
 

 

 
 

Seksuele diversiteit op het Montessori College in Eindhoven  

Toelichting op de activiteiten 

 

COC gastlessen 

We zijn begonnen met de gastlessen door het COC. Zij zijn hier geweest tijdens Coming Out Dag in 

oktober. Zij gaven gedurende 2 dagen in alle tweede klassen een voorlichting. Dat vonden de 

leerlingen wel echt heel leuk. De voorlichters gingen met hen in gesprek: “Als je mij zo ziet, wat denk 

je dan? Ben ik getrouwd, hoe heet ik, wat is mijn beroep, heb ik kinderen?” De leerlingen dachten: 

“Het is een oude man, het zal wel een oude opa zijn, of een leraar zijn geweest”. Uiteindelijk zaten de 

leerlingen er ontzettend naast. De voorlichters waren allebei homoseksueel en hebben hun verhaal 

verteld, hoe dat vroeger was, hun levensverhaal. Dat was erg indrukwekkend.  Ze namen de leerlingen 

echt mee in hun verhaal, waardoor zij ook echt luisterden.  

De gastles deed dan ook heel veel met de leerlingen. Er waren ook wel leerlingen die in de weerstand 

gingen. Maar ook die weerstand mag er zijn, daar gaan we dan vervolgens over in gesprek. Maar de 

meeste leerlingen gingen er echt met open vizier in en kwamen ook echt verrijkt naar buiten. 

Pedagogische nieuwsbrief  

Daarnaast heeft Marieke een pedagogische nieuwsbrief geschreven voor collega’s over het 

“genderkoekje”. In die nieuwsbrief legden we uit wat de letters LHBTIQ+ nou precies betekenden. 

Reacties waren erg positief; leerzaam, nieuwsgierig en leerzaam.   

Workshop voor docenten 

Ook is er een workshop voor docenten georganiseerd. Deze was gericht op de vraag: “Stel dat je een 

leerling in de klas hebt, en die vertelt dat die non-binair is, of aseksueel, of homo, lesbisch… wat doe je 

dan? Welke interventies kun je plegen, hoe kun je het gesprek aangaan? Maar ook: wat doe je als er 

weerstand is; ook dat mag er zijn. Je mag ook het gesprek aangaan met een leerling die zegt: ik wil 

het niet, ik vind het allemaal eng, en raar, en vies.” 

Marieke:  “We hebben daarbij ook een oefening gedaan, waarbij collega’s een type geaardheid 

“toegewezen” kregen. Onze groep collega’s is bijna allemaal heteroseksueel, dus dat was heel leuk. 

Tijdens deze oefening kon je al een klein beetje ervaren: “Mijn familie denkt dat ik híer zit, maar 

eigenlijk ben ik dáár…” We hadden ook een groepje mensen, die waren aseksueel en a-romantisch. Die 

stonden helemaal achterin in de aula en die voelden zich létterlijk eenzaam. Want zij stonden daar met 

z’n drieën, terwijl wij met z’n allen gezellig zo op en neer aan het lopen waren. Dus ik vond dat heel 

krachtig. Het was heel leuk. 


