
Lesbrief Coming-outdag 

Extra tips voor 
Coming-outdag

1. Hijs die regenboog of progress vlag!
Onderzoek laat zien dat symbolen en
zichtbaarheid van invloed zijn op onze
sociale normen en discriminatie
tegengaat. Toon leerlingen dat het
normaal is om positief om te gaan met
hun LHBTQIA+peers. 

2. Maak een regenbooghoekje in de
entreehal met meer informatie. 
Zet hier eventueel ook een ‘confession
box’ neer waar leerlingen papiertjes
achter kunnen laten met woorden die ze
zelf misschien nog niet uit durven te
spreken, maar wel willen delen. Dit kan
van alles zijn, verborgen problemen,
steun betuigingen, twijfels… 

3. Overleg met de GSA op jouw school. 
Vraag of de Gender and Sexuality
Alliance iets willen organiseren op
Coming-outdag waarbij je ondersteuning
kan bieden. Denk aan een open
bijeenkomst, een workshop of juist een
besloten activiteit. Nog geen GSA?
Misschien tijd om er eentje te starten
met enthousiaste docenten en
leerlingen. 

11 oktober is voor een groot aantal leerlingen geen
gewone dinsdag in de herfst, het is Coming-outdag.
Op deze dag laten jonge queers misschien wel
voorzichtig iets van zichzelf zien, of ze kijken extra
goed naar wat hun school doet. Dus… wat is jouw
plan? Hoe geef jij aandacht aan LHBTQIA+
emancipatie bij jou op school? 

Om je op weg te helpen bieden wij in deze uitgave
niet alleen tips maar ook een complete lesbrief om
op een positieve manier aandacht te besteden aan
Coming-outdag in de klas. Behoefte aan meer
kennis en handvatten? Zoek contact via EduQueer.nl

Leerlingen leren betekenisvolle vragen te stellen
over maatschappelijke kwesties;
Leerlingen leren een actueel maatschappelijk
thema te onderzoeken;  
Leerlingen leren hun bevindingen te
presenteren;  
Leerlingen leren zich te verplaatsen in LHBTQIA+
klasgenoten; 
Leerlingen leren respectvol om te gaan met
seksualiteit en diversiteit binnen de
samenleving; 
Leerlingen leren samen te werken. 

Doelen, aansluitend bij de kerndoelen
onderbouw VO:

Tijdsbesteding: ruim 1 á 2 klokuren

https://eduqueer.nl/
https://www.eduqueer.nl/


Meer leren? EduQueer.nl!

Wanneer kom je ‘uit de kast?’ 
Zoek evt. op waar de uitdrukking vandaan komt;

Ken je voorbeelden van mensen die uit de kast kwamen? 
Nikkietutorials, Eugene Lee Yang, Josh Cavallo, familie/vrienden;

Op welke manier komen mensen uit de kast? 
Social media, taart, dagelijks vertellen;

 Welke gevoelens komen hierbij naar voren? 
Benoem naast 'spannend' ook 'opgelucht', 'geliefd', 'trots' en 'blij';

Hoe reageer je als iemand in je omgeving uit de kast komt? 
Hoe hoop je dat iemand reageert?

Wat is nodig om uit de kast te komen 
Stuur aan op 'veiligheid' als bruggetje naar de volgende opdracht.

Benodigde materialen:
- (Digitaal) bord om op te schrijven;
- A3 of A2 formaat papieren;
- Viltstiften/potloden/gekleurd papier/ander knutselmateriaal;
- Laptop/tablet/mobiel met toegang tot internet.

Introductie (5 minuten)
Dinsdag 11 oktober is Coming-outdag. Op deze dag wordt er speciaal aandacht gevraagd
voor het uit de kast kunnen komen van LGBTQIA+’ers; oftewel de mogelijkheid om openlijk
uit te kunnen komen voor je genderidentiteit en seksualiteit. In deze les gaan we
onderzoeken wat een coming-out eigenlijk is, wat hierbij komt kijken en wat hiervoor nodig
is. Vervolgens zullen we zelf actief aan de slag gaan met het creëren van meer veiligheid op
school. 

