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Lief, liever, liefst. Een systematische literatuurstudie 
ten behoeve van een jeugdliteratuur-interventie in het 
voortgezet onderwijs die een positieve houding over 
seksuele diversiteit wil stimuleren.

Diana van Bergen*, Margreet van der Vaart*, Sanne Parlevliet, Elise 
Stiekema en Willemijn de Jong

Abstract
Dutch schools are obliged to teach students to respect sexual diversity, 
but they can decide on their own how to approach this goal, which seems 
to create major challenges for Dutch teachers. The authors suggest that 
lessons in which adolescent literature is used to increase the empathy 
among students with regard to sexual diversity may be a timely and 
promising intervention to be implemented in the classroom. This article 
aims to identify the preconditions for these lessons, through the research 
questions: 1) How can the didactic and pedagogical approaches of les-
sons about sexual diversity in the classroom within a school context be 
adequately designed? 2) How can reading f iction play a role in discussing 
and countering prejudices and stereotyping of (sexual) minority groups 
in education and in the classroom? The researchers used the PRISMA 
manual for a systematic literature review. Findings were summarized 
and synthesized in a narrative fashion. This article presents the f indings 
of 45 articles retrieved in a systematic literature search. Key f indings are 
that: 1) Sexual diversity is best discussed as positive and inclusive, in a safe 
classroom environment. Providing support and promoting acceptance is 
the responsibility of teachers. Teachers can bring about positive change and 
need training and support from the school and the government for this. 2) 
It is important that LGB characters in the books to be used are represented 
in a versatile and positive way, with a clear description of a sexual minority 
orientation. Consideration should be given to the processing of the story 
through assignments that encourage empathy.

* Diana van Bergen en Margreet van der Vaart delen het eerste auteurschap.
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Inleiding

Hoewel Nederlanders gedurende de afgelopen decennia steeds positiever zijn 
gaan denken over lesbische, homoseksuele en biseksuele (lhb-) personen, blijft 
de houding van Nederlandse tieners ten aanzien van seksuele diversiteit hierbij 
achter (Kuyper, 2018). Ongeveer een kwart van de tieners heeft er enige tot veel 
moeite mee om een lesbische of homoseksuele vriend of vriendin te hebben . 
Daarbij vindt bijna een derde van de tieners het vies als twee jongens zoenen. Ter 
vergelijking: een jongen die met een meisje zoent vindt slechts acht procent vies. 
Verder denkt slechts één op de tien tieners dat het bij hun op school mogelijk is 
om tegen iedereen te zeggen dat je homoseksueel of lesbisch bent (Kuyper, 2018).

Nederlandse basisscholen en middelbare scholen hebben sinds 2012 de 
plicht om leerlingen respectvol te leren omgaan met de seksuele diversiteit 
die onze samenleving kenmerkt, wat is vastgelegd in kerndoel 43 voor 
het onderwijs (SLO, 2015; Inspectie van het onderwijs, 2016). Diversiteit 
wordt opgevat als een basiswaarde in onze samenleving en daarom dienen 
leerlingen in Nederland te leren dat verschillen in seksuele oriëntatie geres-
pecteerd moeten worden (SLO, 2015). Uit een onderzoek van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (Bucx et al., 2014) blijkt dat aandacht op school voor 
seksuele diversiteit kan bijdragen aan een positievere houding tegenover lhb-
personen. Bovendien blijkt uit onderzoek in de Verenigde Staten dat er een 
positief verband is tussen het psychisch welbevinden van lhb-leerlingen en 
de mate waarin zij hun schoolklimaat als veilig en vriendelijk beschouwen, 
wat het belang van het realiseren van een positieve, niet vijandige houding 
van hun medeleerlingen onderstreept (Hatzenbuehler et al., 2014).

Dit artikel richt zich op het verkennen van de kaders en passende inhoud 
van een interventie in de onderbouw in het voortgezet onderwijs om het 
respectvol omgaan met seksuele diversiteit te bevorderen. Scholen zijn vrij om 
zelf invulling te geven aan kerndoel 43. Deze vrije invulling kent echter grote 
uitdagingen. Zo toont nationaal en internationaal onderzoek aan dat docenten 
en schooldirecties zich dikwijls onwetend, onvoldoende toegerust en soms 
oncomfortabel voelen om seksuele diversiteit expliciet positief te bekrachtigen 
binnen hun school en/of hun lhb-leerlingen actief te ondersteunen (Mahdi et 
al., 2014; Inspectie van het Onderwijs, 2016). Een recent rapport toont aan dat 
scholen momenteel nog weinig aan kerndoel 43 werken en dat er ook weinig 
lesmateriaal tot hun beschikking staat (Inspectie van het Onderwijs, 2019). 
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Scholen die in hun lessen wél aandacht besteden aan seksuele diversiteit doen 
vaak een beroep op eenmalige gastlessen van externe organisaties zoals de 
landelijke organisatie COC (Bucx et al., 2014). Er lijkt dus behoefte te zijn aan 
handreikingen in de vorm van theoretisch en didactisch goed onderbouwde 
lespakketten over seksuele diversiteit, die door reguliere docenten zelf, liefst op 
meerdere momenten, op school ingezet kunnen worden. Zo kan er een krachtig 
signaal van steun uitgaan naar lhb-leerlingen, waarbij tegelijkertijd voor 
niet-lhb-leerlingen het belang van acceptatie en respect wordt onderstreept.

Zowel de wettelijke plicht voor scholen middels kerndoel 43, als ook het 
maatschappelijk belang om leerlingen vertrouwd te maken met seksuele 
diversiteit, onderstrepen de urgentie van het ontwikkelen van een theoretisch 
goed onderbouwde interventie in de schoolcontext, die inspeelt op het ver-
minderen van vooroordelen of angst jegens lhb-personen. Een interventietype 
met een lange en rijke empirische traditie betreft het georganiseerd aangaan 
van een ontmoeting met personen die tot een “andere” groep behoren, zoals 
uiteengezet en getoetst aan de hand van de contacthypothese van Allport 
(1954) en wetenschappers die zijn werk voortzetten (zie bijvoorbeeld Crisp 
& Turner 2009; Pettigrew, 1998; Paluck et al., 2019).

Contact en ingebeeld contact met “de ander” als interventie om 
de houding ten aanzien van seksuele diversiteit te verbeteren

Allport beargumenteerde in 1954 dat een ontmoeting tussen een lid van de eigen 
groep, de ingroup (in dit geval: een heteroseksueel persoon), en ‘een ander’, een 
lid van een outgroup (hier een lhb-persoon), zowel kan leiden tot een positievere 
houding ten opzichte van de outgroup als tot minder angst en gepercipieerde 
afstand. Deze theorie staat bekend als de Intergroup Contact Theory. Een van 
de voorwaarden van deze theorie is dat het contact als positief wordt ervaren. 
Hieruit volgt voor de ontwikkeling van een interventie met betrekking tot 
seksuele diversiteit in de schoolcontext dat negatieve beeldvorming en negatief 
gedrag doorbroken zouden kunnen worden wanneer leerlingen op een positieve 
en veilige manier contact hebben met iemand van deze outgroup.

Hoewel de theorie van Allport empirisch gevalideerd is, blijkt uit sommige 
studies dat een aantal aanvullende voorwaarden nodig is om de kans op 
een positief effect te vergroten (Pettigrew, 1998; Crisp et al., 2009; Stathi & 
Crisp, 2010). Zo zouden ingroup- en outgroupleden moeten samenwerken 
gedurende hun contact, gemeenschappelijke doelen moeten hebben of 
ontwikkelen en dient hun sociale status enigszins vergelijkbaar te zijn. 
Tot slot zou een positieve bekrachtiging van het contact door autoriteiten 
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een randvoorwaarde zijn, waarbij in de context van onderwijs gedacht 
kan worden aan ondersteunende schooldirecties en docenten. Andere 
wetenschappers, zoals Paluck et al. (2019), trekken echter de noodzakelijk-
heid van dergelijke voorwaarden in twijfel.

