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Samenvatting 
Dit document bevat een onderzoek naar de wijze waarop lhbti-
onderwerpen, en specifiek seksediversiteit en intersekse, in het 
middelbaar onderwijs aan bod komen. Zo is door middel van een 
literatuurstudie onderzocht hoe lhbti in zijn algemeenheid wordt 
behandeld. Daarnaast is met een specifiekere lens gekeken naar de 
beschikbaarheid en overdracht van informatie over seksediversiteit 
in biologiemethodes. Uit de literatuurstudie blijkt dat de focus van 
middelbare scholen, wanneer het gaat over lhbti, voornamelijk ligt 
bij een aantal vormen van seksuele diversiteit. De aandacht voor 
lhb is hierbij vaak summier, omdat het bestaan van andere seksuele 
voorkeuren dan heteroseksualiteit slechts kort wordt aangestipt. 
Daarnaast blijkt dat andere vormen van diversiteit zoals 
transgender en intersekse vaak niet worden behandeld, en 
wanneer dit wel het geval is, onvolledig, kort en/of niet-correct. Het 
is belangrijk dat de verschillende vormen van lhbti-diversiteit 
volledig behandeld worden op middelbare scholen, aangezien 
meer kennis het begin vormt van veranderende normen en minder 
stereotypering, discriminatie en sociale uitsluiting. Een vaste plek 
voor lhbti in biologiemethodes zou daarom goed zijn. Daarbij biedt 
een goed curriculum docenten handvatten om deze kennis over te 
brengen.  

De analyses van de biologiemethodes resulteren in een aantal 
aanbevelingen die door uitgevers kunnen worden toegepast. Om 
lhbti-inclusiever te zijn is het belangrijk om stereotypering, 
heteronormativiteit en het gebruik van onjuiste verouderde termen 
te mijden. De aanbevelingen om seksediversiteit en intersekse op 
te nemen in biologiemethodes zijn onderverdeeld in een aantal 
domeinen, die aangeven waar op gelet moet worden. Zo zou het 
uitgangspunt moeten zijn dat sekse een spectrum is, en moeten 
biologiemethodes het denken in het binaire man-/vrouwbeeld 
loslaten. Er moet gelet worden op taalgebruik, zodat onjuiste 
termen en uitsluitingen worden vermeden. Een ander 
aandachtspunt is het loslaten van bepaalde aannames die bestaan 
rondom het hormoon testosteron. Daarnaast bevelen wij aan dat 
de non-consensuele niet-noodzakelijke medische behandelingen 
(NNMB’s), waar sommige intersekse personen mee te maken 
krijgen, aandacht krijgen in biologiemethodes. Dit kan goed 
worden gecombineerd met de behandeling van besnijdenissen. 
Ten slotte is het belangrijk dat uitgevers verwijzen naar de juiste 
websites, mochten leerlingen meer informatie willen over een 
onderwerp. Dit is voor de onderwerpen seksediversiteit of 
intersekse www.seksediversiteit.nl. 

  



Seksediversiteit in middelbaar onderwijs Pagina 4   

Inhoud 
 

Samenva'ng ...................................................................................................................................................................... + 

Inhoud ................................................................................................................................................................................ 1 

2. Voorwoord ...................................................................................................................................................................... 6 

7. Verkennend onderzoek .................................................................................................................................................... : 

2. Literatuur>udie ............................................................................................................................................................... ? 
!.!. Lhb' in middelbaar onderw2s .............................................................................................................................................. 4 
!.5. Belang behandeling van seksediversiteit op middelbare s<olen en in s<oolboeken ........................................................ != 
!.>. Seksediversiteit in curriculum ............................................................................................................................................. !! 
!.B. Conclusie ............................................................................................................................................................................. !! 

7. Analyseresultaten: (Sekse)diversiteit in biologieboeken ................................................................................................. 2+ 
5.!. Aanbevelingen voor aanda<t voor (sekse)diversiteit in biologie ....................................................................................... !> 

".$.$. Defini*e intersekse & meer informa*e ........................................................................................................................ $4 
".$.". Aanbevelingen om biologiemethodes lhb*-inclusiever te maken ............................................................................... $4 

+. Aanbevelingen om seksediversiteit en in het bHzonder intersekse op te nemen in biologiemethodes ............................ 26 
>.!. Sekse als speGrum (in plaats van het binaire man/vrouw) ................................................................................................ !I 
>.5. Taal ..................................................................................................................................................................................... !K 

4.".$. OnjuiAe termen: ‘interseksualiteit’ & ‘hermafrodiet’ .................................................................................................. $E 
4.".". Uitslui*ngen ................................................................................................................................................................. $E 

>.>. TeLoLeron ......................................................................................................................................................................... !K 
>.B. Besn2denissen .................................................................................................................................................................... !4 
>.M. Externe informa'ebronnen ................................................................................................................................................ !4 

