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Inleiding
Van iedere zorg-, agogische- en pedagogische beroepsbeoefenaar wordt verwacht dat hij
of zij kan omgaan met verschillende mensen n de opleiding waar je lesgeeft wil je dan
ook aandacht besteden aan verschillende vormen van diversiteit in bijvoorbeeld cultuur,
sekse, leeftijd of religie aar hoort aandacht voor gender diversiteit bij Toekomstige
professionals die je opleidt, zouden op een professionele, respectvolle en passende wijze
moeten kunnen omgaan met transgender cli nten, pati nten en leerlingen en andere die
niet helemaal voldoen aan de standaardhokjes ‘man’ en ‘vrouw’.
Oog en oor hebben voor hun speci eke vragen, wensen of behoeften is van belang
Transgender cli nten, pati nten en leerlingen rekenen namelijk - net als ieder ander - op
een veilige en vertrouwde omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en met respect voor hun
leefstijl en identiteit worden bejegend vanuit een professionele beroepshouding Goede
ondersteuning, zorg en begeleiding betekent dat iedereen ongeacht gender gelijk behandeld wordt, waarbij rekening gehouden wordt met verschil tussen mensen. In dit
stappenplan staat beschreven hoe docenten van HBO-beroepsopleidingen dit kunnen
doceren aan hun studenten.

Wist je dat...

Stap 1

Stap 2

enderidentiteit het gevoel dat iemand heeft over de eigen gender eder mens
heeft een genderidentiteit: man, vrouw, iets er tussenin, beiden of geen van
beiden Het gaat om iemands persoonlijke gevoel Als een genderidentiteit
(hoe iemand zich van binnen voelt) niet helemaal overeenkomt met iemands
lichaam (hoe men er van buiten uitziet), is iemand mogelijk transgender.
endere pressie de manier waarop iemand ‘mannelijke’ en/of ‘vrouwelijke’
kanten van zichzelf in onder meer kleding en gedrag aan de buitenwereld laat zien.
Als een vrouw of meisje als weinig ‘vrouwelijk’ en als een man of jongen als weinig
‘mannelijk’ wordt gezien, is deze persoon mogelijk gender non-conform.

Gender is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommige mensen voelen zich niet
thuis bij hun geboortegeslacht. Ze voelen zich vrouw terwijl ze geboren zijn als jongetje, of man
terwijl ze geboren zijn als meisje. Of ze voelen zich man noch vrouw, of allebei. Dit wordt ook
wel genderdysforie genoemd en deze diverse groep wordt aangeduid als ‘transgender’.

Voor meer info: Handreiking LHBT-emancipatie: Feiten en cijfers op een rij
(Movisie, 2015)

Inleiding

Wat is wat?

Se s ele voor e r dit geeft aan tot wie men zich aangetrokken voelt Het gaat
onder andere om seksualiteit, intimiteit en relatievorming e meeste bekende
seksuele voorkeuren zijn heteroseksueel, homoseksueel (voor vrouwen ook wel
lesbisch genoemd), biseksueel en aseksueel. Transgenders kunnen uiteraard
net als iedereen lesbisch, homo, bi of hetero.

• Ongeveer 1 op de 250 mensen transgender is?
• 18 procent van de bevolking liever niet omgaat met mensen die niet duidelijk
man of vrouw zijn?
• 43 procent van de transgenders in een jaar geweld meemaakte?
procent van de transgenders een zelfmoordpoging heeft gedaan

Onderwerp snelkeuze:

In onze maatschappij geven we bepaalde betekenissen aan vrouw-zijn of man-zijn, aan
gender. Vrouwen en mannen worden geacht zich op een bepaalde manier te kleden en te
gedragen en de manieren van mannen worden vaak gecontrasteerd met de manieren van
vrouwen en andersom. De meeste mensen stellen daar geen vragen bij. Zij worden geboren
als jongetje of meisje en geven zonder probleem invulling aan hun biologische sekse en aan
de verwachtingen en culturele invullingen van het man- of vrouw-zijn in onze samenleving

Stap 3

Stap 4

Evalueren
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Sommige transgenders hebben baat bij een medische behandeling Het feit dat hun identiteit
niet overeenkomt met hun geboortegeslacht kan namelijk allerlei problemen geven: in het
opgroeien, in contact met andere kinderen of volwassenen, in relaties Ze kunnen kampen
met ongemak, schaamte en somberheid, en door hun uiterlijk en gedrag te maken krijgen met
pesten, buitensluiting en geweld Naast medische hulp is daarom soms ook ps chische of sociale ondersteuning gewenst Er is veel onbekend over transgenders, ook onder (toekomstige)
professionals n dit stappenplan vergroten we stap voor stap de kennis van hbo-studenten

