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Docentenhandleiding bij de module 

‘Omgaan met verschillen’

Welkom bij de docentenhandleiding van de module ‘Omgaan met verschillen’. 
Deze handleiding bestaat uit: 

• Inleiding bij de module
• Klassikale verdieping
• Stage- en praktijkopdrachten

Ben je op zoek naar informatie over het gebruik van dit lespakket, de inzet van de 
verschillende modules, lesgeven over gezonde relaties en seksualiteit in het algemeen 
en tips voor bijvoorbeeld het creëren van een veilige sfeer in de groep? 
Bekijk de algemene handleiding

pabo

https://seksuelevorming.nl/docentenhandleiding-algemeen
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Inleiding
Sociale normen zijn regels, geboden en verboden in je sociale omgeving, die mede bepalen wat jouw eigen 
normen en waarden zijn.

Afhankelijk van de sociale omgeving(en) waarin iemand zich begeeft, krijgt diegene dus met verschillende verha-
len, verwachtingen, regels en kaders te maken. Die kunnen beïnvloeden welke keuzes iemand maakt, ook op het 
vlak van relaties en seksualiteit. De sociale normen uit de omgeving kunnen een steun zijn, of het juist complex 
maken. Als iemand zich in meerdere sociale omgevingen begeeft waarin verschillende normen gelden, botsen 
die soms met elkaar.

In Nederland leven we in een superdiverse samenleving. Dus hebben we in Nederland ook te maken met diver-
se sociale omgevingen met verschillende normen en overtuigingen. Ook op het vlak van seksualiteit. Toch zijn 
er bepaalde sociale normen die overheersen. Dit ontstaat wanneer de meeste mensen dezelfde sociale norm 
uitdragen, of wanneer er sprake is van een wettelijk kader. 

In deze module leren studenten welke verschillende sociale normen je kunt tegenkomen. Hoe kun je sensitief 
zijn voor diversiteit en de verschillende normen die bestaan in jouw klas? Hoe ga je om met botsende normen 
en waarden? En hoe ga je om met jouw eigen normen en overtuigingen als leerkracht?

De lesmodule ‘Omgaan met verschillen’ vereist circa 60 minuten klassikale tijd en circa 45 minuten zelfstudietijd 
voor het doorlopen van de e-learning. 

De lesmodule ‘Omgaan met verschillen’ vereist
circa 60 minuten klassikale tijd
circa 45 minuten zelfstudietijd met de e-learning
circa 120 minuten praktijkopdracht
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Maak met studenten werkafspraken of wijs hen opnieuw op de eerder gemaakte afspraken.  
Meer informatie over veiligheid in de klas vind je in de algemene handleiding.

OPDRACHT 1 - INTRODUCTIE - HERHALING MODULE 10-15 MIN.

VEILIGHEID IN DE LES 2 MIN.

De docent herhaalt de belangrijkste lessen die de studenten in de e-learning 
hebben geleerd. 

Klassikaal bespreken
 � Wat viel je op in deze e-learning? Vragen?
 � Wat spreekt je aan bij het thema?
 � Wat lijkt je lastig aan dit thema?
 � Wat is belangrijk bij dit thema?
 � Heb je nog vragen?

Inhoudelijke vragen over de e-learning:
1. Laat studenten voorbeelden geven van verschillende seksuele waarden en  

normen die er binnen een samenleving kunnen bestaan. Verschil mag er zijn. 
2. Waarom is het van belang om ons bewust te zijn van verschillende sociale normen in de 

samenleving, en de sociale normen die overheersen? 
3. Wie kan een in de samenleving overheersende sociale norm benoemen? Waaraan kun je merken dat deze 

norm overheerst? 
 Antwoorden:

+ Gendernormen zijn sociale normen over hoe mannen, vrouwen, jongens en meisjes zich zouden moeten 
gedragen. 

+ De dubbele seksuele moraal gaat over de verschillende verwachtingen die we als samenleving hebben 
van mannen en vrouwen op seksueel gebied. 

+ Heteronormativiteit houdt in dat heteroseksualiteit het ’ideaal’ vormt voor de maatschappij en dat de 
maatschappij naar dit ideaal wordt gemodelleerd. Als gevolg hiervan gelden bijvoorbeeld niet-heteronor-
matieve gedragingen als ‘afwijkend’ van dit ideaal.  

4. Hoe kun je de veiligheid in de klas bewaken op momenten waarop verschillende (sociale) normen met elkaar 
botsen?   
Antwoorden: 
+ Begrens en blijf in verbinding. Er zijn grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. Begrens uitspraken die 

discrimineren, uitsluiten, tot geweld oproepen, haatzaaien of kwetsen. Maar nodig de leerling onmiddel-
lijk daarna uit om meer te vertellen. 

+ Aandacht voor verschillende perspectieven. Bewaak dat de verschillende perspectieven op besproken 
thema’s voldoende aan het licht komen, of leerlingen ze nu inbrengen of niet. 

Klassikale verdieping

https://seksuelevorming.nl/docentenhandleiding-algemeen
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Leerdoelen
 � Studenten zijn zich bewust van de invloed van de eigen genderidentiteit, sekse en seksuele oriëntatie, en de 
eigen sociale normen en overtuigingen rondom relaties en seksualiteit op de lespraktijk.  

 � Studenten erkennen dat de eigen mening, normen en waarden kunnen verschillen met die van leerlingen, 
collega’s en ouders, en dat deze ook onderling kunnen verschillen. 