1. ReferenLes ..................................................................................................................................................................... 2M 
 

  



Seksediversiteit in middelbaar onderwijs Pagina 5   

Afkortingen: 

DNA deoxyribo nucleid acid (desoxyribonucleinezuur) 
DSD Disorders/Differences of Sex Developement 
EVRM Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
GGZ Geestelijke gezondheidszorg 
Lhbt Lesbisch, homoseksueel, biseksueel, en transgender 
Lhbti Lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, en intersekse 
(L)VB (lichte) verstandelijke beperking 
NNID Nederlandse organisatie voor seksediversiteit 
NNMB Non-consensuele niet-noodzakelijke medische behandelingen 
OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
TNO Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek 
VN Verenigde Naties 
 
Woordgebruik 
§ Intersekse 

In dit document wordt, zoals gebruikelijk is in het internationale mensenrechtendiscours, gesproken over intersekse. Intersekse is de 
doorleefde ervaring van de sociaal-culturele gevolgen van het geboren worden met een lichaam dat niet past binnen de normatieve sociale 
constructie van man en vrouw. Het staat de lezer vrij om intersekse mensen te vervangen door iedere term die persoonlijk als passend wordt 
ervaren, bijvoorbeeld mensen met een intersekse ervaring.  

§ DSD 
Waar DSD staat, dient Differences of Sex Development te worden gelezen. Intersekse en DSD zijn niet hetzelfde. 

§ Lhbti, lesbisch, homo, biseksueel, transgender, intersekse, en DSD 
Hoewel in deze publicatie voornamelijk deze termen worden gebruikt, zijn veel van de praktijken, lacunes en uitdagingen die in dit 
document worden belicht eveneens relevant voor de aanpak van emancipatie, discriminatie en geweld op grond van seksuele geaardheid, 
genderidentiteit en geslachtskenmerken tegen mensen die zich met andere termen identificeren. 

§ Transgender 
Transgender is een brede parapluterm, waarmee een scala aan variaties in gendergevoelens en -gedrag wordt aangeduid. De gemene deler is 
steeds: een mismatch tussen het geslacht dat bij de geboorte werd toegekend en de eigen beleving of gewenste uiting van geslacht. 
Transgender is niet hetzelfde als intersekse. Intersekse personen kunnen zich wel of niet als transgender persoon identificeren.  

§ Zorg 
De term zorg moet, afhankelijk van de context, worden gelezen als zorg, behandeling, begeleiding, preventie, bijdragen aan het welzijn en 
ondersteuning in het dagelijks leven. 
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1. Voorwoord 

Voor u ligt de publieksversie van het rapport over het verkennende 
onderzoek naar de wijze waarop lhbti aan bod komt in het 
middelbaar onderwijs, met een specifieke focus op het 
informatieaanbod van seksediversiteit en intersekse in 
biologiemethodes. In deze versie zijn directe verwijzingen naar 
methoden en uitgevers verwijderd. Voor iedere uitgever die aan dit 
onderzoek heeft meegewerkt is een aparte rapportage met 
aanbevelingen opgesteld. Het onderzoek is uitgevoerd naar 
aanleiding van de vraag van patiëntenorganisaties, met als doel 
meer inzicht te krijgen in de manier waarop kennis wordt 
aangeboden over seksediversiteit op middelbare scholen. In dit 
verkennend onderzoek is in opdracht van NNID, Nederlandse 
organisatie voor seksediversiteit een antwoord op deze vraag 
gezocht. Er is gekozen om te focussen op het aan bod komen van 
het onderwerp lhbti, en in het bijzonder seksediversiteit en 
intersekse in de lesmethodes van het vak biologie.  

Dit onderzoek naar de mate van aandacht voor lhbti en in het 
bijzonder seksediversiteit en intersekse in biologiemethodes is van 
belang omdat er nog nauwelijks soortgelijk onderzoek is gedaan, 
waardoor er nog weinig tot geen kennis beschikbaar is. Het 
onderzoek geeft inzicht in hoe en in hoeverre lhbti besproken 
wordt in biologiemethodes en resulteert in praktische informatie 
waarmee uitgevers de informatie die zij aanbieden in 
biologiemethodes kunnen verbeteren en daarmee inclusiever 
maken. Verder is dit onderzoek van betekenis omdat implementatie 

van de aanbevelingen door uitgevers ervoor kan zorgen dat lhbti-
informatie een vaste plek krijgt in curriculum, zodat de overdacht 
van lhbti-informatie niet alleen afhankelijk is van voorlichtingen op 
middelbare scholen, in welke vorm dan ook. 

Het onderzoek verliep voorspoedig, mede doordat uitgevers bereid 
waren mee te werken door hun biologiemethodes ter beschikking 
te stellen en in veel gevallen een actieve dialoog aan te gaan. 