Voor wie is dit stappenplan?
Dit stappenplan is bedoeld voor studenten van de volgende opleidingen:
• Social Work
• Maatschappelijk Werk & Dienstverlening
• Sociaal Pedagogische Hulpverlening
Culturele en Maatschappelijke Vorming (Bachelor of Social Work)
• Sociaal Juridische Dienstverlening
• Pedagogiek
Creatieve Therapie
Godsdienst-pastoraal werk (Bachelor of Theolog )
mam slamitisch Geestelijk Werker
• Pedagogisch Management Kinderopvang
Sport en Bewegingseducatie
Toegepaste s chologie

it stappenplan met lessuggesties is exibel te gebruiken Als docent weet je welke stap nodig
is en welk lesmateriaal je daarbij het beste kunt gebruiken A ankelijk van je onderwijsprogramma, kun je ervoor kiezen om jaarlijks een stap te zetten, of om binnen een opleidingsjaar meerdere stappen na elkaar te doen, bijvoorbeeld in een project- of vrije blokperiode
Het stappenplan kent een logische opbouw: het is zinvol om stap 1, 2, 3 en 4 na elkaar te
doorlopen. Bij iedere stap is het niveau aangegeven met een, twee of drie sterren. Werkvormen
die bij de stappen passen, zijn te vinden op de site van www.monitorlerensignaleren.nl.

Inleiding

Stap 1

Uit de Beroepscode voor de maatschappelijk werker:
• Maatschappelijk werkers streven ernaar dat mensen zich in wisselwerking met
hun sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien naar hun eigen aard,
mogelijkheden, behoeften en opva ngen, rekening houdend met anderen
waarmee zij samen leven. [….] De maatschappelijk werker bevordert het tot
zijn recht laten komen van de cliënt in wisselwerking met zijn omgeving.
e maatschappelijk werker streeft deze norm niet alleen na in de directe
hulpverlening aan cliënten, maar ook in algemene zin; om mensen als persoon
en als burger tot hun recht te laten komen.
• De maatschappelijk werker respecteert de persoon van de cliënt. Respect
hebben en tonen, betekent het herkennen en erkennen van het unieke in,
en de waardigheid van, de persoon van de cliënt.
Uit de Beroepscode voor sociaal-agogisch werkers:

Hoe gebruik je dit stappenplan?

Onderwerp snelkeuze:

Aandacht voor diversiteit in beroepscodes

Stap 2

Stap 3

• Als sociaalagogisch werker verdiep ik mij in de culturele achtergrond en
de bijbehorende normen en waarden, die het gedrag van mijn cliënt beïnvloedt.
Dat betekent met name:
o dat ik mij realiseer dat de toenemende culturele verscheidenheid een
grotere culturele sensitiviteit van mij vraagt, voor zover noodzakelijk voor
mijn beroepsuitoefening. Als sociaalagogisch werker toon ik ten aanzien
van iedere cliënt een gelijke bereidheid hem te helpen. Dat betekent met
name: dat ik geen ongerechtvaardigd onderscheid maak op grond van
ras, etniciteit, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht, godsdienst,
handicap, chronische ziekte, levensovertuiging of politieke overtuiging
o dat ik respecteer dat iedere cliënt op basis hiervan, binnen de grenzen van
de wet, zijn leven vorm geeft

Stap 4
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Andere stappenplannen
Naast dit stappenplan zijn er nog twee andere stappenplannen ontwikkeld, om homo- en
biseksualiteit te bespreken in HBO- en MBO-beroepsopleidingen. Beide stappenplannen zijn
te vinden op www.monitorlerensignaleren.nl/lhbt.

Waarom is aandacht voor genderdiversiteit in beroepsopleidingen nodig?
• Het is onderdeel van het (toekomstige) werk.
Aandacht voor genderdiversiteit in de opleiding kan gekoppeld worden aan verschillende
kerntaken, zoals het opstellen van een zorg(leef)- of ondersteuningsplan, het bieden
van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg, en aan werkprocessen, zoals
inventariseren van hulpvragen, ondersteunen van de cliënt bij dagbesteding en bij
het vormgeven van de eigen regie. Omdat transgenders een kwetsbare doelgroep zijn
als het gaat om gezondheid en welzijn, is extra aandacht voor deze groep noodzakelijk.
• Het maakt onderdeel uit van de kwaliﬁcatiedossiers.
In de verschillende kwaliﬁcatiedossiers staat beschreven dat van iedere beginnende
beroepskracht wordt verwacht dat hij of zij kan omgaan met diversiteit in normen
en waarden, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en levensbeschouwing, en
sensitiviteit toont voor diversiteit. Het gaat dan om het hebben van een open houding,
het herkennen van eigen en andermans vooringenomenheid, normen en waarden
en het hebben van respect voor de identiteit van anderen en zichzelf. Om dit te
bewerkstelligen is ook aandacht voor genderdiversiteit nodig.
• Het is onderdeel van de opleiding.
Bij het vormgeven van vakken of het bespreken van thema’s als burgerschapsvorming,
sociale integratie, discriminatie etc, hoort ook het bespreken van en omgaan met
genderdiversiteit. Van opleidingen en studenten wordt verwacht dat ze inhoud
geven aan actief burgerschap, participatie en sociale integratie. Daarbij hoort ook
het respectvol omgaan met genderdiversiteit en transgenders.