Beschrijving:
Geef de studenten de volgende opdracht (sommige vragen zijn een korte herhaling van de e-learning): 
1. Sta stil bij je eigen genderidentiteit, sekse en seksuele oriëntatie.
2. Wat zijn jouw overtuigingen over seksualiteit, relaties en gender? Op de volgende aspecten:

 � uiterlijk
 � geslacht
 � opvoeding
 � ervaringen
 � religie
 � gender
 � seksuele oriëntatie

3. Welke sociale omgevingen hebben invloed gehad op het vormen van deze overtuigingen? Denk bijvoorbeeld 
aan opvoeding, woonplaats, school, vrienden, religie, cultuur en media.

4. Wissel uit met een medestudent  aan de hand van de volgende vragen (je bent niet verplicht alles te delen, 
deel alleen dat waar jij je prettig bij voelt):
a. Wat is voor jou een belangrijke waarde als het gaat om seksualiteit?
b. Wat wil jij later als leerkracht aan je leerlingen meegeven op het gebied van relaties en seksualiteit? 
c. Op welk(e) aspect(en) verschillen jullie van elkaar in overtuigingen? En waarin komen jullie overtuigingen 

overeen?
d. Van welke overtuiging die jij hebt, was je je tot op heden niet bewust dat het voor iemand anders wellicht 

anders kan zijn? 
e. Wat zeggen jullie normen en overtuigingen over hoe jullie voor de klas (willen) staan? 

Klassikale terugkoppeling:
Geef studenten de opdracht om te bedenken wat ze hiervan écht niet willen vergeten in hun werk als leerkracht 
en laat ze dit opschrijven. Geef ze tot slot de gelegenheid om hun vragen en lastige kwesties in te brengen en 
zorg voor een adequate eindconclusie.

OPDRACHT 2 - OVERTUIGINGEN ONDER DE LOEP 20 MIN.
IN TWEETALLEN
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Laat alle studenten (indien mogelijk) rondlopen door het lokaal en met een medestudent die ze tegenkomen 
kort uitwisselen:

 � Wat ze het meest is bijgebleven van deze module;
 � Wat ze als aankomende leerkracht meenemen naar de onderwijspraktijk;
 � Wat ze hun medestudent graag mee zouden willen geven.

Herhaal dit nog één of twee keer. 

AFSLUITING 2 MIN.

Leerdoelen
 � Studenten benoemen verschillende culturele opvattingen over relationele en seksuele vorming, en hoe deze 
elkaar kunnen tegenspreken en aanvullen.

 � Studenten bedenken hoe je op school meer ruimte kunt maken voor verschillen. 

Materialen
 � grote postervellen
 � schrijfmateriaal

Beschrijving:
Groepjes van vier studenten kiezen een onderwerp dat te maken heeft met relaties en seksualiteit en waarover 
mensen sterk uiteenlopende overtuigingen kunnen hebben. Bijvoorbeeld homoseksualiteit, seks voor het huwe-
lijk, anticonceptie of mannelijkheid en vrouwelijkheid, maar ook praten over seks op school, kledingvoorschrif-
ten voor jongens en meiden, et cetera.

Geef de groepjes de volgende opdracht
Breng op een postervel in kaart welke verschillende meningen, denkbeelden, overtuigingen of normen er (kun-
nen) bestaan over dit onderwerp op school en in de klas, en beantwoord de volgende vragen:

 � Verschillen jullie binnen je groepje van mening over dit onderwerp, of komen jullie overtuigingen aardig 
overeen?  

 � Welke overtuiging/mening op dit onderwerp overheerst het meest in de Nederlandse samenleving? 
 � Op welke manier zou er op een school naar dit onderwerp gekeken kunnen worden? Waar hangt dit van af? 
 � Hoe kun je het gesprek in de klas voeren over dit onderwerp, met respect voor verschillende normen en 
overtuigingen?

OPDRACHT 3 - RUIMTE VOOR VERSCHILLEN IN DE KLAS 20 MIN.

IN GROEPJES



6

Leerdoel 
Studenten onderzoeken of hun eigen normen, waarden en overtuigingen op het gebied van relaties en seksuali-
teit passen bij de normen en waarden die op hun (stage)school gelden.

Geef studenten de volgende opdracht:
 � Maak een overzicht van jouw eigen normen, waarden en overtuigingen op het gebied van relaties en seksua-
liteit. Leg uit waarom je er zo over denkt. Hierbij kan het helpen om te bedenken uit welke sociale omgeving 
je deze overtuigingen hebt meegekregen of overgenomen.

 � Onderzoek welke normen en waarden er op jouw (stage)school gelden of heersen op het gebied van relaties 
en seksualiteit. Doe dit bijvoorbeeld door:
+ Het beleid en de visie van de school op relaties en seksualiteit te lezen;
+ Leerkrachten en directie vragen te stellen over het beleid of de visie van de school. 

 � Onderbouw waarom jij wel of niet bij deze school past qua normen en waarden op het gebied van relaties 
en seksualiteit. Doe dit door jouw overtuigingen te vergelijken met de heersende of geldende normen en 
waarden van de school op dit gebied. Onderbouw je antwoorden.
+ Waar zitten verschillen? 
+ Wat komt overeen? 
+ Wat vind jij belangrijk? 
+ Waar wil jij dat de school oog voor heeft, en in hoeverre heeft de school dat? 
+ Wat doet de school of waar staat de school voor, waar jij het juist niet mee eens bent? 
+ Ben je in staat om je eigen normen en waarden opzij te schuiven als deze botsen met het beleid van de 

school? 
 � Verwerk dit tot een verslag. 

ONDERZOEK: PAST JOUW (STAGE)SCHOOL BIJ JOU? 

Praktijkopdrachten
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