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TELT JOUW IDENTITEIT MEE? 
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• Algemene informatie  
 
Beste docent, 
Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit 
voor u geselecteerd. Deze toolkit is bedoeld om u te ondersteunen bij het bespreekbaar maken van discriminatie en 
identiteit in de klas. In deze toolkit vindt u een 1 of meer oefeningen die u zelf kunt uitvoeren in de klas. Ook kan er 
worden verwezen naar externen als u dit liever uit handen geeft. 
 
Uit onderzoeken blijkt tussen de 6 en 10% van de jongeren in Nederland een andere seksuele geaardheid of 
genderidentiteit heeft. Kortom iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met mensen met een andere 
geaardheid of genderidentiteit. Hoewel er veel verbeterd is in de maatschappelijke acceptatie van lesbiennes, 
homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT), zijn er nog steeds veel mensen die homoseksualiteit als problematisch 
beschouwen. LHBT-ers ervaren nog steeds pesterijen, intimidatie en zelfs geweld. De negatieve houding hangt 
volgens het Sociaal Cultureel Planbureau samen met factoren zoals leeftijd (jongeren zijn minder tolerant), sekse 
(mannen hebben er meer moeite mee), religieuze opvattingen, ontbreken van een openlijke LHBT-er in de eigen 
sociale omgeving (onbekend maakt onbemind) en gehechtheid aan traditionele rolpatronen. Heteroseksualiteit is de 
norm in de samenleving. Dit kan leiden tot stress bij LHBT-ers en tot problemen met zelfacceptatie. 
 
Enerzijds kan men dit probleem oplossen door de LHBT-ers meer te beschermen en individueel sterker te maken. 
Anderzijds is het zeer raadzaam om juist de niet LHBT-jongeren te leren hoe om te gaan met deze diversiteit. Deze 
toolkit geeft u de handvatten om het onderwerp als een integraal onderdeel van het leven te behandelen. Daarnaast 
is er het voordeel van de toolkit dat u zonder al te veel moeite deze ook kunt gebruiken voor het bespreken van 
andere maatschappelijke problemen. U hoeft alleen het onderwerp van seksuele diversiteit te vervangen door het 
door u gewenste onderwerp. Er zit een voordeel in een vergelijking trekken tussen diverse discriminatiegronden 
(seksuele geaardheid, etniciteit, ras, handicap, etc.) omdat de leerlingen dan kunnen ontdekken dat het effect van 
uitsluiting ongeacht de discriminatiegrond eigenlijk altijd hetzelfde is. De pijn, verdriet, angst en woede zijn 
overeenkomstig ook al is de grond anders. Hierin ligt mogelijk een optie om groepen die normaal elkaar nogal willen 
uitsluiten dichter bij elkaar te kunnen brengen door hun overeenkomstige ervaringen te kunnen delen. 
 
Om het voor u als docent makkelijker te maken het onderwerp van seksuele diversiteit te bespreken  is deze toolkit 
ontwikkeld door RADAR in opdracht van de Gemeente Rotterdam. Voor meer vragen of informatie, kunt u contact 
opnemen met diverscity010@radar.nl of 010 – 411 39 11.  
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• Info toolkit:  
      

TELT JOUW IDENTITEIT MEE? 
 

DOELSTELLING - Aanwezigen kunnen benoemen wat ze in hun dagelijkse leven aan signalen van 
discriminatie tegenkomen. 

- Aanwezigen kunnen benoemen wat ze doen wanneer ze, direct of indirect,  met 
signalen van discriminatie in aanraking komen. 

- Aanwezigen kunnen benoemen welke randvoorwaarden hun eigen organisatie 
moet hebben om hen in staat te stellen adequaat op signalen van discriminatie in 
te spelen. 

- Inzichtelijk maken dat ondanks dat men mogelijk tot dezelfde groep behoort, dit 
niet betekent dat men dezelfde identiteit heeft. 

- Duidelijk maken dat identiteit door veel factoren wordt beïnvloed.  
- Stilstaan bij het zichtbaar mogen maken van de eigen identiteit. 

 
BESCHRIJVING Deze toolkit bestaat uit 2 oefeningen. 

