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Programma

1. Introductie

2. LGBTI studenten in 2019, aandacht nog nodig? 

3. Zichtbaarheid, wat je zelf doen? Wat kan de 

hogeschool doen? 

4. ACTIE PAARS



Tijd voor een paar vragen…..

Wie van jullie heeft het afgelopen academiejaar expliciet 

gehad over LGBTI thema’s in de lessen? 

Wie van jullie heeft het afgelopen academiejaar impliciet 

gehad over LGBTI thema’s in de lessen? 

Zijn er genderinclusieve toiletten op de campus waar je les 

geeft en/of werkt?

Wie van jullie hoort er soms LGBTI negatief taalgebruik op de 

campus (bvb, janet, gay, homo op een lacherige manier) 

Wie van jullie weet of een beleid is om transgender studenten 

te begeleiden bij hun transitie? 

Hoeveel LGBTI studenten zouden er rondlopen op de 

Uhasselt?



Hoeveel LGBTI studenten zouden er rondlopen op de TM 
hogeschool? 

Hoeveel procent van de bevolking is holebi?

En transgender? 

En Intersekse? 



geslacht , 

sekse

gender

verwijst naar de 

biologische 

verschillen tussen 

mannen en vrouwen

verwijst naar culturele 

en sociale (aangeleerde) 

verschillen op basis van 

je geslacht

lengte
spierkracht

geslachtsdelen
studiekeuze

gedrag

kledij

Wat is Gender?



geslacht

lichamelijke aspecten 

zoals je 

hormonenhuishouding, 

chromosomen, in- en 

uitwendige 

geslachtsdelen, …

man

jongen
vrouw

meisje

intersekse

persoon







genderidentiteit

je innerlijke gevoel van 

vrouwelijkheid, 

mannelijkheid, 

Non Binair, Queerness…

(grotendeels) in 

overeenstemming met 

geslacht: cisgender
(grotendeels) niet in 

overeenstemming met geslacht: 

transgender



genderexpressie

de manier waarop je je 

gedraagt, kleedt, 

spreekt, beweegt, …

genderrol(gedrag)

observeerbaar gedrag 

dat we typisch 

toeschrijven aan een 

bepaald geslacht



seksuele oriëntatie

op wie je verliefd wordt

hetero

romantische aantrekking seksuele aantrekking

wie je opwindt

holebi =

homo, lesbisch, biseksueel

Panseksueel = 
Sommige mensen noemen 

zichzelf panseksueel. Dat 

betekent dat ze op mensen 

verliefd worden en dat het niet 

uitmaakt of iemand nou een 

meisje, een jongen of iets 

ertussenin is.

aseksueel
… 



Seksuele oriëntatie

Eerste besef 

geaardheid?
eerste besef 10 – 12 

jaar 

56% van de lesbische 

en bi meisjes denkt aan 

zelfmoord, 

22% van de holebi’s 

doet een suïcidepoging

negatieve impact op 

welbevinden en

schoolresultaten

65 % is ooit slachtoffer 

van holebifoob geweld 

geweest



transgender?

Transman 

Transvrouw

= iemand die zich psychisch, 

sociaal en seksueel beleeft als 

behorende tot voornamelijk de 

andere sekse dan dat wat er bij 

de geboorte werd vastgesteld.



transman/

-jongen

iemand die bij de geboorte als meisje werd 

geregistreerd maar een voornamelijk 

mannelijke genderidentiteit heeft. 

transvrouw/

-meisje

iemand die bij de geboorte als jongen werd 

geregistreerd maar een voornamelijk 

vrouwelijke genderidentiteit heeft. 

=

=

transgender?



travestie

= iemand die op bepaalde 

momenten kleding, taal, 

gedrag, … van het andere 

dan het geboortegeslacht 

toont.

dragqueen/king

showtravestie

≠

transgender?



transgenderist

= persoon die mannelijke en 

vrouwelijke identiteitskenmerken 

combineert, zich man én vrouw 

voelt, of noch man noch vrouw, of 

behorend tot een derde gender of 

…

(gender)queer

genderbender

Gender non-

binair

…

transgender?



transgender 

persoon

trans* persoon

transgender

(transgenderisme)

= overkoepelende term voor 

travestie, transgenderisme en 

transseksualiteit en alle 

andere vormen van 

gendervariatie. 

transgender?



fase van schaamte, 

slecht welbevinden, …

62% van de transgender personen heeft 
ooit zelfmoord overwogen, 

38% doet minstens één poging 

besef niet 
leeftijdsgebonden

Transgender 

75 %is ooit slachtoffer van 
transfoob geweld geweest

Trans@school brochure



Hoeveel mensen zijn transgender? 