Graag wil ik een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan 
mijn onderzoek. Ik wil iedereen bedanken binnen NNID, die mij de 
mogelijkheid hebben geboden om dit onderzoek uit te voeren. Het 
was fijn met hen van gedachten te wisselen en te discussiëren. In 
het bijzonder wil ik Bente, beleidsmedewerker binnenland bij NNID, 
bedanken die mij meermaals heeft voorzien van nuttige feedback 
en mijn vaste sparringpartner was, dank hiervoor! Daarnaast wil ik 
graag alle uitgevers bedanken die het belang inzagen van dit 
onderzoek en open stonden voor verbeterpunten in de manier 
waarop zij lhbti bespreken in hun biologiemethodes.   

Ik wens u veel plezier met het lezen van dit onderzoek, en hoop dat 
het leidt tot betere informatie over intersekse en seksediversiteit in 
biologiemethodes. 

Myrthe Reijmer 
Nijmegen, 7 mei 2020 
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2. Verkennend onderzoek  

Dit document bevat de resultaten van een verkennend onderzoek 
naar de wijze waarop het onderwerp seksediversiteit, en intersekse 
in het bijzonder, in het middelbaar onderwijs wordt gepresenteerd. 
Daarnaast is onderzocht hoe lhbti in het algemeen wordt 
behandeld, minder diepgaand echter dan het onderzoek naar de 
representatie van seksediversiteit en intersekse. Dit verkennend 
onderzoek komt voort uit vragen die leven bij 
patiëntenverenigingen en intersekse belangenorganisaties. Deze 
partijen twijfelen over de kwaliteit en diepgang van beschikbare 
informatie over seksediversiteit op middelbare scholen, de 
overdacht van deze informatie naar scholieren en de mate waarin 
hier op school daadwerkelijk de tijd voor wordt genomen.  

Dit onderzoek is tweeledig. Enerzijds bevat het onderzoek een 
literatuurstudie die ingaat op de kennisoverdracht betreffend 
seksediversiteit op middelbaar onderwijs. Dit gedeelte wordt 
behandeld in hoofdstuk 1. Het tweede deel bestaat uit algemene 
aanbevelingen (niet methodespecifiek) die zijn geformuleerd aan 
de hand van een analyse van een aantal lesmethodes die gebruikt 
worden bij het vak biologie op middelbare scholen. Uit deze 

analyse zal blijken hoe de onderwerpen seksediversiteit en 
intersekse daadwerkelijk besproken worden in een aantal 
biologieboeken en welke kennis onder middelbare scholieren over 
deze thema’s wordt verspreid. Dit deel wordt behandeld in 
hoofdstuk 2. 

Dit onderzoek is uitgevoerd door relevante literatuur en informele 
bronnen met elkaar te combineren en de daarin genoemde 
argumenten tegen elkaar af te wegen. Daarnaast is toegang 
verkregen tot een aantal biologiemethodes door het benaderen 
van uitgevers. Op basis hiervan zijn aanbevelingen geformuleerd 
voor de uitgevers die bereid waren mee te werken, die zij kunnen 
toepassen om lhbti-inclusiever te zijn. Deze aanbevelingen zijn 
vervolgens gecommuniceerd met de uitgevers in kwestie. 
Vervolgens zijn de lesmethodespecifieke aanbevelingen 
samengevat tot algemene aanbevelingen die relevant en bruikbaar 
zijn voor uitgeverijen van (biologie)methodes op middelbare 
scholen. Hiermee kan dit onderzoek bijdragen aan het grotere doel 
om kennis wat betreft seksediversiteit en intersekse op middelbare 
scholen (en uiteindelijk in de maatschappij) te vergroten.  
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1. Literatuurstudie 

In dit hoofdstuk wordt behandeld hoe lhbti, beter gezegd seksuele 
diversiteit, genderdiversiteit en seksediversiteit, en intersekse in het 
bijzonder, aan bod komen. Het is relevant dit te achterhalen omdat 
er nog veel onwetendheid en stigma in de maatschappij bestaat 
over intersekse, terwijl acceptatie en emancipatie begint met het 
zorgdragen van meer kennis in de maatschappij en daardoor het 
verminderen van stigma1. Het volgende citaat uit ‘Een podcast over 
intersekse: wat is dat eigenlijk…’ illustreert het stigma dat leeft bij 
intersekse personen. 

“Wat zo interessant is vandaag de dag aan intersekse ervaringen, is dat 
het een verborgen stigma is. Als je blind of doof bent, of je mist een 
been, dan ben je ook gestigmatiseerd, maar dat is een heel helder 
stigma, wat je ook heel helder de kop moet indrukken. Het hebben van 
een intersekse ervaring is een verborgen stigma, wat betekent dat je er 
in je eentje mee zit. Je kunt niet emanciperen, je kunt niet zeggen, ‘ik 
ben niet raar, jullie zijn raar.’” 
(Kromduur, “Een podcast over intersekse: wat is dat eigenlijk…”2). 