De eerste oefening is een groepsgesprek waarbij de nadruk ligt op respect. Samen 
gaat u met de leerlingen op onderzoek om te komen tot wat respect is, waardoor het 
verzwakt of versterkt kan worden. Hierna wordt een brug gemaakt naar de 
onderwerpen vooroordelen en discriminatie. Beide onderwerpen spelen op dit 
moment een nogal prominente rol in het maatschappelijk debat, iets wat leerlingen 
ook niet zal ontgaan. 
In de tweede oefening draait het om identiteit. De veel gelaagdheid van identiteit 
wordt duidelijk (de mens is meer dan 1 eigenschap van diens karakter). Hoe ziet de 
identiteit van de individuele leerling er uit. Hoe verhoudt deze zich tot de andere 
identiteiten in de klas. Het geeft zicht hoe divers de klas al is. Zijn er identiteiten die 
bij voorbaat afgewezen mogen worden. Zo ja welke en waarom?  
Beide werkvormen zijn zeer interactief. 
 

TIJDSINVESTERING Deze toolkit duurt 105 minuten. De oefeningen worden verdeeld over 2 lessen. 
 

 
 

 

Oefening 1                GROEPSDISCUSSIE DISCRIMINATIE 

Het doel: 
- Aanwezigen kunnen benoemen wat ze in hun dagelijkse leven aan signalen van discriminatie tegenkomen. 
- Aanwezigen kunnen benoemen wat ze doen wanneer ze, direct of indirect,  met signalen van discriminatie in 

aanraking komen. 
- Aanwezigen kunnen benoemen welke randvoorwaarden hun eigen organisatie moet hebben om hen in staat 

te stellen adequaat op signalen van discriminatie in te spelen. 

Tijdsduur: 
45 minuten 

stap actie docent 

1 De docent zorgt dat hij per subgroep voldoende discussievragen op papier heeft staan. 
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2 De docent deelt de groep op in subgroepen van een formaat die een voldoende deelname van de 
aanwezigen stimuleert. 

3 De docent legt uit wat de bedoeling is. Iedere subgroep krijgt 1 of 2 vragen. Onder elkaar gaan de 
deelnemers van de subgroep de vraag/vragen bespreken om ze daarna plenair terug te koppelen. 
De vragen luiden: 

 Wat kom je in het dagelijkse leven tegen aan discriminatie, en wat doe je wanneer je hier  signalen 
over hoort? 

 Welke randvoorwaarden heb je als organisatie nodig om adequaat op signalen van discriminatie in 
te spelen? 

4 De deelnemers gaan in subgroepen discussiëren. Afhankelijk van de hoeveelheid tijd die beschikbaar is 
kan men ook kiezen om de verschillende subgroepen met slechts 1 vraag te belasten en de andere 
subgroepen met de andere vraag. 

5 Na de discussies in subgroepen worden de resultaten teruggekoppeld naar de plenaire groep. Indien 
gewenst kan er over de uitkomsten van de andere subgroepen met elkaar gediscussieerd worden (let 
op dat je niet hele discussies gaat herhalen, maar dat het iets toevoegt voor de andere subgroepen) 

 
 
 
 

Oefening 2                                         IDENTITEITSTOREN 

Doel:  
- Inzichtelijk maken dat ondanks dat men mogelijk tot dezelfde groep behoort, dit niet betekent dat men 

dezelfde identiteit heeft. 
- Duidelijk maken dat identiteit door veel factoren wordt beïnvloed.  
- Stilstaan bij het zichtbaar mogen maken van de eigen identiteit. 

Tijdsduur: 
60 minuten 

Stap Actie docent 

1 De docent zorgt dat hij voldoende oefenbladen (zoals figuur 4) heeft voor iedere deelnemer. Alsmede 
materiaal waarmee hij/zij straks de oefenbladen kan ophangen. 

2 De docent start een inleidende discussie over identiteit waarbij de volgende vragen gesteld kunnen 
worden: 
- ‘Wat is identiteit?’ 
- ‘Hebben mensen die tot dezelfde groep behoren ongeveer dezelfde identiteit?’ 

3 De docent legt uit wat de bedoeling van de oefening is: 
Jullie moeten eerst het bovenste gedeelte invullen door 7 kenmerken van jezelf op te schrijven. Als dit 
gebeurd is, word je gevraagd de toren van vakjes in te vullen (1 kenmerk per vakje), waarbij de minste 
belangrijke eigenschap onderaan en de meest belangrijke bovenaan wordt ingevuld. Zo krijg je een toren 
die jouw identiteit weergeeft. Belangrijk is dat jullie de oefening individueel doen. Uiteraard wordt deze 
oefening anoniem gedaan. 