Onderwerp snelkeuze:

Inleiding

Stap 1

Stap 2

Stap 3

• Er bestaat veel onbekendheid over transgenders.
Veel mensen weten niet precies wat transgender-zijn betekent en zijn onbekend met
de gevolgen die dit heeft voor het dagelijks leven. Studenten aan beroepsopleidingen
zijn hier waarschijnlijk geen uitzondering op. Het is dan moeilijker om transgenders
op passende wijze zorg, ondersteuning of begeleiding te bieden.
• Je staat er niet bij stil.
Als je nooit over je eigen sekse hebt nagedacht en zelf geen probleem hebt met
transgenders, sta je er mogelijk niet bij stil dat transgenders zich ‘anders’ voelen
over man- of vrouw-zijn, en vanwege hun transgender-zijn buitengesloten worden.
• Transgenders zijn een kwetsbare groep.
Opgroeien met genderdysforie is een ontwikkelingsrisico: mensen worden door
hun omgeving anders behandeld dan ze zich voelen, wat leidt tot groot gebrek aan
zelfvertrouwen en een gebrek aan vertrouwen in andere mensen. Daarnaast kan
de moeite met het eigen lichaam leiden tot verwaarlozing van het eigen lichaam
en moeite met seks. Ze kunnen te maken krijgen met afwijzing, pesten en geweld.
Door genderdysforie lopen transgenders een groter risico op problemen zoals
depressie, verslaving en zelfmoord. Daarnaast krijgen ze te maken met negatieve
reacties van de buitenwereld. Professionals kunnen een belangrijke rol spelen in
de ondersteuning van transgenders.
• Transgenders hebben kinderen, partners, ouders, buren, vrienden.
Naast transgenders zelf krijgen meer mensen te maken met de gevolgen van
genderdysforie. Naasten van transgenders kunnen last hebben van de somberheid
van de ander, of worstelen met diens geslachtsverandering en zo met vragen en
problemen aankloppen bij de hulpverleners van de toekomst.
• Niet iedereen praat over genderidentiteitsproblemen.
Niet alle transgenders voelen zich veilig (genoeg) om openlijk over hun seksuele of
genderidentiteit te praten als ze hulp, zorg of begeleiding nodig hebben. Ze kunnen
zich schamen over hun eigen gevoelens, of zelf het verband niet leggen omdat ze
al lang met een geheim leven. Het vraagt van professionals extra investering om
ook voor deze groep een veilige en uitnodigende sfeer te creëren.
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Evalueren

Literatuurlijst

05

• Handelingsverlegenheid kan een rol spelen.
Studenten en professionals weten soms niet hoe ze dit onderwerp aan de orde
kunnen stellen. Of ze vinden dat ze geen ‘recht’ hebben of te jong zijn om naar
persoonlijke zaken - zoals bijvoorbeeld genderidentiteit - te informeren: ze vinden
het te persoonlijk of te privacygevoelig.

it (praktijk-) onderzoeken komt naar voren dat sommige professionals ook niet op een
respectvolle, professionele wijze omgaan met transgender cli nten, pati nten of leerlingen
Ze reageren op een ongepaste wijze, maken zogenaamd ‘grappig bedoelde’ opmerkingen of
gaan niet serieus in op vragen of wensen van transgenders.

Wat bereikt u met het stappenplan?
Dit stappenplan kent twee doelen. Allereerst wil je ervoor zorgen dat je studenten de juiste
feitelijke kennis en ervaringskennis hebben over de doelgroep. Wanneer studenten deze kennis
hebben, kunnen zij als aankomend beroepskrachten speci eke problemen van transgenders
en hun omgeving signaleren en hen goed ondersteunen. Daarom heet dit stappenplan ook
Alles wat je altijd al wilde weten over transgenders

Wat bereik je met het stappenplan?
Een goede professional worden betekent ook dat studenten een balans vinden tussen
enerzijds iedereen gelijkwaardig behandelen ongeacht gender en anderzijds professioneel
omgaan met verschillen in genderidentiteit en genderexpressie

aarom kun je met dit stappenplan inzetten op het vergroten van een professionele
houding voor het ondersteunen of begeleiden van transgenders en andere die niet passen
in de standaardhokjes ‘man’ en ‘vrouw’. Daarbij is enerzijds aandacht voor gelijkwaardigheid
en anderzijds voor verschil: bewustwording van genderdiversiteit en wat dit betekent voor
mensen Zo krijgen studenten in hun toekomstige werk oog voor, en kennis van de ervaringen
van transgenders: voor dat wat hen kwetsbaar maakt én voor de ervaringen die hen juist
sterker maken.

Inhoud van het stappenplan
Aandacht besteden aan genderdiversiteit op een HBO zorg- , agogische of pedagogische
opleiding kun je op de volgende manier doen:

Stap 1 Bied feitelijke kennis
Respecteren en niet discrimineren,
uitsluiten of pesten; Zorgen voor
een positieve sfeer wat betreft
gender diversiteit

Oog voor verschillen
tussen transgenders en
niet-transgenders, tussen
transgenders onderling

Respectvol
Uitgaan van gelijkheid

Professioneel
Oog voor verschil

Stap 2 Bied ervaringskennis
Stap 3 Oefen gespreksvaardigheden
Stap 4 Verdiep de kennis

iscriminatie, pesten of uitsluiting op basis van genderidentiteit en genderexpressie komt
nog steeds veel voor, zo blijkt uit onderzoeken van onder meer het Sociaal en Cultureel
Planbureau.