De voornaamste reden wat emancipatie voor intersekse personen 
lastig maakt, heeft te maken met afspraken die door genetici meer 
dan een halve eeuw geleden gemaakt zijn, namelijk rond 1955, over 
chromosomen die zogenaamd aanduiden of iemand een meisje of 
jongen is (Kromduur, “Een podcast over intersekse: wat is dat 
eigenlijk…”). Deze afspraken stellen dat personen met XX-
chromosomen meisjes en XY-chromosomen jongens zijn. Al één 
jaar na deze opgestelde regels bleek dat deze lang niet altijd 
kloppen en dat er regelmatig uitzonderingen voorkwamen, zoals 
meisjes met XY-chromosomen en jongens met XX-chromosomen. 
Het zou daarom een logische vervolgstap zijn geweest om de 
opgestelde afspraken te herzien of in het geheel te verwerpen. 
Echter zijn de afspraken in plaats daarvan behouden en werden de 
meisjes en jongens met de, -volgens de gemaakte afspraken-, niet-
kloppende chromosomen gezien als ‘verkeerd’2. Een doorgeslagen 
gevolg hiervan is dat genetici intersekse personen die verschillen 
van de norm ‘vrouw’ en ‘man’ meenden te moeten normaliseren, 
door het verrichten van ingrijpende medische behandelingen en 
operaties (vaak uitgevoerd op jonge leeftijd, zonder dat daarbij 
sprake is van consent)[8 , 14, p.3] Dit gaat hand in hand met 
medicalisering van intersekse personen, wat inhoudt dat intersekse 
wordt gezien als een medisch probleem. Naast deze schendingen 
van de lichamelijke integriteit zorgt het voor schaamte en stigma 
voor intersekse personen, omdat zij worden gezien als ‘afwijkend’ 
in de maatschappij. Zie ter illustratie volgend citaat uit een 
interview van NH Nieuws met een intersekse persoon. 

 “Zo kan ze zich nog goed herinneren hoe haar bij een proefwerk 
biologie werd aangeraden om in te vullen dat de XY-chromosomen 
betekende dat iemand een man was. ‘Terwijl ikzelf ook XY-genen heb 
en een vrouw ben. Ik had daardoor het idee dat ik heel bijzonder was 

 
1  Rijksoverheid. 2019. “Accepteren van LHBTI’s in de maatschappij.” Geraadpleegd op 9 mei 2020, 

 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/lhbti-emancipatie/accepteren-van-lhbtis-in-de-maatschappij  
2  Kromduur, Stefan. “Een podcast over intersekse: wat is dat eigenlijk…” Interview met Marleen Hendrickx, Annelies Tukker en Margriet van Heesch. 3FM 

Tussenuur. Podcast audio. 26 april. 2019. https://www.stitcher.com/podcast/tussenuur/e/60292475?autoplay=true   
3  NH Nieuws. 2019. “Ellen heeft een intersekse-conditie: ‘Genoeg uitzonderingen op man- of vrouw- zijn’” NH Nieuws, 2 augustus. 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/250413/ellen-heeft-een-intersekse-conditie-genoeg-uitzonderingen-op-man-of-vrouw-zijn  
 

en er tegelijkertijd niet echt mocht zijn’” (NH Nieuws, “Ellen heeft een 
intersekse-conditie: ‘Genoeg uitzonderingen op man- of vrouw- zijn’”3). 

Het stigma rondom lhbti en intersekse in het bijzonder doorbreken 
en in zijn totaliteit verbannen, begint bij het vergroten van kennis 
over dit onderwerp. Dit kan bereikt worden door deze kennis op 
een duidelijke en goede manier over te brengen op scholen, 
bijvoorbeeld in schoolboeken en tijdens voorlichtingen. De huidige 
stand van zaken wat betreft zichtbaarheid van lhbti in middelbaar 
onderwijs wordt het eerst behandeld, in paragraaf 1.1. Dan zal in 
paragraaf 1.2 het belang van de behandeling van seksediversiteit op 
middelbare scholen en in schoolboeken besproken worden. 
Vervolgens zal in paragraaf 1.3 worden aangegeven waar 
seksediversiteit het beste in het curriculum zou passen.  