Behalve een werkelijke ontmoeting blijkt ook een ingebeelde ontmoeting 
helpend te kunnen zijn in het ontwikkelen van een positievere houding. Dit 
staat bekend als Imagined Intergroup Contact (zie bijvoorbeeld Crisp en Turner 
(2009)). Door ingebeeld contact ontstaat namelijk een positieve mentale voor-
stelling bij leden van de ingroup over dat imaginaire contact met de outgroup, 
die wordt opgeslagen in het geheugen. Zo kan empathie en sympathie ontstaan, 
die bijdragen aan vermindering van onbehagen en een kleinere gevoelde 
sociale afstand ten opzichte van de outgroup. (Crisp & Turner, 2009). Doordat 
men ook via een ingebeelde ontmoeting een “ander” kan leren kennen wordt 
inleving in de situatie van die ander in de hand gewerkt, waardoor negativiteit 
jegens de outgroup aantoonbaar kan afnemen (Crisp & Turner; 2009; Miles & 
Crisp, 2014; Vezzali et al., 2012). Ook kan verbeelding van contact aanzetten tot 
zelfreflectie, waardoor er meer begrip voor de ander ontwikkeld kan worden.

Volgens een meta-review van Pettigrew et al. (2011) zijn interventies 
op basis van ingebeeld contact succesvol gebleken bij “outgroups” zoals 
gehandicapten en vluchtelingen, maar ook jegens homoseksuele man-
nen. Miles en Crisp (2014) noemen als voorwaarde voor de ontwikkeling 
van een positieve houding dat het ingebeelde contact een bepaalde vorm 
van interactie moet bevatten, zoals het voeren van een imaginair gesprek 
met iemand uit de outgroup. Inbeelding kan volgens deze theorie op veel 
verschillende manieren gebeuren, zoals middels een vignet, een verhaal, of 
een mondelinge instructie om een ontmoeting voor te stellen.

Gezien de voorkeur van de auteurs van dit artikel om met de voorgenomen 
interventie aan te sluiten bij het curriculum op school, om zo het seksuele 
diversiteitsonderwijs meer te verankeren in het bestaande lesprogramma, 
willen wij de optie van verhalen (jeugdliteratuur) als vehikel voor ver-
andering nader verkennen. Het lezen van jeugdliteratuur is immers een 
vast onderdeel van de literatuurlessen die gegeven worden binnen het vak 
Nederlands op alle niveaus van het voortgezet onderwijs.

Ingebeeld contact via interventies gebaseerd op het lezen van 
literatuur

Een van de manieren waarop het principe van ingebeeld contact ingezet kan 
worden om een houding tegenover minderheden te beïnvloeden, is het lezen 
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van fictie. Fictie faciliteert hier de voorgestelde ontmoeting met de ander. Het 
is vastgesteld dat het lezen van fictie het denken verruimt en leert om andere 
mensen (beter) te begrijpen (Koopman, 2016). Doordat lezers via verhalen 
kunnen meeleven met personages die andere achtergronden, voorkeuren of 
gesteldheden hebben dan zijzelf, leren zij deze ‘anderen’ beter kennen. Omdat 
verhalen bovendien de mogelijkheid geven om gedachten en gevoelens van ‘de 
ander’ te leren kennen, kunnen lezers ook meer begrip voor mensen krijgen die 
anders zijn dan zijzelf (Bal & Veltkamp, 2013; Djikic et al., 2013; Van den Eijnden, 
2017). Bovenstaande processen passen ook in de stimulans van Theory of Mind. 
Dit is het besef dat andere mensen niet perse hetzelfde voelen of denken als 
jijzelf, gevolgd door de ontwikkeling van (empathisch) inlevingsvermogen met 
de ander (Mar et al., 2011; Mumper & Gerrig, 2017; Nikolajeva, 2014; Koopman, 
2016; Van den Eijnden, 2017). Het gevolg is dat vooroordelen verminderen, 
stereotypen worden uitgedaagd en de ervaren angst voor het andere afneemt.

Pedagogische en didactische competenties tijdens lessen over 
seksuele diversiteit

Leraren zijn door hun werk voor de klas medebepalend voor de sociale en 
emotionele ontwikkelingscontext van leerlingen (Eccles & Roeser, 2011; 
Schonert-Reichl, 2017); in dit geval een seksuele ontwikkelingscontext. De 
Nederlandse Onderwijsinspectie (2016) heeft in een rapport een aantal brede, 
algemene pedagogisch-didactische tips over het behandelen van seksuele 
diversiteit in de klas uiteengezet, ingegeven door de praktijk. Het rapport 
benoemt dat deze lessen goed moeten aansluiten bij de belevingswereld 
van leerlingen ten aanzien van liefde, gender en seksualiteit en dat er voor 
de lessen herkenbare aanleidingen benoemd moeten worden, bijvoorbeeld 
uit de actualiteit. Daarnaast wordt een gestructureerde aanpak ten aanzien 
van seksuele diversiteit als belangrijk beschouwd, zodat de relevantie van 
het onderwerp beter naar voren komt. Bovendien is het noodzakelijk om 
een duidelijke, expliciete en doelgerichte visie vanuit de docent en de school 
met betrekking tot het kerndoel van seksuele diversiteit te benoemen, zo 
kunnen eventuele spanningen die het onderwerp teweegbrengt beter worden 
gehanteerd (Inspectie van het Onderwijs, 2016).

Ook vanuit internationale literatuur wordt een aantal kernthema’s 
benoemd binnen het pedagogisch-didactisch handelen van docenten die 
seksuele diversiteit in hun lessen behandelen. Het gaat dan om het belang 
van (durven) interveniëren bij lhb-negativisme in de klas door zowel docent 
als leerlingen (Collier et al., 2015; De Pedro et al., 2018; Dessel et al., 2017). 
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Interveniëren bij homofobe uitlatingen is van belang omdat de houding van 
de docent medebepalend is voor de houding van leerlingen ten opzichte 
van seksuele diversiteit (Kwok, 2019), en omdat dit het gevoel van veiligheid 
van lhb-leerlingen vergroot. Daarnaast is het van belang dat leraren zelf 
voldoende geïnformeerd zijn over het onderwerp en dus goed weten wat er 
verstaan wordt onder seksuele identiteit. Tot slot wordt vaak aangehaald dat 
docenten ook expliciet positief bekrachtigend dienen te zijn over het thema 
van seksuele diversiteit en lhb-personen tegenover hun leerlingen (Russell 
et al., 2001; De Pedro et al., 2018). Dit is belangrijk vanwege hun functie als 
rolmodel voor het ontwikkelen van een respectvolle houding ten aanzien 
van lhb-ers, evenals voor de veiligheidsbeleving van hun lhb-leerlingen.

