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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 seksuele 
diversiteit in de klas. In deze toolkit vindt u 1 oefening die u zelf kunt uitvoeren in de klas.  
 
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.  

 
 

• Info toolkit: 

 

HET LAGERHUIS 
 

DOELSTELLING - Discussie rond diverse stellingen betreffende homoseksualiteit 
- Zelf ervaren van (de consequenties van) confrontatie met bepaalde 

stellingen 
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BESCHRIJVING Deze toolkit is gebaseerd op het bekende televisieprogramma. De leerlingen 
worden uitgedaagd om na te denken over diverse aspecten rond 
homoseksualiteit en deze te verwoorden in argumenten. Het is uitermate 
geschikt voor groepen waarvan de leden sterk onder invloed staan van de 
groep. Mensen die niet gewend zijn om een persoonlijke mening uit te 
spreken. Deze werkvorm is voor deze groepen geschikt omdat het de 
deelnemers dwingt zich uit te spreken over bepaalde onderwerpen. 

TIJDSINVESTERING De toolkit duurt 50 minuten. 
 

 
 

Oefening                                      HET LAGER HUIS 

Doel:  
- Discussie rond diverse stellingen betreffende homoseksualiteit 
- Zelf ervaren van (de consequenties van) confrontatie met bepaalde stellingen 

Tijdsduur: 
50 minuten (20 minuten per stelling) 
eventueel uit te breiden met meer stellingen (voor elke stelling 20 minuten) 

Doelgroep: 
Groepen waarvan de leden sterk onder invloed staan van de groep. Mensen die niet gewend zijn om een 
persoonlijke mening uit te spreken. Deze werkvorm is voor deze groepen geschikt omdat het de deelnemers 
dwingt zich uit te spreken over bepaalde onderwerpen. 

Ruimte: 
Groot genoeg om de deelnemers in 2 kampen tegenover elkaar te zetten. Aan een van de kopse kanten zit de 
voorzitter, aan de andere kopse kant de jury. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stap Actie docent 

1 - De deelnemers worden door de docent vooraf in kampen verdeeld van voor- en 
tegenstanders van de stelling.  

- De docent maakt van 2 of 3 leerlingen de jury. 
- Bij de geleide variant van het Lagerhuis-spel wisselt bij iedere nieuwe stelling de rol van voor- 

en tegenstander 
- Geef aan wat wel en wat niet is toegestaan: 
- Je mag alleen spreken als de voorzitter van het Lagerhuis (de docent) hiervoor toestemming 

geeft 
- Je dient elkaar uit te laten spreken 
- Je stopt zodra de voorzitter (de docent) je het woord ontneemt 

Jury           kamp 1   XXXXXXXXXXXXX              voorzitter 

   X                           XXXXXXXXXXXXX 

   X                                                                                    X 

   X                           XXXXXXXXXXXXX 

                  Kamp 2  XXXXXXXXXXXXX 
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- Je mag niet meer dan twee maal interrumperen, hierna dien je een ander uit hetzelfde kamp 
het woord te laten voeren. 

2 De docent stelt een aantal stellingen op die aan de klas worden voorgelegd. Voorbeeld van 
stellingen zouden kunnen zijn: 
- Op school komt een nieuwe docente scheikunde werken. Zij blijkt lesbisch en moeder van 2 

dochters. De schoolleiding had deze docente nooit mogen aannemen, want zij is een ten slotte 
toch bedreiging voor de meisjes in de klas. 

- De docent maatschappijleer vindt het nodig dat op school allerlei gastlessen komen van 
minderheidsgroepen of instanties die zich bezig houden met maatschappelijke problemen. Zo 
nodigt deze docent ook het COC (= de homobeweging) uit om en gastles te verzorgen. Er zijn 
leerlingen die zeggen dat ze op grond van hun geloof er niet bij willen zijn. De schoolleiding beslist 
echter dat iedereen aanwezig dient te zijn. 

3 De docent legt uit het spel uit aan de deelnemers. De docent geeft aan wat wel en wat niet is 
toegestaan (afhankelijk van de gekozen methodiek) 
De docent geeft aan dat de stelling een verzonnen situatie is, die echter wel echt zou kunnen 
plaatsvinden. 

4 De docent, die zelf de rol voor voorzitter van het Lagerhuis op zich neemt,  laat het spel beginnen 
door de eerste stelling voor te lezen  

5 Ieder team krijgt 5 minuten tijd om zichzelf voor te bereiden op de discussie en argumenten te 
bespreken die ze willen inbrengen of argumenten die ze willen counteren van de tegenstander. 

6 De juryleden bereiden zich ook 5 minuten voor door criteria op te schrijven aan de hand waarvan zij 
de teams gaan beoordelen. 

7 Het spel gaat van start als de voorzitter (de docent) de eerste spreker het woord geeft. Per spreker 
mag maximaal 1 minuut gesproken worden. Daarna ontneemt de voorzitter de spreker hoe dan ook 
het woord. 

8 Na iedere spreker gaat de beurt naar eens preker van het andere team. 

9 Na 7 minuten stopt het debat en kunnen beide partijen 3 minuten onderling hun strategie bepalen. 
De jury kan al onderling bespreken welke partij zij het sterkst vonden in hun argumenten en het 
debatteren.  

10 Het debat wordt hervat en duurt nog 5 minuten. De voorzitter houdt de tijd precies in de gaten en 
zorgt dat het op tijd stopt. 

11 De voorzitter vraagt de jury, die kort overlegd hebben om een uitspraak welke partij het debat 
heeft gewonnen en om welke reden. 

12 De voorzitter zorgt er voor dat voorafgaand aan de volgende stelling de voor- en tegenstanders van 
rol wisselen. 

13 Hierna wordt er overgegaan naar het voorlezen van de 2e stelling door de voorzitter. 

14 De docent laat de deelnemers na afloop van het debat eerst hun plaats in de kring weer innemen 
voor dat aan de nabespreking wordt begonnen 

15 De nabespreking kan gebeuren aan de hand van de volgende voorbeeldvragen: 
- Wat vond je van de stellingen? 
- Waren de stellingen realistisch of herken je niets in de situaties? 
- Vraag de deelnemers hoe zij het ervaren hebben om aan de andere kant van een stelling te staan 

dan waar zij normaal zouden staan 
In het gesprek dat hierna volgt moeten de consequenties voor school van de stellingen en de 
uitkomsten van het spel besproken worden. Laat hierbij de deelnemers zoveel mogelijk zelf hun 
conclusies trekken en functioneer als gespreksleider als spiegel 

 

Variatie 

1 
 

Indien bepaalde sprekers te lang aan het woord zijn kun je de spreektijd beperken door 
iedere deelnemer maximaal 2 maal te laten spreken. Daarna moeten zij het punt met een 
teamgenoot bespreken die het dan naar voren mag brengen. 
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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 seksuele diversiteit. 
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/ 

 

 