1.1. Lhbti in middelbaar onderwijs 

Sinds december 2012 is voorlichting over seksualiteit en seksuele 
diversiteit in het kerndoel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap opgenomen[7]. In dit kerndoel wordt beschreven 
dat leerlingen in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs en 
beroepsonderwijs recht hebben op respectvolle voorlichting over 
seksualiteit en seksuele diversiteit[7]. In het kader van vermeerdering 
van kennis over lhbti, betekent dit dat alleen kennisoverdracht over 
LHB verplicht is gesteld. Voorlichting over transgender en 
intersekse (gender- en seksediversiteit) wordt dus niet expliciet 
benoemd in de kerndoelen. Toch kan het voorkomen dat scholen 
het doel breder invullen en gender- en seksediversiteit hierbij 
betrekken, en daardoor toch transgender en intersekse behandelen 
in lessen. Een evaluatie van de Onderwijsinspectie wijst uit dat de 
meeste scholen dit kerndoel van het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap wel opvolgen, maar dat de mate waarin per 
school erg kan verschillen[7]. Dit komt doordat de precieze invulling 
van het kerndoel niet is vastgesteld in het curriculum. Van alle 
middelbare scholen die zijn geëvalueerd door het Inspectie van het 
Onderwijs, besteedt 86 van de scholen aandacht aan seksuele 
diversiteit, 79 aan seksuele weerbaarheid en 97 aan seksuele 
vorming[7]. Deze percentages zijn positief, maar er is ruimte voor 
verbetering. Het is de vraag in welke mate en op welke wijze 
scholen aandacht besteden aan seksuele diversiteit, seksuele 
weerbaarheid en seksuele vorming.  

Naast het kerndoel dat voorlichting over seksualiteit en seksuele 
diversiteit op onderwijs verplicht, hebben kinderen allerlei rechten 
die zijn beschreven in het Internationale Verdrag van de Rechten 
van het Kind van de VN. Uit een rapport van COC Nederland over de 
leefwereld en rechten van lhbti-kinderen blijkt dat het in de praktijk 
lastig is de rechten te eerbiedigen, omdat deze kinderen te maken 
krijgen met meer negatieve ervaringen die hun rechten kunnen 
belemmeren, zeker in vergelijking met niet-lhbti-kinderen[12, p.3]. 
Twee specifieke kinderrechten die extra aandacht vragen binnen 
het onderwijs, zijn het recht op informatie en het recht op 
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ontplooiing. Het kinderrecht op informatie benadrukt dat kinderen 
recht hebben op informatie die het welzijn, de gezondheid en 
ontwikkeling van het kind bevordert4. Het kinderrecht op 
ontplooiing stelt dat het onderwijs voor kinderen gericht moet zijn 
op de ontplooiing van het kind, zodat kinderen over kennis 
beschikken van mensenrechten, vrede en verdraagzaamheid, 
verschillende culturen en het milieu5. 

Er kan dus gesteld worden aan de hand van het eerdergenoemd 
kerndoel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
dat overheidsinstanties wel bezig zijn met het garanderen van 
toegang tot meer kennis wat betreft lhbti in middelbaar onderwijs, 
maar dat hier nog veel te winnen valt. Zo moet er, naast seksuele 
diversiteit, eveneens aandacht komen voor gender- en 
seksediversiteit. De volgende paragrafen zullen met een 
specifiekere lens kijken naar het aan bod komen van lhbti in 
middelbaar onderwijs, door te focussen op lessen op middelbare 
scholen en biologieboeken.  

Uit onderzoek van COC Nederland blijkt dat de kwaliteit van lessen 
over lhbti nog op te laag niveau ligt6. Op de Pabo en tweedegraads 
docentenopleidingen zijn vaardigheden om lhbti-acceptatie te 
bevorderen al wel verplicht, maar dit is nog niet het geval voor 
eerstegraads docentenopleidingen, universitaire 
docentenopleidingen (ulo’s) en bijscholingstrajecten. Uit onderzoek 
blijkt dat ondanks de verplichting voor studenten van Pabo en 
tweedegraads docentenopleidingen om zich vaardigheden eigen 
te maken die lhbti-acceptatie stimuleren, deze studenten in de 
praktijk niet leren hoe zij de bespreking van lhbti het beste kunnen 
aanpakken binnen de lessen. Dit komt overeen met de resultaten 
van een onderzoek dat is gedaan in 2014 in opdracht van minister 
Bussemaker door EenVandaag.7 Uit dit onderzoek, dat slechts focust 
op de representatie van lhbt - waar de ‘i’ van intersekse dus geen 
onderdeel van is-, blijkt dat op de Pabo en tweedegraads 
lerarenopleidingen niet of nauwelijks wordt ingegaan op lhbt-
onderwerpen. Dit is tegenstrijdig met het feit dat Pabo-alumni 
dienen te beschikken over vaardigheden om lhbti-acceptatie te 
bevorderen. Het onderzoek concludeert dat lhbt-acceptatie 
‘onvoldoende’ en ‘niet-specifiek’ benoemd wordt als deel van de 
bekwaamheidseisen voor deze toekomstige docenten. Hieruit blijkt 
dat er kwaliteitsverschillen bestaan in het beleid van deze 
docentenopleidingen. Daarnaast kan geconcludeerd worden dat 
het waarschijnlijk is dat huidige docenten onvoldoende handvatten 
aangereikt hebben gekregen over hoe zij lhbti-acceptatie kunnen 
bevorderen in lessen. Hetzelfde geldt voor toekomstige docenten 
die niet goed zijn voorgelicht over de wijze waarop zij deze 
voorlichting in de toekomst zouden moeten uitvoeren. Daarnaast 
focust het kerndoel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap slechts op het nastreven van voorlichting over 
seksualiteit en seksuele diversiteit, waarbij gender- en 
seksediversiteit niet zijn meegenomen. Deze 
voorlichtingsverplichting geldt niet voor alle docentenopleidingen, 
maar slechts voor Pabo- en tweedegraadsdocentenopleidingen. Zo 
is er geen voorlichtingsverplichting voor studenten van 