Aanknopingspunten voor de werking van ingebeeld contact voor 
verbeteren van de houding tegenover lhb-personen

Het werken met vormen van ingebeeld contact in een interventie over 
seksuele diversiteit in de klas lijkt geschikt, omdat het zowel ingroup- als 
outgroupleden een gevoel van veiligheid geeft. Er is immers bij het inbeel-
den geen directe, zichtbare confrontatie met ‘de ander’ die mogelijk enige 
ongemak zou kunnen veroorzaken. Bij een doelgroep van pubers waarbij dit 
in de klas een van de eerste keren is dat het onderwerp seksuele diversiteit 
behandeld wordt, lijkt ingebeeld contact aan te raden. In eerdere studies 
naar attitudes ten aanzien van lhb-personen zijn zowel de contacttheorie 
(Collier et al., 2015; Heinze & Horn, 2009) als de ingebeelde contacttheorie 
(Birtel & Crisp, 2012; Hoffarth et al., 2016; Miller et al., 2013; Turner et al., 
2013; West et al., 2015;) toegepast, met positieve resultaten. De ingebeelde 
contacthypothese in bovengenoemde effectmetingen werd in deze studies 
echter niet toegepast middels het lezen van literatuur, noch in een klassikale 
setting, maar door volwassen participanten denkbeeldige, positieve gesprek-
ken met een lhb-persoon te laten voeren. Vervolgens beschreven zij in enkele 
paragrafen wat zij zich hadden voorgesteld. De effectmetingen wezen uit dat 
zij hierna positiever dachten over lesbische en homoseksuele personen dan de 
controlegroep die geen mentale voorstelling hadden gemaakt van het contact 
(Hoffarth & Hodson, 2016). Studies die onder een leerlingpopulatie in de klas 
dergelijke testen uitvoerden, en daarbij het lezen van literatuur inzetten, zijn 
echter nauwelijks uitgevoerd. Een uitzondering is Malo-Juvera (2016), die in 
de VS als een van de weinige wetenschappers een empirische toets uitvoerde 
op basis van het lezen van jeugdboeken met een homoseksueel personage in 
de klas onder 13- en 14-jarigen op een middelbare school. Malo-Juvera (2016) 
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toonde aan dat het lezen van f ictie over lhb-personen voor een signif icante 
daling in homofobie zorgde onder de leerlingen. Dit onderstreept het belang 
van het uitzoeken welke lessen al kunnen worden geleerd van het beschikbare 
aanpalende onderzoek, alvorens een lhb-leesinterventie voor leerlingen in 
de Nederlandse context wordt uitgedacht en geïmplementeerd.

Deze studie: inventarisatie voor een lhb-
jeugdliteratuurinterventie in het voortgezet onderwijs

Jeugdliteratuur lijkt dus een uitstekende mogelijkheid te bieden om het 
empathisch begrip en de acceptatie van leerlingen ten opzichte van seksuele 
diversiteit te vergroten, maar het ontbreekt momenteel nog aan theoretische 
en didactisch goed onderbouwde lespakketten. Twee auteurs van dit artikel 
(Parlevliet en Van Bergen) ontwikkelen en optimaliseren momenteel een 
dergelijk lespakket. Teneinde dit pakket goed te onderbouwen en ontwik-
kelen, is het noodzakelijk om vanuit de literatuur een systematisch overzicht 
te krijgen van hoe seksuele diversiteit in de klas pedagogisch en didactisch 
adequaat behandeld kan worden. Eveneens is het van belangrijk om vanuit 
eerder onderzoek duidelijk te krijgen aan welke voorwaarden de verhalen en 
de lesinhoud mogelijk zouden moeten voldoen om acceptatie ten aanzien 
van lhb-personen in de werkelijkheid te kunnen bereiken. De tweezijdige 
vraagstelling die we hier beantwoorden luidt daarom:
I. Hoe zou de didactische- en pedagogische aanpak met betrekking tot 

het behandelen van seksuele diversiteit in de klas binnen een school 
context adequaat kunnen worden vormgegeven?

II. Hoe zou het lezen van fictie een rol spelen in het bespreken en tegengaan 
van vooroordelen en stereotypering van (seksuele) minderheidsgroepen 
binnen het onderwijs en in de klas?

Onze literatuurstudie zal uiteindelijk zowel de lespraktijk moeten bedienen 
als een ideologische doelstelling invullen: we willen een interventie voor het 
vak Nederlands ontwikkelen, die gebruik maakt van wetenschappelijke in-
zichten op het snijvlak van pedagogiek en didactiek rond seksuele diversiteit, 
die kansrijk is om de houding van leerlingen positief te beïnvloeden. Daarom 
zetten wij, nadat we onze methode hebben toegelicht en de resultaten van 
de systematische zoektocht naar passende literatuur op narratieve wijze 
hebben gepresenteerd, in onze discussie uiteen wat we uit deze bevindingen 
meenemen voor de interventie in de klas. De voorgenomen interventie 
noemen wij Lief, liever, liefst.
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Methode

De zoekopdracht
Deze narratieve literatuur review is uitgevoerd door literatuur te verzamelen 
met behulp van de PRISMA-handleiding voor een systematische review. De 
PRISMA-handleiding is een hulpmiddel om op zorgvuldige en transparante 
wijze het zoeken naar internationale wetenschappelijke literatuur te sys-
tematiseren om zo de beantwoording van een onderzoekvraag binnen een 
bepaald onderzoeksgebied te faciliteren. De zoekopdracht is tussen januari 
2020 en mei 2021 uitgevoerd binnen de drie databases ERIC, Psycinfo en 
SocINDEX. Deze databases zijn gericht op onderzoek binnen het domein 
van onderwijs, psychologie en sociologie en daarmee geselecteerd op basis 
van relevantie voor de reviewstudie. In de zoekvelden ‘title’, ‘abstract’ en 
‘SU descriptors’ is gezocht middels de volgende zoektopdracht:

(‘Sexual diversity’ OR homosexuality OR sexual minority OR gay or lesbian 
OR bisexual OR queer OR lgb OR ‘Sexual Orientation’ OR ‘Sexual Identity’)

AND (classroom OR lesson OR teach* OR school OR education OR imagin*)
De zoekopdracht heeft zich gericht op Engelse en Nederlandse publicaties 

die peer-reviewed en volledig beschikbaar zijn. Met oog op de actualiteit is 
gezocht naar publicaties ná januari 2005 en tot en met juni 2021. In totaal 
heeft de zoekopdracht 4699 publicaties opgeleverd. ERIC leverde hiervan 
1381 publicaties, PsycInfo resulteerde in 1152 publicaties en de zoekactie 
binnen SocINDEX leverde 2166 publicaties op.

De selectiecriteria
Stap één was de selectie van publicaties op basis van brede en algemene 
criteria waarbij de publicaties aan de hand van de titel en het abstract 
zijn beoordeeld op relevantie. Een publicatie werd als mogelijk relevant 
beoordeeld en meegenomen naar de volgende selectieronde wanneer het 
(a) gericht was op de didactische aanpak met betrekking tot het behandelen 
van seksuele diversiteit binnen het onderwijs en in de klas en / of (b) gericht 
was op de vraag op welke wijze het lezen van f ictie een rol kan spelen 
in het bespreken en tegengaan van vooroordelen en stereotypering van 
minderheidsgroepen binnen het onderwijs en in de klas.

De mogelijk relevante publicaties, dit waren er 33, zijn volledig bestudeerd. 
Enkele publicaties bleken niet voldoende relevant en zijn daarom uitgesloten 
van deze studie. Zo werden enkele publicaties uitgesloten die niet gingen 
over de houding van leerlingen ten aanzien van lhb-ers, maar die zich 
expliciet richten op steun voor lhb-ers buiten de klasof uitsluitend het 
onderwerp ‘seksuele gezondheid’ bestudeerden. Ook werden er publicaties 
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uitgesloten die gericht waren op de ervaringen van lhb-jongeren zelf in 
de schoolcontext, indien deze niet (ook) over het onderwijs over seksuele 
diversiteit gingen.

Zowel empirische als niet-empirische data is in deze review geïnclu-
deerd. Door de beperkt beschikbare literatuur over de inzet van imagined 
intergroup contact bij het bespreken van seksuele diversiteit in de klas 
worden ook niet-empirisch getoetste ervaringen en uiteenzettingen van 
onderwijsprofessionals en hun leerlingen als waardevol beschouwd. Uitein-
delijk zijn op deze wijze 19 publicaties geïncludeerd. Van deze publicaties 
is vervolgens de referentielijst onderzocht op meer relevante titels en van 
deze titels zijn de abstracts opgezocht. Wanneer de publicatie relevant leek 
is deze onderworpen aan dezelfde in- en exclusiecriteria en bij goedkeuring 
volledig bestudeerd. Op deze wijze zijn nog 26 publicaties toegevoegd aan 
het corpus, wat het uiteindelijke aantal publicaties binnen deze review 
brengt op 45.