Mindmap (15 minuten)
Schrijf het woord ‘coming-out’ (digitaal) op het bord en help leerlingen na te denken over de
betekenis hiervan door het stellen van gerichte vragen: 

Probeer associaties zoveel mogelijk positief te sturen en eventuele ongewenste reacties te
bevragen. Immers, zelfs als negatieve associaties ontkracht worden, worden deze toch
gelinkt in het brein. Schrijf dan ook alleen de positieve associaties op. Dit is nodig om het een
veilige les voor iedereen te maken, queer en niet-queer leerlingen. 

Posters maken (30 - 45 minuten)
Ter voorbereiding op Coming-outdag (of tijdens Coming-outdag) gaan de leerlingen zelf aan
de slag met het maken van een educatieve poster over een LHBTQIA+ onderwerp. De
posters kunnen in de school worden opgehangen. Op deze manier dragen leerlingen zelf
actief bij aan het creëren van zichtbaarheid en communiceren zo een positieve sociale norm. 

Introduceer de opdracht door het belang uit te leggen van zichtbaarheid en symbolen om de
nodige veilige omgeving te creëren. Haal bijvoorbeeld aan dat het hijsen van een
regenboogvlag op Coming-outdag laat zien dat alle leerlingen zichzelf mogen zijn. Samen
posters maken met meer informatie is op eenzelfde manier bedoeld om zichtbaarheid en
daarmee veiligheid te creëren op school tijdens Coming-outdag.

http://eduqueer.nl/


We kunnen ons maar zo voorstellen dat het bespreken
van LHBTQIA+ thema's als docent best pittig is. Je wil
veiligheid voor iedere leerling, maar hoe sta je hen bij
als je zelf slechts beperkte kennis over het onderwerp
bezit? Daarom begonnen wij EduQueer!

EduQueer is queer educatie voor educators. In onze
ervaring als voorlichters en queer personen zagen we
een gebrek, maar ook een duidelijke behoefte, aan meer
kennis over seksuele en genderdiversiteit onder
onderwijzers en hulpverleners (in spé). Vanuit onze
professionele achtergrond in genderstudies,
religiewetenschappen, pedagogiek en communicatie
willen wij toevoegen aan de kennisontwikkeling van de
maatschappij. Want als (jonge) mensen op de juiste
momenten betrouwbare kennis en middelen krijgen kan
dat zowel levensveranderend als levensreddend zijn.

Meer leren? EduQueer.nl!

Coaching - workshops - verandertraject

Kies een “letter” uit het LHBTQIA+ alfabet: Waar staan ze voor?
Wat is Coming-outdag? Waarom is het belangrijk?
Een lesje voornaamwoorden.
Happy Coming-outdag!
Welke hulpbronnen zijn er voor LHBTQIA+ leerlingen die nog in de kast zitten op school? 
Een verklaring van alliantie!
Wat zouden de leerlingen willen van de school als het gaat om dit onderwerp?

Leerlingen vormen groepjes van maximaal 4 en krijgen een A3 of A2 vel waar zij een poster
van mogen maken. Het wordt een educatieve poster waarin de leerlingen anderen kunnen
informeren over een LHBTQIA+ thema. De interesse van leerlingen mag hierin leidend zijn.
Wat zouden ze zelf willen leren over dit onderwerp? Wat zouden ze hierover aan hun peers
(queer en niet-queer) willen vertellen? Laat hen dit onderzoeken en presenteren op de
poster.

Voorbeelden van verschillende thema’s kunnen zijn:

Ook hier geldt weer dat de focus ligt op positieve onderwerpen in relatie tot LHBTQIA+. Op
deze manier kan het een veilige les zijn voor iedereen en een fijne omgeving om in te leren. 

Nabespreking (15 - 30 minuten)
Afsluitend kunnen de leerlingen hun poster presenteren en kan er met hen besproken
worden waarom zij een bepaald thema gekozen hebben. Wat hebben ze geleerd en wat
hopen ze door de poster te communiceren naar hun medeleerlingen? Daag ze hierin ook uit
om zich te verplaatsen in een LHBTQIA+ klasgenoot die deze poster ziet, wat denken de
leerlingen dat die hieruit begrijpt? 
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