 
4  Kinderrechten-a. N.d. “Artikel 17 – Toegang tot informatie.” Geraadpleegd op 22 januari 2020. 

https://www.kinderrechten.nl/kinderrechten-vw/artikel-17-informatie/  
5  Kinderrechten-b. N.d. “Artikel 29: Doel onderwijs.” Geraadpleegd op 22 januari 2020. 

 https://www.kinderrechten.nl/kinderrechten-vw/artikel-29-onderwijsdoelstellingen/  
6   COC NL. 2019. “Maak LHBTI-acceptatie verplicht onderwerp op alle docentenopleidingen.” COC, 9 april. 

https://www.coc.nl/homepage/maak-lhbti-acceptatie-verplicht-onderwerp-op-alle-docentenopleidingen  
7  COC NL. 2016. “Stel voorlichting verplicht op docentenopleiding.” COC, 13 april. 

https://www.coc.nl/jong-school/stel-voorlichting-verplicht-op-docentenopleiding  
8  In het rapport wordt aangegeven dat dit onderzoek gaat over ‘seksuele diversiteit’ op middelbaar beroepsonderwijs, waardoor het de impressie geeft alsof 

het alleen gaat over seksuele diversiteiten (alléén lhb). Echter gaat dit onderzoek over lhbt, waarbij intersekse helaas ontbreekt. 

eerstegraads- en universitaire docentenopleidingen en 
bijscholingstrajecten. Hier kan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap nog stappen zetten naar meer inclusiviteit. 
Vervolgens is het belangrijk dat gecontroleerd wordt of deze 
voorlichtingen daadwerkelijk worden verzorgd en of de kwaliteit 
ervan voldoende is. Het focuspunt bij de opleidingen zou moeten 
liggen bij de wijze waarop kennis over lhbti-onderwerpen het beste 
overgedragen kan worden en wat hierbij inhoudelijk gezegd moet 
worden. Toekomstige docenten zouden zo al vroeg de tools om 
kennis over te brengen aangereikt krijgen, waardoor de stap om dit 
te doen wordt verkleind en lhbti hierdoor gemakkelijker besproken 
wordt. Dit verhoogt het lhbti-kennisniveau op middelbare scholen 
en met een aanzienlijk positief effect tot gevolg. Meer kennis draagt 
bij aan meer bekendheid, en meer acceptatie van sekse, gender, en 
seksuele diversiteit.  

Er zijn verschillende methoden om lhbti-kennis in onderwijs over te 
brengen, bijvoorbeeld door het te bespreken bij het vak biologie of 
maatschappijleer, waarover straks meer, of door het te behandelen 
tijdens voorlichtingen in de klas (zie paragraaf 1.3). In een onderzoek 
over het aan bod komen van (seksuele) diversiteit binnen het 
middelbaar beroepsonderwijs8, hebben docenten manieren 
geordend op relevantie hoe lhbt het beste meegenomen kan 
worden in het schoolsysteem om de houdingen ten opzichte van 
(seksuele) diversiteit te bevorderen[4, p.26]. De conclusie is dat volgens 
docenten ‘de kwaliteit van het lesmateriaal’ het belangrijkst is. 
Daarna wordt ‘voldoende tijd in het lesprogramma besteden aan 
lhbt’ als het belangrijkst aangegeven opgevolgd door 
‘ondersteuning door leidinggevenden’ en ‘vaardigheden van 
docenten in het bespreekbaar maken van moeilijk 
maatschappelijke thema’s’[4, p.26]. Er kan geconcludeerd worden dat 
in de optiek van docenten, het lesmateriaal, de lessen zelf en de 
docenten erg belangrijk zijn om lhbt-kennis over te brengen. 
Hoewel intersekse hierbij niet wordt meegenomen en het 
onderzoek gaat over seksuele diversiteit en genderdiversiteit (lhbt), 
geeft het wel aan dat volgens docenten kennis omtrent 
diversiteitsonderwerpen het beste overgebracht kan worden in 
lesmateriaal en tijdens lessen. Ook is uit een inventarisatie van TNO 
wat betreft seksuele gezondheidsbevordingsinterventies voor de 
jeugd gebleken dat docenten van het voortgezet onderwijs de 
voorkeur geven aan reguliere lesmethoden wanneer zij seksuele 
gezondheid behandelen[9]. Dit toont de relevantie aan te 
onderzoeken hoe seksediversiteit aan bod komt in regulier 
lesmateriaal.  