Onderwerp snelkeuze:

Inleiding

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Evalueren

Literatuurlijst

06

Stap
ied feitelij e ennis

Schat de h idige sit atie in wat weten de st denten en
wat den en ij over gender en transgender

aarom de e stap
Er leeft veel onwetendheid over transgenders oor het bieden van feitelijke kennis
worden studenten bekender met wat transgender-zijn inhoudt

aar it estaat de e stap
eze stap bestaat uit een presentatie van de feiten en een uiz

at moet je van tevoren weten
Transgender is een verzamelbegrip voor alle mensen die zich deels of geheel niet identi ceren met hun geboortegeslacht at kunnen mensen zijn die dat van jongaf aan weten en
vormgeven, of mensen die er later pas van doordrongen raken Het kunnen mensen zijn die
van geslacht veranderen met een medisch traject, maar het kunnen ook mensen zijn die
geen medisch traject wensen of meer tussen beide sekse in zitten of zich geen van beide
ervaren Tot deze groep kan ongeveer op de
Nederlanders worden gerekend Naast
transgenders zijn er ook mensen die gender nonconform zijn: zij vinden zichzelf niet heel
vrouwelijk of heel mannelijk en kunnen zich daardoor ook anders voelen, alhoewel ze
niet transgender zijn
Maar ook voor anderen is gender een herkenbaar onderwerp edere student heeft
tenslotte iets met gender: ook als iemand zich op en top vrouw of man voelt, heeft zij of
hij er idee n over, wat dat is at geeft aanknopingspunten voor het gesprek over feiten

Onderwerp snelkeuze:

nleiding

Stap

Stap

Stap 3

Om genderdiversiteit aan de orde te stellen in relatie tot professionaliteit is het goed
een inscha ng te maken van de situatie s genderdiversiteit bespreekbaar
Hebben studenten kennis van gender en de culturele betekenis die mannelijkheid
en vrouwelijkheid hebben Hebben ze een open houding naar transgenders of
is die positieve sfeer niet vanzelfsprekend Om dit te checken kun je het
volgende nagaan:
Gedragen studenten zich stereot pe mannelijk of vrouwelijk en hoe kleden ze zich
Zijn mannelijkheid en vrouwelijkheid onderwerp van gesprekken in de les
Zitten er overwegend mannen of overwegend vrouwen in de klas Als er sprake is
van een minderheid, hoe gaan de studenten daarmee om
Speelt gender een rol in het onderwijs of in de inrichting van de klas
Zijn er studenten op school die zelf transgender zijn, van geslacht veranderd zijn
of worstelen met hun genderidentiteit
Gebruiken studenten scheldwoorden die te maken hebben met mannelijkheid
en vrouwelijkheid (mietje, trans, homo)
enk je dat er ongemakkelijkheid bestaat over het onderwerp transgender
Vooroordelen

at is het res ltaat
Studenten weten wat genderd sforie is en wat transgender zijn betekent

Stap 4

Evalueren

Literatuurlijst
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Naam

Cijfers en feiten over genderdysforie en transgender

Te gebruiken bij

Feitelijke kennis bieden

Inleiding

Genderd sforie en de gevolgen daarvan zijn vrij onbekend Wat het precies is, komt aan de orde in deze presentatie

Lesvorm

lenaire presentatie hoorcollege

Tijdsinvestering

30-45 min

Niveau

*

Benodigdheden

Feiten en cijfers op een rij Handreiking LHBT-emancipatie (Movisie,
owerpoint presentatie Feiten en cijfers over transgenders.
Digtale handout voor studenten.

Voorbereiding

Lees de factsheet Feiten en cijfers op een rij Bereid een presentatie voor op basis van deze feitelijke informatie, eventueel met behulp
van de owerpoint presentatie eel vooraf de igitale handout uit en vraag de studenten de bronnen en sites te bekijken

Lesopzet

)

resenteer de factsheet aan de studenten of docenten
Maak de presentatie interactief, door studenten of docenten antwoorden te laten raden of door het gesprek te openen
Vul de antwoorden aan met relevante informatie uit de inleiding
Vragen die aan bod kunnen komen tijdens of na de presentatie:
• Wat weet je over gender?
• Wat weet je over transgender?
• Wat mocht wel en wat niet als meisje of als jongen? Wat wordt er verwacht van jongens of meiden?
Voel je je op je gemak als man of vrouw Of ben je wel eens grenzen overschreden
• Ken je mensen die transgender zijn? Welke beelden heb je erbij?
Hoe zou je het vinden als een familielid transgender was Of een beste vriend(in)

ariatie

Onderwerp snelkeuze:

Mocht je het als docent moeilijk vinden om deze presentatie te geven, dan kun je de factsheet ook uitdelen om te lezen

Inleiding

Stap

Stap

Stap 3

Stap 4

Evalueren

Literatuurlijst
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Naam

De T-quiz: feiten en cijfers over transgenders

Te gebruiken bij

Feitelijke kennis bieden

Inleiding

Een quiz is een speelse manier om kennis over te dragen. De vragen gaan op een ludieke manier over transgender en wat het betekent.

