
Voor meer informatie over de voorlichtingen kijk op cocmiddennederland.nl/voorlichting. 
Meteen een voorlichting inplannen? Stuur direct een mailtje naar voorlichting@cocmiddennederland.nl.

Sinds kort experimenteren we ook met online voorlichtingen. Interesse? Stuur dan een 
e-mail naar voorlichting@cocmiddennederland.nl voor de mogelijkheden.

ONLINE LESSEN

VOORLICHTING OVER SEKSUELE- 
EN GENDERDIVERSITEIT in jouw klas

Gemiddeld voelt 1 op de 12 jongens en 1 op de 8 meisjes zich aangetrokken tot het 
eigen geslacht. Dit is tenminste één jongere per klas. Jongeren die zich anders voelen 
dan hun omgeving op het gebied van seksuele of genderidentiteit, zijn kwetsbaar. 
Recente cijfers laten zien dat deze jongeren veel vaker gepest worden. Op veel scholen 
is “homo” het meest gebruikte scheldwoord. Gelukkig zijn scholen sinds 2012 verplicht 
aandacht te besteden aan seksuele diversiteit. Toch kan het lastig zijn om dit 
onderwerp bespreekbaar te maken. De voorlichters van COC Midden-Nederland 
komen graag een gastles verzorgen om met de jongeren in gesprek te gaan.

AANDACHT VOOR SEKSUELE EN GENDERDIVERSITEIT

Tijdens een gastles gaan de voorlichters 
het gesprek aan over seksuele en 
genderdiversiteit. De voorlichter neemt 
de groep mee in een persoonlijk
levensverhaal. Uit ervaring blijkt dat dit 
indruk maakt en zorgt voor meer 
empathie. Gewapend met diverse 
werkvormen zorgen we voor een 
passende voorlichting voor elke groep, 
waarbij interactie centraal staat. Spelen 
er bijzonderheden? Geen probleem, we 
stemmen dit graag af voor de les begint.

Jongeren krijgen niet alleen informatie 
over seksuele en genderdiversiteit, 
maar worden ook uitgedaagd om 
stereotyperingen te doorbreken, 
vooroordelen los te laten en pesten 
tegen te gaan. Docenten geven aan dat 
na een voorlichting de acceptatie en 
openheid in de klas verbetert. Dit zorgt 
voor een veilige(re) school, wat 
bijdraagt aan de leerprestaties van de 
jongeren. 

WAT KAN JE ALS DOCENT VERWACHTEN 
VAN EEN GASTLES? 

WAT LEVERT HET VOOR MIJN KLAS OP?

Meer informatie kun je vinden op cocmiddennederland.nl/voorlichting



Voor meer informatie over de voorlichtingen kijk op cocmiddennederland.nl/voorlichting. 
Meteen een voorlichting inplannen? Stuur direct een mailtje naar voorlichting@cocmiddennederland.nl.

Het COC is zet zich in voor gelijke rechten, 
emancipatie en sociale acceptatie van lesbische 
vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, 
transgenders, interseksuelen, queers en 
anderen (LHBTIQ+’ers). Het COC MNL richt 
zich met name op de provincie Utrecht.

“Had ik zelf maar voorlichting gehad op de middelbare school; dat had Het 
misschien wat makkelijker gemaakt om erover te praten” 

~ Erik, voorlichter bij COC MNL sinds 2012. 

DE KOSTEN
We vragen aan scholen een kleine bijdrage 
om de kosten te dekken van het ontwikkelen 
van de gastlessen, de materialen en het 
opleiden van nieuwe voorlichters.
Enkel lesuur: €45,-
Dubbel lesuur: €80,-
Reiskosten per voorlichter, gerekend vanaf 
Utrecht CS op basis van OV.
Eenmalige administratiekosten van €2,50

WAT IS HET COC?

WIST JE DAT?

2 op de 5 jongens en bijna 1 op de 5 meisjes die uit de kast zijn,
zijn wel eens uitgescholden vanwege hun seksuele voorkeur. 

25% van de jongens heeft een negatieve houding ten aanzien van
het afwijken van gendernormen en uitingen van homoseksualiteit. 

43% van de openlijk transgender personen op school geeft aan

slachtoffer te zijn van verbaal geweld en 20% is slachtoffer van

fysiek geweld.

Zelfmoord komt onder homoseksuele, lesbische en biseksuele 

jongeren 4,5X vaker voor dan bij hetero leeftijdsgenoten.

Meisjes vertellen rond hun 16e voor het eerst aan iemand dat zij

zich (ook) aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht. Jongens rond 

hun 17e.

Transgender jongeren worden 2x zo veel gepest als hun
leeftijdsgenoten die niet transgender zijn.
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