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Leerlingen en medewerkers 
weten dat er naast heteroseksuele 
vrouwen en mannen ook LHBTIQ+ 
mensen zijn. 

Ze vinden dit okee. 

Ze zeggen geen negatieve dingen 
over mensen met andere seksuele  
of genderidentiteiten dan zijzelf. 

 Ze vinden het ook de normaalste 
zaak van de wereld om gewoon  
contact met elkaar te hebben.

En elkaar niet anders dan anderen  
te behandelen. 

‘Op school kun je jezelf zijn en 
houden van wie je wilt.’ Dat zijn de 
uitgangspunten van SchoolsOUT. 
SchoolsOUT ondersteunt scholen 
op maat om dit mogelijk te maken. 
Zo werken we samen aan een veiliger 
schoolklimaat voor iedereen. 

In de praktijk betekent dit:

2

SCHOOLSOUT BESTAAT UIT TWEE ELEMENTEN DIE ELKAAR VERSTERKEN 

LHBTIQ+

1.  Ondersteuning op maat aan scholen
SchoolsOUT kan scholen adviseren over 
bijvoorbeeld lespakketten, trainingen, 
films, theatervoorstellingen, beleid en 
de zorgstructuur. De insteek is om altijd 
aan te sluiten bij wat al goed gaat op een 
school. En in te spelen op de specifieke 
wensen, vragen en mogelijkheden van de 
school. Hierbij rekening houdend met de 
leerlingen en met de mogelijkheden van 
het personeelsteam.

2.  Gemeentelijke  en regionale activiteiten
  Scholen merken elke dag de invloed van de 
wereld om ze heen. Ontwikkelingen in de 
maatschappij hebben een impact op wat 
er in de school gebeurt. En andersom. 
Daarom investeert SchoolsOUT ook in 
activiteiten buiten scholen. En in samen
werking tussen scholen. Zo staat een 
school er niet alleen voor om leerlingen 
te begeleiden in hun meningsvorming en 
identiteitsontwikkeling.

LHBTIQ+ staat voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersekse 
en queer personen. Er zijn ook mensen die de ‘hokjes’ van vrouwen en mannen of 
heteroseksueel en homoseksueel te krap vinden. Zij geloven niet in deze twee
delingen en noemen zich daarom nonbinair. Ook zijn er mensen die in principe 
van iedereen kunnen houden. Zij noemen zich panseksueel. Pan betekent ‘alles’ in 
het Oudgrieks. En zo zijn er nog allerlei andere opties mogelijk naast vrouw, man, 
hetero en LHBTIQ. En dat is waar de + voor staat. Want binnen SchoolsOUT kan 
iedereen zichzelf zijn en telt iedereen mee.
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SCHOOLSOUT WERKT

Uit onderzoek komt naar voren dat 
SchoolsOUT echt werkt. Sinds 2003 legt 
GGD GelderlandZuid elke vier jaar een 
vragen lijst voor aan alle leerlingen in de 
2e en 4e klas van het voortgezet onder
wijs. In deze zogeheten Gezondheids
monitor Jeugd* komen ook vragen aan 
bod over seksuele diversiteit. Zo krijgen 
leerlingen de vraag wat zij ervan vinden 
als twee vrouwen of twee mannen ver
liefd op elkaar zijn. In de regio Nijmegen, 
waar SchoolsOUT actief is, beschouwen 
steeds meer leerlingen dit als normaal. In 
2003 vindt minder dan de helft (47%) van 
de leerlingen het normaal. In 2019 ruim 
driekwart (76%).

De leerlingen geven ook aan hoe ze zou
den omgaan met een klasgenoot die op 
hetzelfde geslacht valt. Ook deze houding 
is een stuk positiever geworden.

90% 
van de LHBTjongeren* heeft wel 
eens een negatieve ervaring of 
reactie gehad vanwege hun seksuele 
voorkeur.

5% 
krijgt minstens wekelijks met iets 
negatiefs te maken. Het gaat vooral 
om pesten, vervelende opmerkingen 
of belachelijk gemaakt worden. Maar 
ook om roddelen, negeren of fysiek 
geweld. 

