
Herken je dit?
Leerlingen die schunnige grappen maken, die flirten, die zeer 
intiem zijn – zowel gewenst als ongewenst. Leerlingen die 
felle meningen hebben over andermans uiterlijk, die elkaar 
‘homo’ en ‘slet’ noemen. Leerlingen die jou in een volle klas 
opeens een zeer persoonlijke vraag stellen.

Wat doe je dan?
Misschien voelt het niet zo belangrijk, maar met jouw ‘kleine 
reacties’ in dit soort situaties kun je grote invloed hebben op 
de sociale veiligheid in de klas. Dit is ‘werken aan seksuele 
integriteit’*, een vaardigheid die vraagt om pedagogisch vak-
manschap. Met deze werkvorm train je dit vakmanschap via 
videocasussen, discussievragen en tips op wegwijzers .

Van elkaar leren
Tijdens deze Kijkroute bekijk je vier filmpjes van klassensitua-
ties die te maken hebben met seksualiteit en gender. In elke 
situatie spelen elementen van pedagogisch vakmanschap: als 
leerlingen je betrekken bij hun discussie over vakantie-flirts; 
als je de les wilt beginnen maar er rumoer is over ‘een vieze 
homo’; als je vermoedt dat jouw handelen ongemak op-
levert; als de hele klas ergens om lacht en niet wil zeggen 
waarover… Wat doen de leraren in de filmpjes? Wat zou jij 
doen? En je collega’s? En waarom? Loop samen de Kijkroute 
en kom erachter!  

De Kijkroute in het kort
Met 3 tot 6 leraren maak je een ‘wandeling’ over een platte-
grond. De tocht bestaat uit vier routes langs vier filmpjes met 
vragen en opdrachten. Een route kost ongeveer een half uur 
tijd. Je loopt ze alle vier achter elkaar, of los van elkaar.

Wegwijzers langs de route
Elk filmpje langs de route laat een situatie zien waarin je kunt 
werken aan seksuele integriteit*. De routes die jullie lopen, 
leiden tot meer vakmanschap op dit gebied. De wegwijzers 
langs de route helpen daarbij. Maar zoals er verschillende 
wegen naar Rome leiden – en ook omwegen en verkeerde 
afslagen je alleen maar meer leren over de omgeving – zo 
wijzen ook deze wegwijzers niet de enige juiste weg. Wees 
niet te streng voor jezelf en je collega’s. Ga gewoon op pad.

De route voorbereiden (door de ‘initiator’ van deze wandeling)
• Vraag de links aan van de filmpjes, ten minste twee  

werkdagen vooraf. (Zie ‘Meer informatie’).
• Print de plattegrond in kleur op A3-formaat.
• Print de vier routebeschrijvingen en de wegwijzers: enkel-

zijdig, in kleur, op A4-formaat. 
• Zorg dat jullie een digibord met geluid hebben, of voldoen-

de laptops om de filmpjes goed te kunnen zien en horen.
• Lees zelf vooraf de tekst hieronder door. Daarna wijst alles 

zich vanzelf.

Samen van start
1 Lees hardop de eerste vijf alinea’s van deze inleiding voor 

(van ‘Herken je dit?’ tot ‘Wegwijzers langs de route’).
2 Leg alle materialen op tafel: de grote plattegrond, vier 

routebeschrijvingen en de twee vellen met wegwijzers. De 
plattegrond is verdeeld in vier kleuren; bij elke kleur hoort 
een filmpje en een routebeschrijving. Leg bij Start een pion 
neer om jullie route stap voor stap mee te bewandelen.

3 Wijs op de definitie van ‘seksuele integriteit’ die aan alle 
zijden van de plattegrond staat.

4 Kies een reisleider die de eerste routebeschrijving voor-
leest en iemand anders die de tijd bewaakt. Wissel dit bij 
het volgende filmpje. Je kunt elke routebeschrijving (blauw, 
geel, groen, rood) in een half uurtje doorlopen.

5 Ga stap voor stap op weg. Veel plezier!

Instructieblad
Hoe ga je om met alledaagse situaties rondom seksualiteit en gender in de klas? Je zou het er wel eens met een paar 
collega’s over willen hebben in een ongedwongen setting. De Kijkroute simuleert een rustige parkomgeving, waarin je 
met 3-6 collega’s tijdens een wandeling ervaringen uitwisselt. De parkplattegrond laat vier routes zien, die elk beginnen 
met een filmpje van een situatie in een vo-klas. Kijk, ‘wandel’, vertel en luister. En krijg samen meer zicht op dit stukje 
pedagogisch vakmanschap.

KIJKROUTE
Langs alledaagse situaties rond 
seksualiteit & gender in de klas

* Seksuele integriteit is het bewust, respectvol en verantwoordelijk omgaan met je eigen seksualiteit en gender, en die van de ander.

Meer informatie
Vraag de filmpjes aan en vind meer info over dit thema 
op www.schoolenveiligheid.nl/kijkroute. 

De filmpjes van de Kijkroute worden ook ingezet op 
lerarenopleidingen met behulp van de handreiking
‘De fijne kneepjes van het vak’.

Wil je doorpraten over dit onderwerp, bel dan met onze 
helpdesk: 030 - 2856 616 of mail naar 
helpdesk@schoolenveiligheid.nl.


