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Welkom! 
 

Tof dat je de tijd neemt om de scholenwerking van Wel Jong Niet Hetero beter te leren 

kennen. Daarbij ook onze eeuwige dankbaarheid om je als vrijwilliger te willen inzetten 

hiervoor. Als toekomstig scholenwerker werk je mee aan een betere wereld voor alle holebi’s 

en transgenders in Vlaanderen, Brussel en daarbuiten! 

 

In deze intro probeer ik de grote lijnen even duidelijk te maken van wat de scholenwerking 

precies inhoudt, welke principes we hanteren en hoe we dat allemaal organiseren. 

Daarnaast worden ook enkele praktische zaken uitgelegd zodat je je functie als 

scholenwerker perfect en gemakkelijk kunt uitvoeren. 

 

Veel lees- en ontdekkingsplezier! Als je ooit belangrijke vragen of opmerkingen hebt, stuur 

die zeker naar mij. 

 

Groetjes 

 

Dries De Smet 

Verantwoordelijke School uit de Kast bij Wel Jong Niet Hetero 

dries.desmet@weljongniethetero.be 

0497 82 73 46 
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Inleiding 

Waarom ‘School uit de Kast’? 

Laten we beginnen bij het begin. Waarom doen we dit nu allemaal precies? Met andere 

woorden: wat is onze missie? 

 

Via de scholenwerking streven we naar een maatschappij waarin iedereen diens eigen 

genderidentiteit, genderexpressie en seksuele oriëntatie in alle vrijheid kan beleven. Die 

volledige vrijheid is er vandaag nog niet. Sommige jongeren ervaren pestgedrag of worden 

er wordt raar gekeken als je net iets ‘anders’ bent. Ook blijven gevallen van homo- en 

transfobie en discriminatie een belangrijk iets om te bestrijden. 

 

Voor een opgroeiende jongere is de schoolomgeving één van de belangrijkste plaatsen waar 

die zichzelf leert kennen en uiten. Het is dus belangrijk dat die schoolomgeving een veilige 

omgeving is. Het is aan die veilige schoolomgeving waar wij mee aan werken. 

 

WJNH + çavaria = ‘School uit de Kast’ 

Een veilige schoolomgeving kunnen we op twee manier bereiken: ofwel zorgen we ervoor 

dat de leerkrachten en directie van de school er werk van maken (top-down), ofwel zorgen 

we ervoor dat de leerlingen zelf aan de slag gaan (bottom-up). Daarom hebben çavaria en 

Wel Jong Niet Hetero de krachten gebundeld: çavaria richt zich op leerkrachten en directie, 

Wel Jong Niet Hetero richt zich op de leerlingen. 

 

 

 
Workshops organiseren in de klassen 

Vragen van/over leerlingen beantwoorden 
Methodieken uitwerken voor leerlingen 

 
Vormingen organiseren voor leerkrachten 

Ondersteuning voor leerkrachten en directie 
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Zowel nationaal en lokaal 

Om zo goed mogelijk te kunnen antwoorden op de vragen van de scholen, proberen we ons 

op verschillende niveaus te organiseren. Dit gebeurt zowel op nationaal niveau (Vlaanderen 

en Brussel) door een personeelslid en op lokaal niveau door een lokale groep. 

 

Op nationaal niveau staat Dries De Smet als nationaal coördinator altijd klaar voor alle 

vragen, opmerkingen of ondersteuning omtrent de workshops. Die probeert de 

administratieve taken op te vangen voor de lokale groepen, opleidingen te organiseren, 

promotie naar de scholen te sturen, vragen van scholen op te vangen en het uitwerken van 

methodieken tijdens een workshop. Ook worden de vragen van scholen die niet door een 

lokale groep kunnen worden opgevangen hier beantwoord.  

 

Op lokaal niveau hebben enkele lokale groepen een zeer sterke lokale werking uitgebouwd 

door de lokale coördinatoren. Deze werkingen focussen grotendeels op het contact met de 

vrijwilligers en het echte uitvoeren van de workshops. Als lokale werkingen kunnen zij een 

nog betere aansluiting vinden met de lokale scholen. Op dit moment zijn er lokale werkingen 

bij: 

● Enig Verschil (Antwerpen) 

● &of (Leuven) 

● Toeterniettoe (Ronse) 
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Hoe ziet een workshop eruit? 
Een workshop duurt 2 lesuren (twee keer 50 minuten). Als scholenwerker kies je zelf hoe je 

dit wilt invullen. Op onze website vind je alle methodieken op één rijtje via 

https://www.schooluitdekast.be/vormingvrijwilligers/methodieken. In deze handleiding geven 

we een voorbeeld hoe een standaard workshop eruit kan zien. Dit geeft je een houvast om 

mee te beginnen. 