De vakken biologie en maatschappijleer bieden mogelijkheden 
voor het behandelen van lhbti. Het vak biologie is relevant voor de 
behandeling van de verschillende soorten diversiteit, omdat het 
vak seksuele voorlichting en sekse behandelt, waardoor er 
eveneens aandacht besteed zou kunnen en moeten worden aan 
seksuele diversiteit, genderdiversiteit en seksediversiteit. Daarnaast 
kan het vak maatschappijleer hierover informatie aanbieden, omdat 
het belangrijke maatschappelijke thema’s behandelt en het onder 
andere ingaat op hoe de samenleving en maatschappij in elkaar 
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steken. Hierbij komen onderwerpen als burgerschap en cultuur aan 
bod, waardoor tolerantie ten opzichte van een scala aan 
onderwerpen, waaronder lhbti, logischerwijs behandeld kan 
worden9. Ons onderzoek gaat echter slechts in op de behandeling 
van seksediversiteit, en intersekse in het bijzonder, in het vak 
biologie. Er is voor het vak biologie gekozen omdat hiermee een 
start gemaakt kan worden met het in kaart brengen van de wijze 
waarop seksediversiteit en intersekse in het curriculum van 
middelbare scholen worden behandeld, bij een vak waar sekse 
sowieso al behandeld wordt. In vervolgonderzoek is het zinvol het 
vak maatschappijleer mee te nemen.  

Wanneer we specifieker kijken naar lhbti-inclusiviteit in 
schoolmethodes, blijkt uit een onderzoek van Edudivers naar het 
lhbti-vriendelijk maken van scholen dat ook in schoolboeken 
weinig aandacht wordt besteed aan lhbti[3, p. 11]. Als er aandacht voor 
is, gaat het vaak alleen over seksuele diversiteit, waarbij slechts 
besproken wordt wat het betekent om homo of lesbisch te zijn[3, p. 11, 

12, p.26]. Hierbij is nauwelijks aandacht voor biseksualiteit en 
transgender, en al helemaal niet voor intersekse. Kortom, als lhbti al 
wordt besproken in schoolboeken, is dat onvolledig en gebeurt dit 
op een oppervlakkige manier[3, p. 11]. Dit sluit aan bij de bevindingen 
van een ander onderzoek, dat is gedaan door COC Nederland naar 
de actualiteit en rechten van lhbti-kinderen[12, p. 26].10 Er wordt in het 
lesmateriaal na het bespreken van homoseksualiteit soms wel 
vermeld dat de lhbti-groep niet gediscrimineerd mag worden, maar 
daar blijft het bij. De oppervlakkigheid waarmee seksediversiteit 
wordt besproken, maakt het waarschijnlijk dat veel vragen van 
leerlingen omtrent dit onderwerp in de schoolboeken 
onbeantwoord blijven[3, p. 12]. 

1.2. Belang behandeling van seksediversiteit op middelbare scholen 
en in schoolboeken 

Het is om verschillende redenen belangrijk dat diversiteit en in het 
bijzonder seksediversiteit beter aan bod komt in schoolboeken en 
op middelbare scholen. Drie hoofdredenen worden onderscheiden. 
Ten eerste blijkt uit een rapport over omgangsvormen wat betreft 
seksuele diversiteit in scholen, dat er in de maatschappij onder 
kinderen en jongeren veel onuitgesproken normen over gedrag, 
relaties en seksualiteit heersen[13, p.6]. Alice Schwarzer, een Duitse 
publiciste, feministe en oprichter van het feministische blad Emma, 
gaf in 1977 al aan dat er volgens haar ‘de norm van 
heteroseksualiteit’ bestaat in de maatschappij. Hoewel de 
maatschappij sinds 1977 flink veranderd is, is deze norm tot 
bepaalde hoogte nog steeds toepasbaar op de huidige 
maatschappij[13, p.6]. Mensen die in deze norm denken nemen aan dat 
iedereen een heteroseksuele oriëntatie heeft, een monogame 
relatie nastreeft, waarna het stichten van een gezin met een 
duidelijke sekserolverdeling volgt. Wanneer hier niet aan wordt 
voldaan door bijvoorbeeld lhbti-mensen, doordat zij bijvoorbeeld 
geen heteroseksuele oriëntatie hebben of niet volledig voldoen aan 
de termen ‘man’ of ‘vrouw’ zoals deze in de maatschappij worden 
gehanteerd, kan het zorgen voor een bepaalde mate van onrust bij 
mensen die denken binnen deze normatieve kaders[13, p.6]. Deze 
onrust die bij hen wordt ervaren wanneer niet wordt voldaan aan 
hun denkbeeld, heeft een emotionele afweer ten opzichte van de 
desbetreffende personen die niet passen binnen hun kaders tot 
gevolg[13, p.7]. Dit is problematisch en deze emotionele afweer moet 