Lesvorm

Quiz met meerkeuzevragen en visievorming.

Tijdsinvestering

40-60 min

Niveau

*

Benodigdheden

De T-quiz

Voorbereiding

Kopieer de T- uiz Neem de antwoorden op de uiz-vragen door Lees ook de toelichting Zorg eventueel dat studenten e T- uiz van tevoren
ontvangen en beantwoorden Ze kunnen op internet op zoek naar de antwoorden Zorg voor een prijsje voor de winnaar(s)

Lesopzet

Als de studenten de T-quiz niet eerder hebben ontvangen, deel dan de quiz uit en vraag de studenten die individueel of in tweetallen in te vullen.
Bespreek in interactieve vorm de antwoorden en licht deze toe Bevraag studenten naar eigen idee n over transgender en naar idee n die in
de samenleving leven. Neem eventueel onderwerpen uit de quiz om te bespreken. Welke visies leven er volgens de studenten in Nederland
over transgender Hoe kun je hiermee omgaan in je werk Etc

Alternatief

Zorg voor een prijsje voor de winnaar(s)

Onderwerp snelkeuze:

Inleiding

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Evalueren
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Stap 2:
Bied ervaringskennis

Wat is het resultaat?

Waarom deze stap?

krijgen meer persoonlijke informatie over genderdiversiteit en transgender
• beschouwen transgenders als gelijkwaardig.

Studenten:

Hoewel Nederland een tolerant land is, leven veel transgenders met een onveilig gevoel
Vooroordelen, uitsluiting en angst spelen een rol in negatieve reacties ten aanzien van
transgenders. Veel transgenders zijn daarom bang om ontdekt te worden en tegenwerking
te ondervinden Als je zelf geen transgender bent sta je daar mogelijk niet bij stil en zijn de
gevolgen van genderd sforie op het persoonlijke leven van mensen moeilijk te overzien
Om transgenders toch net als iedereen van goede hulp of zorg te kunnen voorzien is het
daarom van belang dat professionals zich in kunnen leven en begrip hebben over de
speci eke situatie van transgenders, zodat zij met hun hulp, zorg of ondersteuning aan
kunnen sluiten bij hun behoeften Ervaringskennis kan hiervoor zorgen

Waaruit bestaat deze stap?
n deze stap krijgen studenten ervaringskennis van een gastspreker die komt vertellen
over zijn of haar genderidentiteit in de klas, via lm of theater

Wat moet je van tevoren weten?
Aankomend professionals moeten zich een professionele houding aanmeten zodat ze
transgenders met een open blik en een gelijkwaardige houding tegemoet kunnen treden.
it onderzoek van Movisie (Felten, Emmen & Keuzenkamp,
) blijkt dat persoonlijke
verhalen, bijvoorbeeld in lms en theaterstukken, inspelen op empathie en daardoor
goed werken om een respectvolle houding althans ten aanzien van homoseksuelen te
vergroten

Onderwerp snelkeuze:

Inleiding

Stap

Stap

Stap 3

Stap 4

Evalueren
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Naam

Uitnodigen van een ervaringsdeskundige gastdocent of expert

Te gebruiken bij

Bied ervaringskennis

Inleiding

Een ‘ervaringsdeskundige’ uitnodigen voor een presentatie in de les heeft veel impact. Studenten horen dan uit de eerste hand de verhalen
en ervaringen van een transman of transvrouw.

Lesvorm

Presentatie met open gesprek.

Tijdsinvestering

90 min (volledige les)

Niveau

*

Benodigdheden

Budget om de spreker in te huren.

Voorbereiding

Nodig een gastspreker/ervaringsdeskundige uit. Dat kan bijvoorbeeld via Transsupport Rotterdam en Patiëntenorganisatie Transvisie.
Vaak wordt een kleine vergoeding gevraagd. Bespreek vooraf de aanleiding, het doel en de doelgroep.

Lesopzet

Inventariseer welke vragen de studenten hebben aan de gastspreker en noteer deze (op een ﬂap-over/bord).
Nodig de gastspreker uit om aan de hand van deze vragen zijn of haar verhaal te vertellen. Studenten kunnen aanvullende vragen stellen
of reageren op het verhaal.
Bespreek de presentatie - zonder de gastspreker erbij - na: wat vonden ze van het verhaal? Wat viel op? Wat hebben ze geleerd?
Evalueer na aﬂoop van de les de presentatie met de gastspreker.

Alternatief

Bekijk ﬁlmfragmenten: bijvoorbeeld via de lijst die Patientenorganisatie Transvisie biedt.