 

 

Voorstelling 
→ ongeveer 10 min 

● Je stelt WJNH en jezelf voor 
● Je overloopt het programma 
● Je maakt afspraken voor een veilige omgeving (zie 

methodiek ‘PICKASOLL’) 

Een echte man/vrouw 
moet… 
→ ongeveer 10 min 

● Je introduceert het begrip ‘stereotype’ 
● Je laat de leerlingen enkele stereotypen van een 

man/vrouw geven op een speelse manier 
● Je overloopt de stereotypen en houdt er een gesprek 

over of dit wel degelijk zo is 
● Je kunt vele stereotypen ontkrachten door er dieper 

over te vragen 
● Je helpt ze stilstaan bij wat een stereotype is en welke 

invloed het kan hebben 
 
Meer info over ‘een echte man/vrouw…’ vind je op de site 

Woordenwolk 
→ ongeveer 10 min 

● Je schrijft ‘holebi’ en ‘transgender’ op het bord 
● Je laat de leerlingen woorden opschrijven die ze linken 

aan deze twee onderwerpen 
● Op het einde overloop je de woorden; ze geven je een 

mooi overzicht hoe de leerlingen kijken tegenover het 
onderwerp en waar ze mogelijk vragen over hebben. 

● Gebruik enkele belangrijke begrippen om reeds een 
gesprek aan te gaan met de hele klas. 

 
Meer info over de woordenwolk vind je op de site 

Genderkoek 
→ ongeveer 15 min 

● Je overloopt de verschillende aspecten rond gender en 
seksuele diversiteit met de foto van de Genderkoek 

● Je geeft aan dat je biologisch geslacht niet hoeft te 
bepalen hoe je jezelf voelt en hoe je je wilt uiten. 

● Vraag gerust aan de leerlingen wat ze hiervan vinden 
en of ze het allemaal begrijpen. 

 
Meer info over de Genderkoek vind je op de site 

 

https://www.schooluitdekast.be/vormingvrijwilligers/methodieken
https://www.schooluitdekast.be/vormingvrijwilligers/methodieken/pickasoll-afspraken
https://www.schooluitdekast.be/vormingvrijwilligers/methodieken/een-echte-manvrouw-moet
https://www.schooluitdekast.be/vormingvrijwilligers/methodieken/woordenwolk
https://www.schooluitdekast.be/vormingvrijwilligers/methodieken/genderkoek
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Anonieme vragen 
→ ongeveer 5-10 min 

● Je laat de leerlingen vragen op een papier noteren 
● Je geeft aan dat alles anoniem is, dus dat ze alles 

kunnen vragen wat ze willen 
● Je haalt de papiertjes op en kunt de vragen doorheen 

de rest van de workshop beantwoorden of onmiddellijk 
overlopen 

Wat is Gay: stellingen 
→ ongeveer 20-30 min 

● Gebruik de powerpoint met stellingen 
● Maak vier ‘kampen’ (A, B, C en D) waar de leerlingen 

kunnen staan 
● Overloop de vragen en ga in dialoog waarom 

leerlingen voor dat antwoord gaan 
 
Meer info over de stellingen vind je op de site 

Reflectie + afsluiten 
→ ongeveer 15 min 

● Je stelt de leerlingen de vraag wat ze hebben geleerd 
van deze workshop. Zijn er dingen die je nog niet wist, 
die je zeker zult onthouden? Zijn er nog dingen die je 
moeilijk vindt? Kijk je nu anders naar bepaalde zaken? 

● Je kunt nog kort ingaan op enkele elementen. 
● Je geeft enkele belangrijke sites en contactadressen 

mee die ze kunnen gebruiken als ze nog vragen 
hebben. 

● Je deelt wat folders uit die je meenam 
● Je bedankt iedereen voor de aandacht. 

 
Op de site staat een lijst van uit te delen folders 
Op de site vind je een lijst naar partners om door te verwijzen 

 

Het basisidee: kruispuntdenken 

Voor de volledige workshop gaan we uit van één principe: we laten de jongeren stilstaan bij 

hoe het is om anders te zijn en dat iedereen anders is op diens eigen manier. Discriminatie 

gebeurt op verschillende vlakken (op basis van gender, seksualiteit, etnisch-culturele 

achtergrond…) en komt vaak niet alleen. De manier hoe we daartegen kunnen vechten is 

echter dezelfde: mensen doen stilstaan bij het feit dat iedereen anders is en dat dit OK is! 