PLAN VAN AANPAK

Samen met de adviseur van SchoolsOUT 
bespreekt de school de stand van zaken. 
Aan de hand van een checklist bekijken 
ze wat goed gaat en wat nog beter kan. In 
de praktijk blijkt één uitgebreid gesprek 
meestal al voldoende om te komen tot 
een concreet plan van aanpak.

Er is aandacht voor 4 PIJLERS: 
1. Educatie: 
   Heeft onze school een doorlopende 

leerlijn over ‘seksuele en gender
diversiteit’? 

2. Zichtbaarheid: 
  Draagt onze school uit dat iedereen 

zichzelf kan zijn en mag houden van 
wie die wil? 

3. Zorg, signalering & begeleiding: 
  Is de zorgstructuur op onze school  

inclusief? 
4. Beleid & regelgeving:  
  Is aandacht structureel ingebed in  

ons schoolbeleid?

De school is zelf de belangrijkste uitvoer
der en stelt een werkgroep samen. Deze 
werkgroep werkt samen met het team 

*)  In deze onderzoeken wordt niet uitgegaan van de brede 
LHBTIQ+ doelgroep, vandaar dat we hier andere termen 
gebruiken.

van professionals, met leerlingen en ook 
met ouders aan een positief klimaat. De 
adviseur van SchoolsOUT ondersteunt 
hen hierbij, samen met voorlichters en 
aanbieders van bijvoorbeeld theater
voorstellingen.

CIJFERS
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Om er zeker van te zijn dat de inzet van 
SchoolsOUT deze positieve trend ver
oorzaakt heeft, zijn de Nijmeegse cijfers  
vergeleken met Rivierenland. Dit is de 
andere regio binnen het werkgebied van 
GGD GelderlandZuid. Hieruit komt naar 
voren dat in 2003 de percentages leer

lingen die homoseksualiteit ‘erg raar’ 
of ‘verkeerd’ vinden nog relatief dicht 
bij elkaar liggen. In Nijmegen is dat 16% 
en in Rivierenland 17%. Sinds de start 
van SchoolsOUT in 2002 zet in de regio  
Nijmegen een consequente positieve 
verandering in. 

In de regio Rivierenland is ook een tijdelijke 
verandering zichtbaar tussen 2011 en 2015. 
Deze is hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt 
door de wettelijke verplichting voor scho
len sinds 2012 om aandacht te schenken 
aan ‘seksuele en genderdiversiteit’ (zie 
kader). In de grafiek is te zien dat deze 
positieve ontwikkeling daarna weer iets 
vermindert. 

De consequente verbetering in de regio 
Nijmegen onderstreept het belang van de 
gestructureerde aanpak van SchoolsOUT 
met een doorlopende leerlijn en continue 
aandacht voor de thematiek.

Sinds 2012 zijn scholen verplicht om  
aandacht te schenken aan ‘seksuele  
en genderdiversiteit’. Dit is vastgelegd 
in drie kerndoelen.

Basisonderwijs: Kerndoel 38 
Speciaal onderwijs: Kerndoel 53
“De leerlingen leren hoofdzaken over 
geestelijke stromingen die in de Neder
landse multiculturele samenleving 
een belangrijke rol spelen en ze leren 
respect vol om te gaan met seksualiteit 
en met diversiteit binnen de samen
leving, waaronder seksuele diversiteit.”

Voortgezet onderwijs onderbouw:  
Kerndoel 43
“De leerling leert over overeenkom
sten, verschillen en veranderingen  
in cultuur en levensbeschouwing in  
Nederland, leert eigen en andermans 
leefwijze daarmee in verband te  
brengen, leert de betekenis voor de 
samenleving te zien van respect voor 
elkaars opvattingen en leefwijzen 
en leert respectvol om te gaan met 
seksualiteit en met diversiteit binnen 
de samenleving, waaronder seksuele 
diversiteit.”
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KERNDOELEN



Aan de slag met SchoolsOUT? 
  schoolsout@ggdgelderlandzuid.nl
 Ursela van Dijk  06 1952 1438 
 Nancy Schouten  06 1596 3537

Alle scholen hebben een taak om aandacht te schenken aan ‘seksuele en gender
diversiteit’. SchoolsOUT biedt al jaren ondersteuning op maat aan scholen om hier 
concreet vorm en inhoud aan te geven. De aanpak voldoet aan landelijke criteria voor 
succesvol en effectief werken en is officieel erkend als gezonde leefstijlinterventie. 