Hoeveel mensen zijn homo lesbisch, bi?



Hoeveel mensen zijn intersekse? 



Hoeveel LGBTI studenten zouden er rondlopen op de TM 
hogeschool? 

6500 studenten in totaal (1500 onderzoekers en 

medewerkers) (8000 in totaal) 

560 holebi studenten(?) 

136 intersekse studenten (?) 

….. Transgender studenten???



Programma

1. Introductie

2. LGBTI studenten in 2019, aandacht nog nodig? 

3. Zichtbaarheid, wat je zelf doen? Wat kan de 

hogeschool doen? 

4. ACTIE PAARS 



Dit thema is niet meer 
relevant op een hogeschool. 

Deze thema’s worden al 
besproken in het secundair!



Dit thema is niet 
meer relevant op een 

hogeschool. Deze 
thema’s worden al 
besproken in het 

secundair!

Naargelang de onderwijsvorm 

(BSO, TSO, ASO of KSO) vindt 

15% tot 37% van de meer dan 

40.000 bevraagde leerlingen dat 

holebiseksualiteit niet 

bespreekbaar is op school. Hooghe, 

et al., 2007.

Er is nog maar weinig onderzoek gevoerd 

naar leerling-leerkrachtinteracties bij 

holebileerlingen, maar studies tonen wel 

aan dat die niet altijd positief verlopen. 

Heel wat leerkrachten laten het thema 

bijvoorbeeld nooit aan bod komen tijdens 

de lessen. Schoonacker et al., 2009





• Doelstelling van de enquête 

• Schooljaar 2016 – 2017 

• Samenwerking Columbia University, GLSEN en çavaria

• Schoolklimaat enquête in Europa  



Enkele cijfers: 

Totaal aantal geldige

deelnemers: 484

• 58 % ASO-leerlingen

• 23 %TSO-leerlingen 

• 12 %BSO-leerlingen 

• 22.7 % GO!

• 68.8 % Katholiek 

Onderwijs 

• 5.5 % O.V.S.G. 

• 2.6 % P.O.V. 

• 0.7 % Overige  



41% van de respondenten voelde zich het afgelopen 

jaar onveilig op school vanwege hun seksuele 

oriëntatie. 

27 % van de respondenten voelde zich het afgelopen 

jaar onveilig op school vanwege hun genderexpressie. 

“Het zou beter zijn moest de school neutrale toiletten gebruiken. Op mijn 
school word sport ook gesplitst tussen jongens en meisjes en dit vind ik 

zeer ongemakkelijk.”

Indicatoren onveilig schoolklimaat



22 % van de respondenten 

spijbelde de maand voor het 

invullen 1 of meerdere dagen 

omdat ze zich onveilig voelden op 

school.

Not Absent
77,7%

1 Day
8,5%

2 or 3 Days
7,4%

4 or 5 Days
2,3%

6 or More 
Days
4,1%

Figure 1.3. Frequency of Missing Days of 
School in the Past Month Because of Feeling 

Unsafe or Uncomfortable

Toen ik uit de kast kwam als lesbisch op school, dachten vrouwelijke medeleerlingen dat ik op hen verliefd 
zou worden als ik hen zou zien in de kleedkamer. 

Indicatoren onveilig schoolklimaat

24,4 % van de respondenten 

probeert niet naar het toilet te gaan 

op school omdat ze zich er onveilig 

voelden. 

24,2 % probeert om diezelfde 

reden ook de LO-kleedkamers te 

vermijden. 



Holebi- en transfoob taalgebruik 

kan bijdragen aan een onveilig 

schoolklimaat voor LGBT-

leerlingen. We vroegen hen hoe 

vaak ze dit hoorden op school.

6,4%

3,3%

23,8%

13,2%

30,8%

29,3%

26,9%

33,7%

12,2%

20,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Other Homophobic Remarks (e.g.,
"janet", "homo", "lesbo", "manwijf", or

"pot" )

That's So Gay

Figure 1.4. Frequency that LGBT Students Hear Anti-
LGBT Remarks at School

Never Rarely Sometimes

Indicatoren onveilig schoolklimaat

Zo goed als ALLE (+/- 96 %) van 

de respondenten hoorde LGBT-

negatieve opmerkingen op school. 

54,2 % van de respondenten 

hoorde deze uitspraken vaak tot 

zeer vaak. 