 

Sinds enkele jaren bestaat hier een term voor: kruispuntdenken (intersectionality in het 

Engels). Deze term gaat uit van het feit dat er verschillende vormen van discriminatie en 

onderdrukking bestaan. Deze verschillende vormen kunnen vaak bij één persoon 

samenkomen (bijvoorbeeld lesbische vrouwen worden gediscrimineerd op hun seksualiteit 

en gender tegelijk). Een aparte aanpak per vorm van discriminatie helpt hier niet. We 

moeten oog hebben voor het volledige plaatje.  

 

https://www.schooluitdekast.be/vormingvrijwilligers/methodieken/watisgaybe-wat-denk-jij
https://www.schooluitdekast.be/vormingvrijwilligers/informatie/wat-kan-ik-uitdelen
https://www.schooluitdekast.be/vormingvrijwilligers/informatie/naar-wie-verwijs-ik-door
https://nl.wikipedia.org/wiki/Intersectionaliteit
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Door op die manier naar mensen te kijken kun je je voorstellen dat iedereen op een gegeven 

moment zich ‘anders’ voelt. Ook de jongeren die bij je in de klas zitten zullen dit ooit 

meegemaakt hebben. Ga op zoek tijdens je workshops naar zulke verhalen waarbij jongeren 

zich ‘anders voelen’. Doordat ze het zelf ervaren hebben kunnen ze gemakkelijker empathie 

vinden over hoe het moet zijn om anders te zijn als holebi of transgender. 

 

Vergeet het script (als je wil) 

Het overzicht van de workshop zoals het hierboven staat is belangrijk als leidraad en 

aanknopingspunt. Zeker in het begin zijn ze nodig om aan de klas duidelijk te maken over 

wat het gaat en ze het gevoel te geven dat ze niet in een ‘standaard les’ zitten. Met de 

methodieken proberen we ze aan te geven dat ze alles mogen zeggen of vragen. 

 

Stel voldoende vragen en blijf herhalen dat als ze een vraag hebben die niets te maken 

heeft met het huidige onderwerp, dat ze die zeker mogen stellen. Dit zorgt er misschien voor 

dat je afwijkt van je programma, maar dat is niet erg. Het enige wat we willen is dat de 

jongeren hun eigen mening of vragen naar voor brengen. Alleen op die manier kom je te 

weten wat er speelt en waar ze het nog moeilijk mee hebben. Als je dat weet, kun je ze veel 

meer bieden dan dat je gewoon je programma volgt. 

 

Nu, niet elke klas is even vlot en gemakkelijk. Soms lukt het niet om de jongeren los te 

krijgen. Op dat moment is dat vastgelegd programma handig om gewoon verder te gaan. 
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Enkele belangrijke tips 
Niet enkel de inhoud, maar ook de manier waarop je de klas aanpakt zal je helpen om beter 

contact te hebben met de jongeren. Hieronder de belangrijkste bedenkingen. 

 

Klasopstelling 

Een kringopstelling is de best 

werkbare manier om een workshop 

te geven. Als iedereen oogcontact 

kan maken met elkaar, wordt er meer 

geluisterd. Je kan op die manier het 

gesprek ook beter leiden. 

 

Wat met de leerkracht? 

Meestal blijft er een leerkracht bij de groep tijdens de sessie. Als je dit graag wil, kan je dit 

best op voorhand melden. De leerkracht kan helpen om de groep rustig te houden. En 

bovendien krijgt deze ineens ook een pak informatie te horen. Als leerlingen achteraf, na 

jouw vertrek, nog vragen hebben, weet de leerkracht welke info je ze al hebt meegegeven. 

Je kunt de leerkracht affiches en folder geven om in de klas uit te hangen of te verspreiden 

in de school. 

 

Wat vertel je over jezelf? 

Uiteraard stel je jezelf voor. Je kunt vertellen van welke groep je komt of dat je vrijwilliger 

bent bij Wel Jong Niet Hetero. Schrijf eventueel de website of de Facebookpagina op het 

bord en laat het gedurende de workshop staan. 

Jongeren zullen nieuwsgierig zijn naar details en verhalen uit je persoonlijk leven. Denk na 

over hoe ver je daarin wil gaan. Je kunt je naam vermelden, waar je woont, wat je studeert, 

waar je werkt, of je een relatie hebt, … Dat kies je allemaal zelf. 
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Je eigen verhaal is super krachtig om de jongeren een zicht te geven op hoe het nu is om 

een holebi of transgender te zijn. In het overzicht van methodieken staat een ‘getuigenis’ niet 

in het programma, omdat niet iedereen daar zin in heeft. Laat het je zeker niet tegenhouden. 

Soms komt het ook aan bod doorheen de workshop, door bijvoorbeeld een leerling die daar 

expliciet naar vraagt.  

