
 

Help! Een homo in de klas 
Is homoseksualiteit een keuze 
of een ziekte? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  

Niveau:  VO onderbouw 

 

 

Samengevat 

Seksuele diversiteit is nog steeds een lastig 

onderwerp in onze samenleving. Het lijkt door 

veel mensen te worden geaccepteerd, maar 

toch krijgen steeds meer homofiele mannen 

en vrouwen te maken met beledigingen en 

zelfs geweld. In ‘Help! Een homo in de klas’ 

komen middelbare scholieren aan het woord 

over seksuele diversiteit. In deze video gaat 

het over de vraag of homoseksualiteit wel 

een vrije keuze is. 

 

Vakgebied 

Maatschappijleer/Burgerschap 

 

Kernbegrippen 

Homoseksualiteit, cultuur, religie,  

vooroordelen, waarden en normen 

 

Kerndoelen  

6.4 sociale orde en cultuur 

 

Verdieping 

Deze video is onderdeel van de serie ‘Help!‘ , 

gastlessen in de klas’. Andere afleveringen bij 

‘Help, een homo in de klas’ op Schooltv.nl zijn: 

- Wat als je beste vriend(in) homoseksueel 

is? 

- Vooroordelen over homoseksualiteit 

- Wat als je kind uit de kast komt? 

 

Antwoorden 

1 Nee, bij flamingomannetjes, apen, koeien, 

vleermuizen, leeuwen en ooievaars komt 

homoseksualiteit ook voor. 2 Door de 

opvoeding, cultuur, ouders, vrienden, 

klasgenoten enz en eigen antwoord. 3a 

Nederlandse vereniging tot integratie van 

homoseksualiteit b Zodat meer middelbare 

scholieren homoseksualiteit leren accepteren. 

4 Eigen antwoord 

 

 

Vragen 

 

1 In de video stelt één van de leerlingen: 

 ‘Zelfs dieren vallen niet op dezelfde geslacht’. 

Is de uitspraak van deze leerling juist?  

 

 

2 Eén van de leerlingen geeft aan dat 

homoseksualiteit een ziekte is of dat het 

bewust gekozen is. Hoe krijgen deze leerlingen 

dit aangeleerd? En mag dit geaccepteerd 

worden, rekening houdend met de vrijheid van 

meningsuiting? Wat vind jij? 

 

 

3 Deze video is mede mogelijk gemaakt door 

het COC.  

a Wat is het COC? 

b Wat zal de reden zijn dat het COC deze 

scholieren bezoekt? 

 

 

4 Geef je mening. 

Bekijk de aflevering over ‘mijn vader’, ‘mijn 

vader is homo’. 

Verplaats je in de hoofdpersoon. Wat zijn de 

verschillen en overeenkomsten tussen zijn 

leven en het leven van eenzelfde kind met 

heterofiele ouders. 
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