60 % van de respondenten gaf aan 

deze uitspraken als zeer vervelend 

te ervaren. 

10,8 % van de respondenten 

hoorde leerkrachten af en toe 

LGBT-negatieve opmerkingen 

maken 



Indicatoren onveilig schoolklimaat



Er zijn nog vele andere vormen van 

pestgedrag of ongewenste 

ervaringen.

75% van de respondenten was het 

slachtoffer van gemene roddels of 

leugens. 

75% van de respondenten meldde 

dat ze bewust buitengesloten 

werden door andere leerlingen. 

43% van de respondenten geeft 

aan seksueel lastig gevallen te zijn 

op school. 5% op regelmatige 

basis. 

Indicatoren onveilig schoolklimaat

“De reden dat ik uit de kast ben bij veel leerlingen is dat erover geroddeld wordt. Ik heb het dus 
niet vrijwillig verteld”



Indicatoren onveilig schoolklimaat



98% heeft minimaal 1 leerkracht waarvan 

ze denken te weten dat die positief staat 

tegenover LGBT studenten

Indicatoren voor een LGBT+ 
vriendelijk schooklimaat

Wanneer de respondenten 

meer dan 6 leerkrachten 

kennen die positief staan 

tegen over LGBT+ 

studenten heeft dat 

positieve gevolgen op 

lesuitval en het gevoel erbij 

te horen! 



37.5 procent geeft aan les te hebben 

gehad over LGBT thema’s het afgelopen 

schooljaar

Indicatoren voor een LGBT+ 
vriendelijk schooklimaat

Positieve LGBT+ inclusieve 

lessen hebben een positieve 

impact op de schoolervaring 

van LGBT+ leerlingen  (erbij 

horen en spijbelgedrag) “Onze school is heel LGBT-vriendelijk. Ikzelf werk in mijn kunstvakken vaak rond dit thema (alsook 
dragqueens etc. ) en vooral mijn klastitularis vindt het geweldig. Ze hebben me altijd gesteund, 
net als mijn ouders.”



Programma

1. Introductie

2. LGBTI studenten in 2019, aandacht nog nodig? 

3. Zichtbaarheid, wat je zelf doen? Wat kan de 

hogeschool doen? 

4. ACTIE PAARS



Wie van jullie heeft het afgelopen academiejaar impliciet 

gehad over LGBTI thema’s in de lessen? 



seksuele 
oriëntatie

genderidentiteit

religie

geslacht

leeftijd

lichamelijke en psychische 
mogelijkheden en 

beperkingen

etnische 
afkomst scholingsgraad

socio-
economische 

status

…

jobtype

cultuur
taal

lichaamsvorm en -
grootte

kledingstijl



seksuele 
oriëntatie

genderidentiteit

religie
geslacht

leeftijd

lichamelijke en psychische 
mogelijkheden en 

beperkingen

etnische 
afkomst scholingsgraad

socio-
economische 

status

…

gebeurtenissen in 
je leven

cultuur

taal

kruispuntdenken



beeldmateriaal









Wie van jullie heeft het afgelopen academiejaar expliciet 

gehad over LGBTI thema’s in de lessen? 

Op welke manier kan je thema’s expliciet in je lessen 

verwerken? Voorbeelden? Welke opleidingen? 



Genderinclusieve

toiletten op elke 

campus?

Zichtbaarheid van 

LGBTI thema’s? 

Transitie begeleiding 

van transgender 

studenten?

Relevante 

informatie gericht 

naar LGBTI 

studenten.

Training voor 

personeel in 

relevante 

opleidingen(?)

LGBTI studenten 

bevragen naar 

noden?

Schoolbeleid….



Programma

1. Introductie

2. LGBTI studenten in 2019, aandacht nog nodig? 

3. Zichtbaarheid, wat je zelf doen? Wat kan de 

hogeschool doen? 

4. ACTIE PAARS



Actie PAARS 



Actie PAARS 

Welke acties kunnen jullie bedenken? (buiten 

het dragen van paars ;-) ) 

Organiseer een debat

BVB: Hoe kan je een LGBTI Ally

zijn?  (let op met framing!) 

Een filmavond op de campus (TIP: 

Film Pride!) 

Regenboogvlaggen 

uithangen op elke campus 

Verkoop regenboog 

cupcakes ten voordeel van 

LGBTI doelen



Vragen?

kaj.Poelman@çavaria.be

www.cavaria.be

mailto:kaj.Poelman@çavaria.be