 

Houd wel zeker in je achterhoofd dat je eigen verhaal ervoor zorgt dat je op een bepaalde 

manier naar de wereld kijkt. Iedereen is anders, dus de ervaringen zullen bij iedereen anders 

zijn. Probeer de jongeren zeker mee te geven dat jou verhaal specifiek over jou gaat en niet 

per se gelijk zijn voor alle holebi’s en transgenders. Het eigen verhaal kan ook een 

gemakkelijk aanknopingspunt zijn om over bepaalde thema’s te praten. Je kunt bijvoorbeeld 

vragen aan de jongeren hoe zij denken dat hun ouders zullen reageren als zij transgender 

zouden zijn of hoe ze zouden reageren als ze homofoob pestgedrag op school tegenkomen. 

 

Programma overlopen 

Je overloopt best ook heel kort wat je precies gaat doen die die dag, bijvoorbeeld dat je 

verschillende werkvormen gaat doen, en dat zij ook de kans krijgen om anoniem vragen te 

stellen. Zo weten de leerlingen waaraan ze zich mogen verwachten. Je kunt aan het begin 

van een sessie ook zeggen dat de leerlingen alles mogen vragen – op een beleefde en 

correcte manier natuurlijk – maar dat je zelf beslist of je al dan niet wil antwoorden. 

 

Afspraken maken 

Maak in het begin van de sessie enkele afspraken met de leerlingen. Zo zorg je ervoor dat 

alles gemoedelijk en ordelijk kan verlopen. Bijvoorbeeld: 

-    Laat elkaar uitspreken. 

-    Veroordeel elkaar niet omdat iemand een andere mening heeft. 

-    Steek je hand op als je iets wil zeggen. 

-    Je mag vragen stellen tussendoor 

-    … 

De Pickasoll-afspraken is daarvoor een heel dankbare werkvorm. Meer info vind je hierover 

online via www.schooluitdekast.be/vormingvrijwilligers/methodieken/pickasoll-afspraken. 

 

 

http://www.schooluitdekast.be/vormingvrijwilligers/methodieken/pickasoll-afspraken
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Evaluatierondje 

Je kan besluiten met een kort rondje waarbij je de leerlingen vraagt in één woord te zeggen 

wat ze ervan vonden of wat hen is bijgebleven. Het kan een richtlijn zijn voor je volgende 

scholenwerking. Je kan ook eens polsen na de sessie bij de leerkrachten wat ze ervan 

vonden.  

 

Vergeet de brochures niet. 

We hebben verschillende brochures die je kunt uitdelen aan de jongeren. Op de site vind je 

een overzicht welke je kan meenemen: 

schooluitdekast.be/vormingvrijwilligers/informatie/wat-kan-ik-uitdelen. Stuur ons een 

berichtje en we zorgen dat je deze meekrijgt! 

 

  

 

https://www.schooluitdekast.be/vormingvrijwilligers/informatie/wat-kan-ik-uitdelen


Ik word scholenwerker! - augustus 2017 12 

Praktisch 

Onkostenvergoeding 

Om tot de school te geraken moet je vaak kosten maken voor het vervoer (trein of bus…). 

Dit zijn natuurlijk kosten waarvoor WJNH je wil vergoeden. Hiervoor heb je normaal gezien 

al een contract getekend waar je hebt aangeduid of je een reële of forfaitaire vergoeding wil 

ontvangen. 

 

Als je forfaitair vergoed wilt worden (zoals de meeste), krijg je per dag dat je workshops 

uitvoert 30 EUR onkostenvergoeding. Hiermee betaal je je vervoer, de rest houd je. Deze 

wordt normaal automatisch na het geven van de workshop overgeschreven, je hoeft er niets 

voor te sturen of in te dienen. Als het wat lang duurt mag je wel altijd een berichtje sturen om 

ons eraan te herinneren. 

 

Als je reëel vergoed wilt worden houd je al de bewijzen van je kosten bij. Je vult een 

onkostenformulier in (dat je bij ons kunt opvragen) en geeft die af bij ons. Daarna wordt dit 

bedrag teruggestort naar jou. 

 

Meer bijleren 

We blijven natuurlijk niet stilstaan. Er zijn altijd wel nieuwe ideeën en methodieken die in 

‘ons vak’ verschijnen. Om iedereen de kans te geven deze te leren organiseren we vaak zelf 

enkele themadagen om als scholenwerker te focussen op nieuwe methodieken die van pas 

komen tijdens een workshop. Daarnaast organiseren collega-organisaties vaak hun eigen 

congressen. Deze kun je zeker op onze kosten mee volgen als je dat wil. Als je enkele 

andere interessante opleidingen vindt, kun je zeker aan ons vragen of je daar op kosten van 

WJNH naartoe kunt! 
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Bedankt alvast voor je leesaandacht! 

 