Analyse
De eerste stap in de analyse bestond uit het, per artikel, selecteren van 
relevante onderzoeksinformatie voor de beantwoording van de onderzoeks-
vraag. Deze relevantie werd bepaald door eerst de getrokken conclusies 
uit het onderzoek uiteen te zetten in een logboek. Vervolgens is in het 
artikel gezocht naar kernonderbouwingen en kernargumenten voor deze 
conclusie. Alle argumenten en bevindingen die de fundering vormden 
voor de getrokken conclusie zijn bijgehouden in het logboek. Tenslotte 
is deze onderzoeksinformatie verder teruggebracht naar een samenvat-
ting van de kernbeweringen van het onderzoek. De kernbeweringen van 
alle onderzoeken tezamen vormen de basis voor het beantwoorden van 
de onderzoeksvraag. Het verzamelen, analyseren en selecteren van de 
onderzoeksinformatie is gedaan door de eerste auteurs (Van Bergen en 
Van der Vaart). Van der Vaart en Parlevliet hebben onafhankelijk van 
elkaar de geïncludeerde literatuur eveneens bestudeerd. De conclusies 
en onderbouwingen zijn onderling vergeleken en bij verschillen is er na 
discussie consensus gevonden.

Resultaten
Het geïncludeerde corpus aan literatuur (N=40) kwam uit de Verenigde 
Staten (N=27), Canada (N=6 ), het Verenigd Koninkrijk (N=4), Australië 
(N=3), Zuid-Afrika (N=1) China (N=1), Israël (N=1), Vietnam (N=1) en Brazilië 
(N=1). Ter verheldering zijn aanvullende kenmerken van de literatuur in 
Figuur 1 inzichtelijk gemaakt.
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Hoe zou een didactische- en pedagogische aanpak met betrekking 
tot het behandelen van seksuele diversiteit in de klas binnen een 
schoolcontext adequaat kunnen worden vormgegeven?

Uniek of breed ingebed?
Verschillende auteurs (Happel-Parkins, & Esposito, 2015; Hermann-Wilmarth 
& Ryan, 2019; Meyer et al., 2016) stellen zowel op basis van empirisch onder-
zoek als op basis van theorie dat lezen en spreken over seksuele diversiteit in 
de klas het beste verbonden kan worden aan bredere thema’s van inclusie, 
rechtvaardigheid en mensenrechten; vraagstukken met betrekking tot 
seksuele diversiteit zouden geplaatst moeten worden binnen de grotere 
systemen van ongelijkheid en onderdrukking. Vanuit het paradigma van 
inclusief onderwijs wordt evenzo beargumenteerd dat seksuele diversiteit 

Figuur 1. Literatuurcorpus na PRISMA search.
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geen aparte agenda behoeft, maar onderdeel dient te zijn van het tegengaan 
van exclusie van leerlingen, zoals ook die met een handicap of een psychia-
trische diagnose (Hermann-Wilmarth & Ryan, 2019). Andere auteurs (Clark 
2010; Meyer et al., 2019; Nemi Neto, 2018; Ullman & Ferfolja, 2015) zijn het 
hier niet mee eens en beargumenteren op basis van zowel empirisch als 
theoretisch beschouwend onderzoek dat leerlingen juist te weinig leren 
over seksuele diversiteit en unieke oorzaken van homo-discriminatie als 
seksuele diversiteit in dezelfde programma’s wordt genoemd als culturele, 
religieuze en genderdiversiteit. (Meyer et al., 2019; Nemi Neto, 2018).

Framing lhb-personen: positief en inclusief, niet als normafwijkend
Seksuele diversiteit kan volgens een aantal auteurs dat zich op empirie en 
theorie baseren, het beste op een positieve manier worden besproken en 
niet (alleen maar) door lhb-ers als slachtoffers van homofobie te presenteren 
(zie bijvoorbeeld Grant et al., 2021; Nemi Neto, 2018; Taylor; 2018; Ullman & 
Ferfolja, 2015). Lesinhoud die ertoe neigt dat leerlingen medelijden krijgen 
met lhb-ers, zou lhb-ers als zwak en gemarginaliseerd wegzetten. Shannon & 
Smith (2017) en Ullman & Ferfolja (2015) omschrijven die benadering in hun 
theoretische beschouwing als een versterking van de heteronormatieve norm. 
Daarbij vinden de laatstgenoemde auteurs dat het gebruik van ogenschijnlijk 
vriendelijke woorden als respect en tolerantie voor lhb-ers de ‘afwijking’ van 
seksuele diversiteit aangeven en daarmee de norm van heteroseksualiteit 
bevestigen. Ook Taylor (2018) beargumenteert dat het vocabulaire rond 
seksuele diversiteit in de klas zo gekozen moet worden dat deze een bood-
schap van kracht en gelijkwaardigheid uitstraalt. Dit kan volgens de auteur 
het best via het inzetten op empathie en ‘verplaatsen in de ander’.

Om docenten in staat te stellen aandacht te besteden aan seksuele diversiteit 
in de klas is het van belang dat inclusief lesmateriaal voor handen is, vrij van 
heteronormativiteit en dat ook expliciet ingaat op lhb-identiteiten en op 
anti-homofobie (Fantus & Newman, 2021). Seksualiteit moet geportretteerd 
worden als een fenomeen dat in ontwikkeling is en niet vaststaand, aldus de 
theoretisch-beschouwende analyse van Paiz (2018), Shannon & Smith (2017) en 
Taylor (2018). Docenten zouden sensitiviteit voor heteronormatieve valkuilen 
moeten ontwikkelen en lesmateriaal voor docenten moet hen daarbij helpen. 
In plaats van een klassengesprek waarin meisjes gevraagd worden zich een 
jongen voor te stellen die ze heel leuk vinden, of jongens gevraagd worden zich 
een meisje voor te stellen die ze heel leuk vinden, zouden diverse of neutrale 
bewoordingen kunnen worden gebruikt, zoals: ‘Stel allemaal iemand voor die 
je heel leuk vindt…’ (Paiz, 2018). Kokozoz en Gonzalez (2020) waarschuwen ons 
bovendien dat indien ‘inclusiviteit’ het leidend principe voor het lesmateriaal 
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en klassenklimaat wordt, er gewaakt moet worden voor ‘LGBTQ normativiteit’. 
Volgens dat laatste principe geldt dat het ‘okay is’ om lhbt-er te zijn, als zij 
maar wel ‘normaal blijven doen’ en zich vooral gender-conform gedragen.

Veiligheid en steun creëren in de klas en op school
Het blijkt dat geïnterviewde docenten hun school in eerste instantie vaak wel 
als ‘veilig’ beschouwen maar dat zij dit toch minder ervaren wanneer speci-
f iek wordt doorgevraagd of dit ook voor lhb-leerlingen het geval is. Zij zien 
dan meer onveiligheid (Taylor et al., 2015). Zorgen voor fysieke en emotionele 
veiligheid zien docenten zelf en de auteurs die hen in empirische studies 
ondervraagd hebben als een kernverantwoordelijkheid, of zelfs verplichting 
(zie bijvoorbeeld; Allan et al., 2008; Grant et al., 2021; Hermann-Wilmarth 
& Ryan, 2019; Taylor, 2018; Taylor, et al., 2015). Zelfs wanneer een docent zelf 
bezwaren heeft tegen seksuele diversiteit, bijvoorbeeld op religieuze gronden 
(zie het empirisch werk van Peter, 2018 of Brown, 2020), is het waarschijnlijk 
dat de docent zich toch verantwoordelijk voelt voor de veiligheid voor alle 
leerlingen. Wel blijkt dat heteroseksuele docenten minder sensitief zijn voor 
homofobie dan lhb-docenten en zij schatten daarom de algemene veilig-
heid hoger in dan lhb-docenten. Interessant is ook dat blijkt uit empirisch 
onderzoek dat álle leerlingen ervan profiteren wanneer lhb-leerlingen de 
omgeving als veilig ervaren (Elsbree, & Wong, 2007; Fantus & Brown, 2021; 
Meyer at al., 2015; Sherwin & Jennings, 2006). Maher en Sever (2007), die zich 
baseren op interviews met docenten, geven aan dat er geïnvesteerd moet 
worden in bewustzijn, alertheid en zelfvertrouwen van docenten om te 
durven ingrijpen omwille van de veiligheid, en dat dit niet vanzelfsprekend is.