Onderwerp snelkeuze:

Inleiding

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Evalueren

Literatuurlijst
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Naam

resenteren van ervaringsverhalen aan de hand van lm

Te gebruiken bij

Ervaringskennis

Inleiding

Als docent kun je ervaringskennis bevorderen door studenten research te laten doen en hen hier een presentatie over te laten geven Ze kunnen daarbij
kiezen voor een speci ek thema rond genderdiversiteit en gebruik maken van lmmateriaal om de ervaringen van transgenders centraal te stellen

Lesvorm

Onderzoek met presentatie

Tijdsinvestering

min (volledige les)

Niveau

**

Benodigdheden

nternet, beamer om lmfragmenten te tonen

Voorbereiding

Thema s bepalen waar studenten onderzoek naar kunnen doen: hormoongebruik, operaties, coming out, leeftijd, sport, verliefdheid, kinderen krijgen
Suggesties voor bronnen van ervaringsverhalen:
transvisie n transvisie n inde p p transgenders ms
genderinde ender e get igenissen tm

Lesopzet

Studenten gaan in groepen een thema voorbereiden voor een korte presentatie in de klas Ze zoeken op internet naar ervaringsverhalen van
transgenders rond het thema Na minuten onderzoek presenteren ze die in de klas Na iedere presentatie is er ruimte voor vragen en gesprek

Onderwerp snelkeuze:

Inleiding

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap

Evalueren

Literatuurlijst
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Naam

Theaterstuk

Te gebruiken bij

Ervaringskennis

Inleiding

Theaterstukken waarin het verhaal van een transgender centraal staat kan bijdragen aan empathie voor en kennis over transgenders.

Lesvorm

Theaterstuk met nabespreking.

Tijdsinvestering

90 min (volledige les)

Niveau

*

Benodigdheden

Theaterzaal
Budget om theatergroep in te huren.

Voorbereiding

Bekijken van verschillende theaterstukken over gender diversiteit. Bijvoorbeeld van:
theater AanZ het stuk ‘ID’.

Lesopzet

De theatergroep verzorgt de les.

Alternatief

Het gebruik maken van verhalen online, zie bijvoorbeeld:
www.transvisie.nl/transvisie.nl/index.php/transgendersﬁlms
www.genderindeblender.be/getuigenissen.htm

Onderwerp snelkeuze:

Inleiding

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Evalueren

Literatuurlijst
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Stap 2a:
egeleid transitie op de opleiding
als een st dent die stap wil e en
aarom de e stap
Studenten die zelf worstelen met genderdyforie en daarover op school willen vertellen,
kunnen begeleid worden bij deze stap door Transvisie Zorg.

aar it estaat de e stap
Voorlichting aan de klas en de andere docenten, eventueel de ouders

at moet je van tevoren weten
Als studenten tijdens hun studie van geslacht willen veranderen, kan dat op weerstand
stuiten bij docenten en medestudenten. Verandering van naam, kleding en de gewenste
aanspreekvorm bijvoorbeeld, hebben een toelichting nodig Transvisie Zorg heeft veel
ervaring met het begeleiden van transitie-trajecten op scholen Medewerkers van Transvisie
Zorg kunnen de student voorbereiden op een presentatie in de klas, maar ook voorlichting
bieden aan mede-studenten en docenten van de opleiding zodat u als docent de student
hierbij zelf kunt begeleiden.

at is het res ltaat
Een veilig schoolklimaat voor een transgender-student

Onderwerp snelkeuze:

Inleiding

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Evalueren
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Naam

egeleide transitie

Te gebruiken bij

Ervaringskennis

Inleiding

Als een student zelf genderdysfoor is, en dit wil vertellen aan de klas, is het belangrijk om de student daarbij goed te begeleiden.
Als docent kun je daarvoor advies krijgen van Transvisie Zorg.

Lesvorm

Voorlichting door student zelf, ondersteund door docent of medewerker van Transvisie Zorg

Tijdsinvestering

Variabel

Leerdoelen

Studenten ontwikkelen ervaringskennis aan de hand van het persoonlijke verhaal van een mede-student.

Benodigdheden

Budget voor ondersteuning of deskundigheidsbevordering Transvisie Zorg

Voorbereiding

Gesprekken met student, eventueel de ouders, een medewerker van Transvisie Zorg

Lesopzet

n overleg met student en Transvisie Zorg: voorgesprekken met student en docent, klassikaal gesprek met medestudenten

Onderwerp snelkeuze:

Inleiding

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Evalueren
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Stap 3:
Oefen gespreksvaardigheden

Wat is het resultaat?
De studenten leren:

Waarom deze stap?

Open vragen stellen aan pati nten, cli nten of leerlingen en in taalgebruik
aansluiten bij transgenders en een goede werkrelatie opbouwen

Niet alle transgenders voelen zich veilig (genoeg) om openlijk over hun genderidentiteit
te praten als ze hulp, zorg of begeleiding nodig hebben Het vraagt van professionals extra
investering om ook voor deze groep een veilige en uitnodigende sfeer te cre ren zodat
iedereen zichzelf kan zijn Tegelijkertijd vinden studenten het soms lastig om erover te
praten Ze weten niet goed hoe ze dit onderwerp aan de orde kunnen stellen Of ze
vinden dat ze geen recht hebben of te jong zijn om naar persoonlijke zaken te informeren
Soms denken ze dat transgenders zich mogelijk generen voor hun identiteit en informeren
er daarom niet naar Of ze vinden dat het er niet toe doet, omdat ze uitgaan van gelijkwaardigheid

Waaruit bestaat deze stap?
Werkvormen gericht op praten over gender, genderidentiteit en problemen die komen
kijken bij genderd sforie En re ecteren op de eigen houding die van invloed is op de
bespreekbaarheid

