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Gender?

Geslacht?

Geaardheid?



Dat is niet voor de 

jongens, hé. Dat is 

voor meisjes.

Die heeft lang 

haar, die is een 

meisje hé?Leuk dat er ook eens 

jongens meespelen met 

de poppen, vind je 

niet?

...

Ik heb 3 sterke 

jongens nodig om de 

banken te verzetten



EEN PROBLEEM?

Voor sommigen: eigenwaarde, identiteit, ...

Onbenut potentieel

Ongelijke verdeling arbeid, waardering, loon, …



NU NOG?

Vlamingen anno 2019:

60% "belangrijk om te weten of iemand een man of 
een vrouw is wanneer je die persoon ontmoet"

23% "zou niet met hen willen worden geassocieerd als 
hun gender niet duidelijk is."

29% "iets mis met personen die zich man noch vrouw 
voelen."

Call it hate project, 

publicatie najaar 2019



Vanaf wanneer?

Het wordt me in min of meerdere mate duidelijk of ik

verliefd word op jongens, meisjes of allebei.

Ik kan huidskleur en etniciteit als middel gebruiken om macht uit te 

oefenen over een ander, en uit te sluiten

Ik ken het grootste deel van de m/v-stereotypen en neem

ze aan als waarheid.

Ik benoem mensen als man of vrouw op basis van uiterlijke

kenmerken.

Ik zoek steeds meer kinderen van mijn eigen geslacht op tijdens het 

spel

Ik associeer positieve eigenschappen met witte mensen en negatieve

eigenschappen met mensen met een donkere huidskleur

Ik weet dat ik een jongen of meisje ben. 2 - 3

2 - 3

4

5 - 6

4 - 5
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HOE KOMT DIT?

Biologie Sociaal Cultureel Cognitief













GENDERNEUTRAAL 
DAN MAAR?





WAT WEL …

Reflecteer!

Praat!

Toon!



REFLECTEER

WELKE PRIVILEGES 
EN ASSUMPTIES HEB

IK?

WAAR SPELEN MIJN 
KLEUTERS?

WAT ZIJN MIJN 
WAARDEN?

WAT VERTEL IK AAN 
MIJN KLEUTERS, AL 

DAN NIET IMPLICIET?

HOE GA IK MET 

JONGENS/MEISJES OM?

GEEF IK DEZELFDE 

COMPLIMENTEN(EN 

BERISPINGEN)?

(The discourse of denial. Solomon et al., 2005)



REFLECTEER



TOON



TOON



PRAAT



'TEACHABLE MOMENTS'

Derman-Sparks’ studie (1998)

What is most noteworthy about this anti-racist 
learning experience is that the children involved in 
this experience became empowered with the tools 
necessary respond to racism in constructive ways. 
(Husband Jr., 2011)



HELE SCHOOLCULTUUR



KANT- EN KLAAR MATERIAAL VOOR JE KLAS?

Schooluitdekast.be

Gratis educatieve 

pakketten

Op rosavzw.be of 

klascement
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