Een positieve pedagogische en didactische aanpak bestaat volgens 
survey-onderzoek van Clark (2010) uit ingrijpen bij ongewenst gedrag, 
zoals homofoob gedrag of pesterijen. Maar het gaat verder dan dat. Clark 
(2010) noemt het bestrijden van ongewenste gedragingen ‘anti-work’, te-
genover ‘ally-work’; aandacht besteden aan onderliggende mechanismes 
zoals discriminatieen stereotypering. Door ally-work worden bondgenoten 
gecreëerd, waardoor gesprekken in de klas vervolgens voor alle leerlingen als 
relevanter en persoonlijker zullen worden ervaren en er meer winst geboekt 
wordt voor een inclusief klasklimaat dan bij alleen anti-work. Een school 
die werk wil maken van een veilig klimaat moet er volgens de empirische 
studie van Peter (2018) bovendien voor zorgen dat seksuele diversiteit op 
verschillende manieren zichtbaar is, zoals lhb-bekrachtigende posters of een 
verklaring op de schoolwebsite. Dit alles dient gecombineerd met concrete 
ondersteuning van lhb-leerlingen die op school met homofobie te maken 
krijgen, concluderen Taylor et al. (2015) na empirisch onderzoek.
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Bezwaren van docenten jegens lessen over seksuele diversiteit

Acceptatie bevorderen versus het ‘neutraliteitsprincipe’
Uit diverse empirische en beschouwende studies blijkt dat docenten het 
lastig vinden om seksuele diversiteit te behandelen in de klas (Blackburn & 
Buckley, 2005; Hermann-Wilmarth & Ryan, 2019; Sanders & Mathis, 2013). Een 
veelgehoord bezwaar is dat zij zich neutraal dienen op te stellen als docent en 
dat zij daarom acceptatie van seksuele diversiteit niet actief of expliciet willen 
of kunnen nastreven (Sanders & Mathis, 2013). Auteurs werpen tegen dat 
wanneer een docent geen aandacht besteedt aan seksuele diversiteit indirect 
alsnog een standpunt wordt ingenomen, namelijk dat seksuele diversiteit niet 
zou bestaan of er niet toedoet (Hermann-Wilmarth & Ryan, 2019; Sanders & 
Mathis, 2013). Wanneer representaties van seksuele diversiteit buiten het cur-
riculum worden gelaten is dit volgens theoretische beschouwend werk (Logan 
et al., 2016; Blackburn & Buckley, 2005) geen signaal van neutraliteit, maar 
een teken van uitsluiting of zelfs minderwaardigheid en marginalisering. 
Daarnaast noemen Shannon en Smith (2017) in hun theoretische beschouwing 
dat neutraliteit voor sommige docenten betekent dat zij seksualiteit, en ook 
seksuele diversiteit willen bespreken op een ‘feitelijke’ en ‘objectieve’ manier, 
dus vrij van positieve of negatieve connotaties. Laatstgenoemde auteurs 
brengen daar tegenin dat dergelijke lesprogramma’s dan toch vaak een 
heteronormatief karakter dragen omdat dan wordt teruggegrepen op seksuele 
voorlichting die zich richt op de anatomie, voortplanting, voorbehoedsmid-
delen en (het voorkomen van) zwangerschap.

Auteurs van zowel empirisch als beschouwend onderzoek (Heartling-Thein; 
2013, Merry, 2005; Taylor, 2018) merken op dat pogingen om als docent neutraliteit 
uit te stralen bovendien kunnen resulteren in een houding in de vorm van ‘leef 
en laat leven’. Deze houding brengt echter het risico met zich mee dat iedereen 
alles maar ‘mag vinden’ (mits zonder scheldwoorden gebracht) en lhb-leerlingen 
aan vooroordelen zijn overgeleverd, die niet door hun docent gecorrigeerd 
worden. Merry (2005) beargumenteert in zijn theoretische beschouwing dat 
het juist een belangrijke verantwoordelijkheid van de docent is om fobie, 
angst of haat, vooroordelen en onjuiste informatie te bestrijden (Merry, 2005). 
Een zogenaamd neutrale houding in de vorm van ‘het maar gewoon eens zijn 
dat je het oneens bent’ veroorzaakt juist (verdere) vermijding en polarisatie, 
in plaats van gelijkwaardigheid (Merry, 2005, zie ook Heartling-Thein, 2013).

Slapende honden
Sommige docenten die geïnterviewd of geobserveerd werden in de studies 
van Ryan (2016) en Moita-Lopez (2006) voelen zich bezwaard dat zij door 
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het bespreken van seksuele diversiteit, seks en seksualiteit voor het eerst 
‘de klas inbrengen’ en zo ‘slapende honden wakker maken’ (Ryan, 2016). 
Echter kan worden tegengeworpen dat seksualiteit, in wat voor vorm dan 
ook, aanwezig is op school, ook als de docent probeert dit probeert buiten 
beschouwing te laten. Zo wordt in verschillende onderzoeken geobserveerd 
dat er in de pauze in de kantine of in lessen die geen betrekking hebben op 
seksualiteit, door leerlingen onderling over seksualiteit wordt gesproken 
(Ryan, 2016; Moita-Lopez, 2006). Bovendien pareren sommige auteurs het 
idee dat lessen over seksualiteit per def initie wel zullen gaan over seks. Er 
kan immers aandacht worden besteed aan diversiteit zonder het bespreken 
van seks. Iedere leerling zou moeten (kunnen) leren over diversiteit van 
gezinsvormen, vriendschappen, relaties en respect, vinden Meyer et al. 
(2019) en Peter (2018).