Wat moet je van tevoren weten?
Als toekomstig beroepskracht moeten studenten leren om gender bespreekbaar te
maken Belangrijk is dat ze het ongemak dat de ander ervaart met de eigen biologische
sekse en de verwachtingen die daarbij horen, niet hoeven te begrijpen om het op een
open manier bespreekbaar te maken Ze moeten wel een respectvolle houding aannemen
en de ander de ruimte geven om eventuele problemen te bespreken Ook kunnen ze
oefenen met het stellen van vragen over de beleving van gender, omdat zij de eerste stap
moeten zetten

Onderwerp snelkeuze:

nleiding

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Evalueren
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Naam

p o wen van een goede wer relatie

Te gebruiken bij

Gespreksvaardigheden

Inleiding

Goede ondersteuning staat en valt met een goede werkrelatie tussen hulpverlener en cli nt pati nt Volgens Alfred Kadushin1 bestaat
een goede werkrelatie (in het maatschappelijk werk) uit onder andere de volgende kenmerken:
Respect voor de zel epaling van de cli nt gevoelens respecteren zonder bevestigen
Belangstelling voor de cli nt doorvragen geschiedenis
Respect voor de individualiteit van de cli nt
Niet-veroordelende houding
Empathisch begrip
Echtheid en authenticiteit
Vertrouwelijkheid

Lesvorm

oorlopen van theorie en bespreken aan de hand van een casus: zie lesopzet p o

Tijdsinvestering

-

en van een goede erkre atie met transgenders

min

Niveau

**

Benodigdheden

Lesopzet p o

Voorbereiding

Bekijk eventueel: A Kadushin (

Lesopzet

e docent loopt met de studenten de kenmerken door en gaat met hen in gesprek over wat ieder kenmerk betekent, wanneer zij
een gesprek hebben over iemands ongemak met gender n het gesprek wordt stilgestaan bij een professionele, respectvolle houding
en het cre ren van een veilige gespreksomgeving

1

en van een goede erkre atie met transgenders
) The Social Work nterview: A Guide for Human Service rofessionals

fred ad s in ee de asiskenmerken voor een goede erkre atie esc reven voor et maatsc appe ijk erk c ter ijn de kenmerken toepas aar
op a e erkre aties t ssen pver ener en c i nt pati nt

Onderwerp snelkeuze:

nleiding

Stap

Stap

Stap

Stap

Evalueren
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Naam

Met andere woorden

Te gebruiken bij

Gespreksvaardigheden

Inleiding

Hoe kunnen beroepskrachten het gesprek aangaan met transgenders? Wat kunnen ze beter niet vragen en wat wel?

Lesvorm

Gespreksvaardigheden oefenen in tweetallen, rollenspel.

Tijdsinvestering

20-30 min.

Niveau

**

Benodigdheden

Lesopzet Met andere woorden, met twee casussen en do's en don'ts om het gesprek met transgenders aan te gaan.

Voorbereiding

Lees de casussen en de lijst met do’s en don’ts zodat je de studenten daarop kunt begeleiden.

Lesopzet

Neem de casussen en de do’s en don’t klassikaal door en deel de klas op in twee- of drietallen waarin ze gaan oefenen
met een van de twee casussen e vragen bij de casussen zijn extra opties

Onderwerp snelkeuze:

Inleiding

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Evalueren
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Stap 4:
Verdiep de kennis (voor professionals met
een hulpverlenende taak)

Wat is het resultaat?
De studenten leren:
• Inzicht krijgen en ervaring opdoen in de ondersteuning: hulpverlening aan
transgenders in een kwetsbare positie

Waarom deze stap?
Voor professionals met een hulpverlenende taak is het van belang dat zij hulp kunnen
bieden aan transgenders die problemen ervaren die te maken hebben met hun genderidentiteit Ze kunnen bijvoorbeeld mensen begeleiden bij het onderzoeken van de wens
tot geslachtsverandering, maar ook gesprekken voeren met personen uit de omgeving
van transgenders wanneer die het moeilijk hebben met de geslachtsverandering Ook
kunnen ze genderproblematiek signaleren

Waaruit bestaat deze stap?
Werkvormen gericht op het leren bieden van ondersteuning en hulp aan transgenders in
een kwetsbare positie

Wat moet je van tevoren weten?
Gemiddeld is de gezondheid en het welzijn van transgenders een stuk slechter dan van de
gemiddelde Nederlander Meer dan de helft van de transgenders die meededen aan het
onderzoek Worden wie je bent, van het SCP voelt zich eenzaam, een kwart zelfs in (zeer)
sterke mate Onder de Nederlandse bevolking voelt procent zich eenzaam en procent
(zeer) sterk e helft van de respondenten heeft ps chische problemen en
procent is
ernstig ps chisch ongezond te noemen En meer dan tweederde van de respondenten
heeft er ooit aan gedacht om uit het leven te stappen
procent deed ooit een
zelfmoordpoging en procent deed dat in het afgelopen jaar Ook leven transgenders
vaker in armoede

Onderwerp snelkeuze:

Inleiding

Stap

Stap

Stap

Stap

Evalueren
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Naam
e ge r i en ij
Inleiding

eren signaleren van genderidentiteitspro lemen
erdieping h lpverlening
Cliënten komen met een ander probleem bij de professional. Die vermoedt dat genderdysforie een rol kan spelen.
Hoe maakt hij of zij dat bespreekbaar?

esvorm

Rollenspel

ijdsinvestering

25 min.

ivea

***

enodigdheden

Casussen met verdiepingsvragen die als rollenspel kunnen worden uitgespeeld.

oor ereiding

Casussen printen om uit te delen.
Stiften en vellen papier

esop et

Verdeel de groep in drietallen e studenten bespreken hoe zij als professional het onderwerp genderidentiteit kunnen herkennen
en vervolgens kunnen aansnijden: waar let je op in het verhaal en welke vragen kun je stellen? Ze schrijven de vragen op die zij zelf zouden
stellen. Laat drie duo’s een gesprek voor de klas oefenen. Ze houden hierbij hun vragen bij de hand en kijken of de vragen nog steeds
passend zijn in een rollenspel.

Onderwerp snelkeuze:

Inleiding

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Evalueren
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Naam
e ge r i en ij

efenen met cas stie
andva en ieden voor h lpverlening

nleiding

Door te werken met casussen krijgen studenten inzicht in hun vaardigheid en houding m.b.t. de ondersteuning aan transgenders.
Door te ervaren hoe zij een gesprek voeren, krijgen ze inzicht in hun professionele houding en handelen (met daarbij blinde vlekken en
drempels) en oefenen ze vaardigheden om hier om de juiste manier op in te spelen. Deze oefening kan zo vaak als gewenst worden herhaald.

esvorm

Rollenspel

ijdsinvestering

60 min.

Niveau

***

enodigdheden

De lesopzet rofessionee ande en met etrekking tot genderidentiteit.

oor ereiding

Casussen en stappen van professioneel handelen printen en lezen. Uitdelen in de klas.

esop et

e studenten lezen de casus door Met behulp van Stappen van professioneel handelen en casu stiek oefenen ze hun professionele
houding, handelen en gespreksvaardigheden in een rollenspel. Aangeraden wordt om het rollenspel klassikaal te doen, zodat studenten
van elkaar kunnen leren, de opdracht serieus gedaan wordt en de opdracht gezamenlijk kan worden nabesproken A ankelijk van
de wensen van de studenten en hun vaardigheden kun je kiezen voor het doen van een rollenspel of voor een casusbespreking waarbij
de studenten vragen beantwoorden op basis van de casus.

Alternatief

Onderwerp snelkeuze:

Oefenen in twee- of drietallen.

Inleiding

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Evalueren

Literatuurlijst
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Evalueren

Dit kan bijvoorbeeld door:

Er zijn verschillende mogelijkheden om de aandacht voor genderdiversiteit in de opleiding of
lessen te evalueren en te borgen We zetten deze op een rij

1. Evalueren

• te presenteren in het docententeam.
een artikel te schrijven voor een site voor professionals uit jouw sector
het docententeam en het management via mail te informeren
Voor borging is daarnaast belangrijk dat:

Na a oop kun je een les of opdracht simpel evalueren door bijvoorbeeld:
e studenten een opdracht te laten maken of door bij hen tentamen te laten maken
Hierbij kun je als docent nagaan in hoeverre zij de lesstof hebben begrepen
• Een groepsgesprek te houden met de studenten (en docenten); op deze manier
krijg je zicht op hoe het thema leeft onder de studenten
e studenten een vragenlijst vooraf en achteraf laten invullen resultaten kunnen
dan vergelijken worden. Is hun respectvolle houding gegroeid? Zijn hun gespreksvaardigheden toegenomen Aan de hand van zo n vragenlijst wordt duidelijk
in hoeverre de opzet van de lessen geslaagd is en welke verbeteringen hierin
kunnen worden aangebracht voor een volgend jaar.

• Management en degenen die verantwoordelijk zijn voor veiligheid op school
betrokken zijn. Het is logisch dat in het streven naar een veilige school,
ook het thema genderdiversiteit wordt meegenomen.
• Het thema vervlochten wordt in verschillende lessen. Door het thema
regelmatig terug te laten keren, wordt het een vanzelfsprekend feit dat je
er als professional alert op bent

2. Borgen
Aandacht besteden aan genderdiversiteit in het beroepsonderwijs is veelal pionieren; het
thema is in de meeste opleidingen nog niet ingebed. Om die reden is het aan te raden
aandacht te besteden aan borging. Met borging wordt bedoeld dat de resultaten worden
breder worden verankerd in de opleiding Op deze manier kunnen andere docenten profiteren van het werk dat is gedaan en hierop voortbouwen.
Borging kan gebeuren genderdiversiteit expliciet toe te voegen aan leerdoelen en kwali catiedossiers van de opleiding en door het een vast onderdeel te maken van het curriculum.
Om dit voor elkaar te krijgen is het belangrijk om de resultaten van het aandacht besteden
aan genderdiversiteit te delen.

Onderwerp snelkeuze:

Inleiding

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Evalueren

Literatuurlijst
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