4 Als iedereen de oefenbladen heeft ingevuld, neemt de docent alle bladen in en hangt ze zelf op. Hiermee 
komt de anonimiteit minder in gevaar. 

5 De deelnemers mogen gaan kijken en lezen wat voor identiteitstorens er hangen. 

6 De docent zal hierna de discussie die ontstaat na het zien van deze oefenbladen leiden door middel van 
zoveel mogelijk spiegelen. Mocht de discussie niet vanzelf op gang komen dan kan de docent de 
volgende vragen stellen: 
- ‘Wat valt op?’ (dat ze verschillend zijn) 
- ‘Waarom heb je een bepaalde eigenschap bovenaan gezet?’ 
- ‘Waarom heb je een bepaalde eigenschap onderaan gezet?’ 
- ‘Als je naar je toren kijkt, tot welke groep behoor je dan? Geef eens een naam voor die groep?’ 

(voorbeelden: Nederlander, Marokkaan, moslim, hetero, jongere, allochtoon, rijk, modern, Europeaan, 
etc.) 

- ‘Kan iemand met een afwijkende identiteit toch tot jouw groep behoren?’ 
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- ‘Kun je respect opbrengen voor iemand als een van de componenten van diens identiteit je niet 
aanstaat? ‘ 

- ‘Mag je de diverse componenten van je identiteit tonen?’ (mag je je Marokkaan zijn tonen, mag je je 
moslim zijn tonen, maar mag je ook je homo zijn tonen?) 

7 - Nabespreking: 
- Identiteit is iets unieks. Iedereen heeft een andere identiteit – ook al behoren ze tot een groep die 

dezelfde identiteit zegt te hebben. 
- Iedereen geeft een ander gewicht aan de kenmerken die de identiteit opbouwen. 
- Dit is belangrijk om te weten dat je al snel conclusies trekt op de meest zichtbare of aansprekende 

kenmerken (zoals geloof, etnische achtergrond, seksuele geaardheid etc), die niet hoeven te kloppen 
voor die specifieke persoon. Dat zijn vooroordelen. 

- Iedereen is anders ten opzichte van de ander. Wat maakt het dat je voor de een wel respect kunt 
opbrengen en voor de ander niet. 

- Je kunt respect opbrengen voor iemands identiteit, ook al kun je zijn handelingen niet begrijpen of 
goedkeuren. 

- Bijvoorbeeld: homoseksuele handelingen keur je af, maar iemand voor wie homoseksualiteit 
onderdeel van zijn/haar identiteit is kun je nog wel respecteren. Identiteit is tenslotte groter dan 
alleen de seksuele voorkeur. Je respecteert iemand(s identiteit), en niet een onderdeel van iemand(s 
identiteit). 
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 Voorbeeld werkblad 
 

                                                                                

DE IDENTITEITSTOREN 
 

Benoem 7 eigenschappen die jouw identiteit vormen.  

Zet ze daarna op volgorde van belangrijkheid in de toren onder aan dit blad. Er hoeft geen 

naam bij. 

 

1. ………………………………………………………………………………. 

 

2. ………………………………………………………………………………. 

 

3. ………………………………………………………………………………. 

 

4. ………………………………………………………………………………. 

 

5. ………………………………………………………………………………. 

 

6. ………………………………………………………………………………. 

 

7. ………………………………………………………………………………. 
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• Colofon  
     
Copyright tekst Stichting RADAR, 2016 
 
Niet uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm en op welke wijze dan 
ook, zonder bronvermelding. 
 
Tekst en ontwikkeling van de toolkits:   Lavern Muller 
      Rob Stoop 
 
Stichting RADAR 
Grotekerkplein 5 
3011 GC Rotterdam 
010 – 411 39 11 
 
Hopelijk heeft u aan de hand van deze toolkit een goed gesprek met uw leerlingen gehad over discriminatie en 
identiteit. En zijn een aantal van hun mogelijke vooroordelen weggenomen. Het is belangrijk om kinderen reeds 
vanaf jonge leeftijd te laten kennis maken met (seksuele) diversiteit. 
 
Mocht u geïnteresseerd zijn in nog meer toolkits, dan kunt u deze vinden via http://diverscity010.nl/toolkits/ 

 
 

 