(Angst voor) weerstand van ouders
Wat het voor docenten ook lastig maakt is de weerstand, of de angst voor 
mogelijke weerstand, van ouders (Blackburn & Buckley, 2005; Hermann-
Wilmarth, & Ryan, 2019; Sieben & Wallowitz, 2009). Uit kwalitatieve 
interviews gehouden onder docenten blijkt dat de weerstand van ou-
ders tegen het bespreken van seksuele diversiteit in de klas meevielen 
vergeleken bij de docentverwachtingen (Hermann-Wilmarth & Ryan, 
2019; Sieben & Wallowitz, 2009). Lang niet alle ouders waren ‘tegen’. 
Sommigen bleken neutraal, anderen juist motiverend en gaven de docent 
complimenten. De ouders in het onderzoek van Hermann-Wilmarth en 
Ryan (2019) die negatief waren, spraken zich doorgaans wel eerder en 
sterker uit. Als docent kan het helpen om weerstand van ouders te zien 
als een mogelijkheid tot dialoog. De auteurs raadden aan om weerstand 
van ouders te zien als een poging om hun kinderen te helpen hun weg 
te vinden in de maatschappij. Dit is ook wat docenten doorgaans willen; 
op dit punt kunnen ze elkaar wellicht vinden (Hermann-Wilmarth, & 
Ryan, 2019). Tot slot geven Heartling-Thein (2013) en Logan et al. (2016) 
op basis van respectievelijk empirisch onderzoek en een theoretische 
onderbouwing als boodschap aan docenten mee dat wanneer zij angst 
ervaren om de eerste en/of de enige te zijn die aandacht besteedt aan 
seksuele diversiteit zich de kracht van het goede voorbeeld stellen te 
beseffen. Door tegen de stroom in te durven gaan wordt juist bijgedragen 
aan het veranderen van de norm, zelfs als dat aanvankelijk met conflict 
gepaard gaat (Heartling-Thein, 2013). Docenten moeten zich bewust zijn 
van hun mogelijkheden om een positieve verandering te bewerkstelligen 
(Logan et al., 2016).
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De rol van religie
Het theoretische artikel van Merry (2005) gaat specif iek in op de misvat-
ting, die ook onder sommige docenten kan bestaan, dat religie en seksuele 
diversiteit per def initie niet of moeizaam samen zouden gaan. Wanneer 
wordt aangenomen en uitgedragen dat er voor een hele groep religieuzen 
een eenduidig (enigszins) negatief uitgangspunt bestaat, wordt de hele 
religieuze groepering veralgemeniseerd terwijl er misschien ook verschillen 
en positieve geluiden bestaan. Docenten moeten weten dat er bijvoorbeeld 
ook islamitische homo’s en christelijke lesbiennes zijn en dat zij binnen deze 
religies geaccepteerd kunnen worden. Dan kunnen zij deze voorbeelden 
aanhalen in de klas en daarmee vooroordelen bestrijden (Merry, 2005). Uit 
empirisch onderzoek van Maher en Sever (2007) blijkt daarnaast dat juist het 
aanhangen van een religie een motivatie kan zijn om aandacht te besteden 
aan seksuele diversiteit binnen de school. Omdat alle leerlingen binnen de 
school waar hun onderzoek zich afspeelt zijn gedoopt in hetzelfde geloof, 
beargumenteert de docent dat zij volgens deze religieuze traditie, samen 
één familie zijn en juist dáárom zorg moeten dragen voor lhb-leerlingen 
en aandacht moeten besteden aan seksuele diversiteit.

Wat hebben docenten nodig om over seksuele diversiteit te 
kunnen lesgeven?

Opleiding en training
De empirische en theoretische literatuur is eenduidig over de noodzaak van 
een gedegen docentenopleiding waarin aandacht wordt besteed aan seksuele 
diversiteit. Er moet geïnvesteerd worden in de professionele ontwikkeling van 
docenten, zodat zij daadwerkelijk inclusief kunnen onderwijzen (Heartling-
Thein, 2013; Meyer & Leonardi, 2018; Paiz, 2018; Peter, 2018; Sanders & Mathis, 
2013; Tran-Trangh, 2020). Docenten hebben informatie en kennis nodig over 
seksuele diversiteit, en kunnen zelf vooroordelen hebben ten aanzien van 
lhb-personen (Brown, 2020; Tran-Trangh, 2020). Docenten weten veelal 
niet altijdr hoe lhb-inclusief onderwijs eruit kan zien en zij moeten leren 
hoe zij oog kunnen hebben voor seksuele minderheden in hun lespraktijk 
(Sherwin, & Jennings, 2006; Taylor et al., 2015; Tran-Trangh, 2020). Hierdoor 
ontwikkelen docenten zelfvertrouwen om inclusief onderwijs uit te voeren 
(Paiz, 2018; Peter, 2018). Dit is nodig omdat empirisch werk toont dat veel 
docenten onzeker zijn en daarom bijvoorbeeld niet durven ingrijpen bij 
homofobe gedragingen (Zack et al., 2010). Empirische studies van Elsbree en 
Wong (2007) en Maher en Sever (2007) wijzen uit dat training en opleiding 
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kunnen docenten helpen om het gevoel van bekwaamheid te versterken, 
zodat zij adequaat kunnen ingrijpen bij homofoob gedrag. Docenten moeten 
hun zelfvertrouwen in relatie tot seksuele diversiteit kunnen bespreken en 
ontwikkelen zodat zij autoriteitsgevoel ten toon kunnen spreiden en een 
(nieuwe) norm kunnen stellen. Expliciete instructies hoe met seksuele 
diversiteit binnen het onderwijs om te gaan, waaronder informatie over 
het bestaan van en de mechanismen horende bij heteronormativiteit, zou 
deel moeten uitmaken van het onderwijsaanbod. Empirisch onderzoek 
naar lhb-training van docenten toont bovendien aan dat trainingen die 
aan affecten appelleren, zoals in een rollenspel, geschikter lijken dan 
training in cognitieve kennis zoals het bespreken van feiten (Elsbree & 
Wong, 2007; Maher en Sever 2007).Tot slot beargumenteert Brown (2020) 
middels empirisch werk dat wanneer docenten zelf negatieve ideeën hebben 
over lhb-personen, er bijvoorbeeld eerst een intergroepsdialoog (gericht op 
onderling begrip, sympathie en sociale rechtvaardigheid) tussen docenten 
en lhbt-personen en/of activisten plaats zou moeten hebben.

Ondersteuning door schooldirectie
Docenten zijn een belangrijke sleutel in het veiliger maken van de school-
omgeving voor lhb-leerlingen (Taylor et al., 2015). Zij kunnen het echter niet 
alleen; alle lagen van de school moeten toegewijd zijn aan een inclusieve 
school (Meyer et al., 2019; Fantus & Newman, 2021). Bovendien creëert een 
schoolklimaat waar lhb-pesten veel voorkomt vermoedelijk ook geen fijne 
sfeer voor de niet lhbt-leerlingen (niet alleen de lhb-leerlingen). Ook om die 
reden zou de schoolleiding dit pestgedrag moeten willen aanpakken (Fantus 
& Newman, 2021. Sterk leiderschap is hierin essentieel; docenten hebben 
sturing en support nodig van de leidinggevenden en de schooldirectie, zodat 
zij weten wat er van hen verwacht wordt zodat zij ondersteund worden 
(Peter, 2018). Taylor et al. (2015) wijzen er in hun empirische analyse op 
dat leidinggevenden vaak ook eerst getraind moeten worden om de school 
als lhb-inclusief en veilig te kenmerken. Wanneer de inclusieve beweging 
vanuit de school zelf komt, heeft dit meer effect heeft dan wanneer het van 
buitenaf (zoals door een gemeente of externe organisaties) wordt opgelegd 
en uitgerold (Meyer et al., 2019).

Beleidsmatige ondersteuning
Het helpt docenten als er een specifiek beleid en specifieke wetgeving is rond 
het bevorderen van acceptatie van seksuele diversiteit en het tegengaan van 
homofobie (Fantus & Newman, 2021; Meyer et al., 2019; Taylor et al., 2015). 
Docenten moeten weten wat het nationaal en/of gemeentelijk beleid is rond 
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aandacht voor seksuele diversiteit op scholen (Meyer et al., 2019; Taylor et 
al., 2015). Docenten weten dan enerzijds wat er van hen verwacht wordt, 
en voelen zich anderzijds gedragen en veilig door het schoolbeleid en de 
wetgeving , zoals empirische data van Schneider en Dimito (2008) toont. 
Allan et al. (2008) beargumenteren in hun theoretische beschouwing dat 
beleid en wettelijke kaders aangevuld dienen te worden met een handreiking 
rondom de pedagogische en didactische aanpak.

Hoe zou het lezen van fictie een rol kunnen spelen in het 
bespreken en tegengaan van vooroordelen en stereotypering van 
minderheidsgroepen binnen het onderwijs en in de klas?

Ingebeeld contact kan reflectie en kritisch denken over gelijkheid 
en stereotypen aanmoedigen
Fictie en andere mediavormen worden gezien als belangrijke bronnen 
om binnen de eigen belevingswereld ontmoetingen in te beelden met de 
(seksuele, etnische, raciale enzovoorts) “ander”. In meerdere theoretisch-
beschouwende artikelen wordt gesuggereerd dat door middel van f ictie of 
mediaberichten stereotypen onderuit kunnen worden gehaald. Door de 
representatie van minderheden met leerlingen te bespreken, kunnen zij 
verbanden leggen met de echte wereld en thema’s als gelijkheid, zichtbaar-
heid, gelijke behandeling en de positie van minderheidsgroepen (Al Hazza 
& Buchner, 2008; Chung, 2007; Happel-Parkins & Esposito, 2015).

Literatuurkenmerken die een positievere houding ten aanzien van 
minderheden vergroten
Empirici en theoretici beargumenteren dat het van belang is dat de persona-
ges in het verhaal veelzijdig gerepresenteerd worden, een identiteit hebben 
die uit meer dan alleen hun seksuele voorkeur bestaat en niet getuigt van 
stereotypering, of ‘zieligheid’ (Blackburn & Miller, 2017; Clark & Blackburn, 
2009; Crisp & Turner, 2009; Happel-Parkins & Esposito, 2015; Paiz, 2018; 
Sanders & Mathis, 2013). Dit wordt bevestigd in empirisch onderzoek: 
Indien er meerdere facetten van de personages worden beschreven en er 
geen slachtofferrol wordt benadrukt, neemt de kans toe dat de lezer gaat 
ervaren dat de ‘andere’ persoon wellicht meer met henzelf gemeen heeft dan 
aanvankelijk gedacht werd, dat er behalve verschillen ook overeenkomsten 
tussen hen bestaan (Cameron & Rutland, 2006; Crisp & Turner, 2009).

Meerdere malen komt in zowel de empirische als beschouwende onder-
zoeksliteratuur naar voren dat het belangrijk is dat de lhb-representaties 
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positief zijn (Logan et al., 2016; Crisp & Turner, 2009; Ullman & Ferfolja 
2015). De lezer moet ervaren dat seksuele diversiteit niet ‘alleen maar’ lastig 
of moeilijk is. (Logan et al., 2016; Clark & Blackburn, 2009; Crisp & Turner, 
2009; Ullman & Ferfolja 2015). Hoop moet het verhaal kleuren en het is 
belangrijk dat de hoofdpersoon zelfvertrouwen heeft of zelfvertrouwen 
ontwíkkelt gedurende het verhaal (Logan et al., 2016). Het lezen zelf dient 
ook een positieve ervaring te zijn. Wanneer een verhaal goed en mooi is 
geschreven versterkt dit namelijk narratieve gevoelens, zoals transportatie, 
identif icatie en empathie met de personages. Hierdoor neemt de kans om 
meegezogen te worden in een verhaal en inleving in de karakters uit de 
minderheidsgroep toe (Logan et al., 2016).

Belangrijk is bovendien dat de specif ieke kenmerken van de outgroup 
duidelijk worden beschreven om positief ingebeeld contact te bewerkstel-
ligen, zoals empirisch onderbouwd door Cameron et al. (2006). Het thema 
van seksuele diversiteit mag niet onopgemerkt aan de lezer voorbij kunnen 
gaan doordat andere verhaal- en karkakterenmerken te prominent zijn 
(Sanders & Mathis, 2013). Dat betekent overigens niet dat het noodzakelijk 
is dat meerdere karakters in het boek lhb zijn, zo stellen Cullen en Sandy 
(2009) op basis van empirisch onderzoek.

Voorwaarden om positief ingebeeld contact te realiseren
Om een effect te bewerkstelligen is het niet voldoende om slechts kort aan 
de ander te denken, wijst een toets van Crisp en Turner uit (2009). Bovendien 
moet er aandacht worden geschonken aan de verwerking van hetgeen wordt 
gelezen, bijvoorbeeld door middel van opdrachten of een verwerkingsgesprek 
(Crisp & Turner, 2009). Ook is het van belang dat het ingebeelde contact wat 
langere tijd duurt (niet kort en eenmalig), zo laat de survey van Malo-Juvera 
(2016) zien. Het onderwerp seksuele diversiteit zou eigenlijk ook niet alleen 
in de verplichte literatuurlijst naar voren moeten komen, maar ook worden 
aangereikt als suggestie voor vrijetijdslezen. Het is bovendien belangrijk dat 
leerlingen kunnen kiezen welk boek hen aanspreekt. De kans is dan groter 
dat zij het uitlezen of het in hun vrije tijd nog eens oppakken (Blackburn & 
Buckley (2005; Clark & Blackburn, 2009).

Malo-Juvera (2016) en Taylor (2018) stellen bovendien dat wanneer ook 
buiten de taalvakken om en in meerdere leerjaren uitgenodigd wordt tot 
ingebeeld contact met lhb-ers, de kans op een beklijvende positievere 
houding toeneemt. Sommige auteurs (Flores, 2016; Havik, 2015; Sanders 
& Mathis, 2013) steunen die suggesties en voegen daar aan toe dat het 
ingebeelde contact met lhb-ers het beste ingebed wordt in lessen over 
heteronormativiteit, macht en privileges. Zo kunnen leerlingen door middel 
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van het lezen van verhalen over lhb-personages en andere minderheden ook 
kritisch leren kijken naar structuren in de maatschappij en onrecht versus 
rechtvaardigheid (Flores, 2016).

Discussie

Een kader voor de lhb leesinterventie Lief, Liever, Liefst op basis van 
de literatuurbevindingen
Dit literatuuronderzoek is uitgevoerd met als doel een toekomstige interven-
tie voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs mede te ontwikkelen, 
gebaseerd op ingebeeld contact via jeugdliteratuur met seksuele diversiteit 
als thema. Het doel van de interventie is minder vooroordelen over en meer 
acceptatie van lhb-ers. De onderzoeksvragen betroffen de didactische 
en pedagogische aanpak van zo’n interventie en een optimaal gebruik 
van f ictie. Uiteindelijk zal onze interventie “Lief Liever Liefst” worden 
vormgegeven op basis van de onderhavige literatuurstudie, inzichten uit 
de onderwijswetenschappen en persoonlijke voorkeuren van de auteurs.

Hoewel de geïncludeerde literatuur op het vlak van de didactische en 
pedagogische benadering niet unaniem een brede diversiteitsaanpak of een 
benadering specif iek op lhb adviseert, kiezen wij voor onze interventie voor 
het laatste (zie ook Clark 2010; Meyer et al., 2019; Nemi Neto, 2018; Ullman 
& Ferfolja, 2015). Uit rapporten van de Nederlandse Onderwijsinspectie 
(2019) blijkt namelijk dat er op school nog (te) weinig aan kerndoel 43 wordt 
gedaan, mede vanwege het ontbreken van lesmateriaal. Een aanbeveling uit 
de resultaten die wij ter harte nemen, is om ervoor te waken dat seksuele 
diversiteit als ongewoon of afwijkend wordt neergezet (Nemi Neto, 2018; 
Shannon & Smith, 2017; Taylor; 2018; Ullman & Ferfolja, 2015). We denken 
dit te kunnen bereiken door het thema van alle te lezen verhalen in de 
klas te presenteren onder de slogan “Liefde is liefde, tenslotte”. Liefde voor 
een persoon van dezelfde sekse wordt in de voorgenomen interventie 
dus geportretteerd als niet anders dan heteroseksuele liefde, afgaande 
op de gevoelens en belevenissen van de hoofdpersonages van de te lezen 
verhalen. Een aanvullende manier om de herkenbaarheid tussen de niet-
lhb-leerlingen en de lhb-groep te vergroten is om de verhalen zo kiezen dat 
de lhb-hoofdpersonen niet vooral kwetsbaar of slachtoffer zijn van pesten, 
agressie of geweld (O’Mochain, 2006; Rasmussen, 2006).

 Een belangrijke les die wij meenemen uit de literatuuropbrengst 
is dat docenten zich tijdens onze voorgenomen interventie dienen in te 
spannen om de veiligheid in de klas te waarborgen. Dat dienen zij enerzijds te 
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doen door homofoob pesten en geweld af te keuren. Bij voorkeur verwijzen zij 
daarbij naar klassenregels die ook schoolbreed resoneren. Het is bekend dat 
leraren soms een lage interventiebereidheid hebben, bijvoorbeeld vanwege 
een vijandig klasklimaat (Wernick et al., 2014). Andersom geldt dat leraren 
eerder interveniëren wanneer zij zich zeker voelen en geloven in de positieve 
effecten van hun bemoeienis bij negatieve uitlatingen of pestgedrag (Collier 
et al., 2015). Dit vraagt vaardigheden van docenten (zie Elsbree & Wong, 2007; 
Maher & Sever, 2007), en wij zullen docenten daarom voorafgaand aan de 
lessenserie een voorbereiding in de vorm van een training bieden, mogelijk 
met rollenspellen om met klassensituaties rond homofobie te oefenen.

Het is denkbaar dat sommige docenten in onze voorgenomen leesinter-
ventie zich niet expliciet bekrachtigend willen uitspreken over seksuele 
diversiteit, omdat zij, zoals aangegeven door bijvoorbeeld Sanders en Ma-
this (2013), vinden dat het hun taak als docent is om neutraal te zijn of 
objectief, omdat zij zelf vanuit hun geloof seksuele diversiteit afkeuren, of 
omdat zij opzien tegen weerstand van conservatieve of religieuze ouders 
(Hermann-Wilmarth & Ryan, 2019; Sieben & Wallowitz, 2009). Hier zou 
tegenover gesteld kunnen worden dat de Nederlandse overheid al bij wet 
heeft bepaald dat er binnen het onderwijs en zijn representanten (do-
centen) een positieve, bekrachtigende evaluatie wordt meegegeven over 
seksuele diversiteit (SLO, 2015). Docenten in Nederland kunnen bogen op 
een ondersteunend beleidskader, hetgeen een belangrijke troef is volgens 
Meyer et al. (2019). Docenten die ouders spreken die moeite hebben met de 
leesinterventie, kunnen dus verwijzen naar kerndoel 43, en kunnen daarbij, 
zoals Hermann-Wilmarth en Ryan (2019) voorstellen, met ouders in dialoog 
gaan over hoe hun kind het beste inzichten krijgt over de Nederlandse 
seksueel diverse samenleving waarin zij opgroeien. Bij dergelijke gesprekken 
met ouders is een steunende directie die achter de lhb-leesinterventie staat 
een noodzakelijkheid. Mogelijk zijn religieuze lhb-personen, die hun geloof 
en hun seksuele minderheidsvoorkeur hebben verenigd, behulpzaam als 
voorbeelden in deze gesprekken (Merry, 2005) of als onderwerp van het 
aangeboden verhaal in de klas.

Ook voor onderzoeksvraag naar een optimaal gebruik van f ictie heeft de 
literatuurstudie inspiratie verschaft. Zoals aangeraden zullen wij verhalen 
kiezen met een passende en expliciete ideologie, waarbij het onderwerp 
van seksuele diversiteit duidelijk en positief in het verloop van het verhaal 
terugkomt, en positieve beeldspraak aan bod komt (Cameron et al., 2006). 
De leerlingen krijgen verwerkingsopdrachten bij het gelezen verhaal. De 
opdrachten zullen zo zijn opgesteld dat zij de leerlingen aanmoedigen 
om zich op een actieve manier te identif iceren met de hoofdpersoon, of 
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zijn erop gericht om verbintenissen te creëren tussen de leefwereld van 
de leerling en die van het personage in het verhaal (Koopman, 2016). Ook 
kiezen we opdrachten die leerlingen leren om na te denken over wat ze 
hebben gelezen en dit in woorden weer te geven; dit soort reflectie wakkert 
inlevingsvermogen aan en leidt zodoende tot het uitdagen van vooroordelen.

Een auteur in onze literatuurstudie doet de suggestie dat een ingebeelde 
contactinterventie over seksuele diversiteit niet tot een (gast)les versmald 
moet worden, maar verankerd moeten worden in tijd (langlopend), cur-
riculum, tekstboeken en in verschillende vakken (Malo-Juvera, 2016). Ook 
vinden sommige auteurs lessen over seksuele minderheden in relatie tot 
machtsvraagstukken en privileges noodzakelijk (Flores, 2016). Wij onder-
steunen deze ambitie tot brede en robuuste verankering van het onderwijs 
over seksuele diversiteit, maar zijn ook realistisch in wat er mogelijk is 
aan breedschaligheid ten aanzien van vakoverstijgende afstemming, gelet 
op de onderwijsvrijheid van scholen, de ruimte in het curriculum en de 
handelingsverlegenheid over het onderwerp (Inspectie voor het Onderwijs, 
2016). Wij zullen daarom in ieder geval met het oog op de borging een les-
senserie ontwerpen die meerdere lessen (minimaal 6) in beslag neemt en 
wij zorgen ervoor dat deze in het curriculum wordt ingebed door ook aan 
andere kerndoelen van het literatuuronderwijs te raken, zodat leerlingen 
hier ook formeel op beoordeeld kunnen worden.

Sterke kanten en beperkingen van dit onderzoek
Deze literatuurstudie heeft passende suggesties opgeleverd voor een 
interventie gebaseerd op ingebeeld contact onder middelbare scholieren, 
zoals ingegeven door enkele wetenschappelijke inzichten uit de afgelopen 
15 jaar. In deze studie is zowel aandacht besteed aan de didactische en 
pedagogische componenten die hiervoor onmisbaar lijken, als ook aan een 
veelvoud aan praktische, beleidsmatige, en inhoudelijke randvoorwaarden 
voor een dergelijke lessenserie. Voor het zoeken naar passende literatuur 
hebben we een systematische werkwijze gehanteerd en meerdere relevante 
databases ingezet.

Deze zoektocht heeft naast vele bruikbare artikelen, ook aangetoond dat 
het aantal empirische onderzoeken in het vakgebied vrij schaars is. Slechts 
de helft van de artikelen was een empirische studie. Daarnaast bleek dat 
hoewel onze zoektocht naar literatuur zowel westerse als niet-westerse 
contexten includeerde, de VS als onderzoekscontext sterk oververte-
genwoordigd waren. Het is denkbaar dat resultaten en bevindingen uit 
de VS niet zonder meer gelden voor Nederland. Bovendien viel in de 
verkregen literatuur op dat studies waarin leerlingen zelf worden gevraagd 
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naar hun ervaringen met onderwijs over seksuele diversiteit nauwelijks 
aanwezig zijn, waardoor het leerlingperspectief onderbelicht blijft in de 
resultatensectie. We zijn daarom van plan om de interventie ook mede 
te structureren aan de hand van kwalitatieve interviews met leerlingen 
over dit thema. Met hen willen wij ook bespreken in hoeverre de termen 
respect en tolerantie, zoals die nu gangbaar zijn om seksuele diversiteit 
onder de aandacht te brengen, al dan niet de plank zouden mis slaan, 
zoals sommige auteurs suggereren (Shannon & Smith, 2017; Ullman & 
Ferfolja, 2015). Tot slot: ten aanzien van kwantitatieve effectmetingen naar 
de ingebeelde contacthypothese gecombineerd met lhb-jeugdliteratuur, 
hebben wij slechts 1 studie kunnen vinden: het Amerikaanse onderzoek 
van Malo-Juvera (2016). Hierdoor kan deze review geen uitspraken doen 
over de te verwachten effectiviteit van een jeugdliteratuur interventie. 
Dit onderstreept het belang van, en ons voornemen om onze interventie 
Lief, Liever, Liefst te gaan toetsen op effectiviteit nadat we deze hebben 
opgezet.
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