 
9   Zie de verschillende domeinen waarop leerlingen getoetst worden in examens, die een beeld geven van het curriculum van het vak maatschappijleer: 

https://www.examenblad.nl/vak/maatschappijleer/2020   
10  COC Youth Council. 2016. “Scholieren: ‘slechte LHBTI-voorlichting op school’.” COC, 30 juni. https://www.coc.nl/jong-school/scholieren-slechte-lhbti-

voorlichting-op-school  

binnen scholen worden tegengegaan, omdat wanneer dit wordt 
nagelaten of de emotionele afweer zelfs wordt bevestigd, rigide 
meningen en negatieve houdingen kunnen ontstaan. Dit kan 
vervolgens bijdragen aan negatief gedrag, zoals stereotypering in 
denken, discriminatie, afstand nemen en sociale uitsluiting van 
mensen die niet voldoen aan ‘de norm’, en tot geweld ten opzichte 
van deze mensen[13, p.7]. Het is belangrijk om seksediversiteit te 
bespreken in schoolboeken en op middelbare scholen, omdat het 
‘de norm van heteroseksualiteit’ tegenspreekt, wat kan leiden tot 
vermindering van beschreven negatief gedrag. 

De tweede reden die aangeeft waarom het belangrijk is dat 
(sekse)diversiteit meer aan bod komt in schoolboeken en op 
middelbare scholen, is dat het verbeteren van kennis van lhbti in de 
maatschappij het begin is van meer acceptatie en minder stigma op 
school. Dit werkt uiteindelijk weer door tot in de maatschappij[12, p.25-

26]. Dat er weinig kennis en zelfs een ‘blinde vlek’ bestaat wat betreft 
lhbti en mogelijke problemen die lhbti-kinderen ondervinden, blijkt 
uit een onderzoek dat is uitgevoerd naar de rechten van lhbti-
kinderen door Universiteit Leiden, in opdracht van de 
Kinderombudsman[11, p.4]. Daarnaast blijkt uit een ander onderzoek 
dat is uitgevoerd naar lhbti-jongeren in de jeugdzorg en 
jeugdwelzijn[5], dat professionals een handelingsverlegenheid 
hebben wanneer het gaat om het bespreken van lhbti-gevoelens of 
ervaringen. Ook gaf één op de 10 professionals aan nog nooit met 
lhb-jongeren in aanraking geweest te zijn, wat onwaarschijnlijk is 
wanneer er gekeken wordt naar het aantal lhb-jongeren in 
Nederland. Bovendien bleek uit dit onderzoek dat intersekse 
jongeren al helemaal onzichtbaar waren voor professionals[5, p.20]. 
Het is onwaarschijnlijk dat intersekse jongeren niet in aanraking zijn 
geweest met deze mensen, aangezien 1 op de 100 mensen 
intersekse is[6]. Dit demonstreert dat er wel degelijk een 
kennistekort is in de maatschappij op het gebied van lhbti. Meer 
kennis kan bijdragen aan minder pesten op een middelbare school, 
empowerment voor leerlingen en uiteindelijk een verbeterde veilige 
sociale omgeving op school[13, p.6]. Daarnaast draagt het behandelen 
van seksediversiteit op middelbare scholen en in schoolboeken bij 
aan normalisering van gender- en seksediversiteit en uiteindelijk 
intersekse op scholen, en wordt door het behandelen van 
seksediversiteit op middelbare scholen ook beter voldaan aan het 
kinderrecht op informatie en ontplooiing. Dit is in lijn met het 
beleid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
dat stimuleert om lhbti-kennis te integreren in lesmateriaal op 
zowel basisscholen als op het voortgezet onderwijs[12, p.6].  

Ten derde wordt het handelingsvermogen van docenten vergroot 
wanneer er meer informatie over lhbti wordt aangeboden in 
schoolboeken en op de middelbare school. Het 
handelingsvermogen van docenten is afhankelijk van hun 
vaardigheden en hun kennis wat betreft lhbti[12, p. 6]. Als dit gebrekkig 
is, worden de rechten van lhbti-kinderen op een veilige en 
discriminatievrije omgeving geblokkeerd. Wanneer seksediversiteit 
uitgebreid aan bod komt in biologieboeken, biedt dit handvatten 
aan docenten om op een betere manier kennis over seksediversiteit 
(en seksuele diversiteit) over te brengen op leerlingen, vooral aan 
docenten met beperkte vaardigheden of beperkte kennis wat 
betreft lhbti[12, p. 26]. Hiermee hebben docenten iets om op terug te 
vallen, mochten ze zelf niet veel kennis of interesse hebben 
omtrent het onderwerp of niet goed weten hoe ermee om te 
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gaan[13, p.44]. Dit laatste lijkt het geval te zijn, aangezien uit een 
inventarisatie van TNO over gezondheidsbevorderings-interventies 
voor de jeugd, bleek dat docenten behoefte hebben aan meer 
informatie bij een aantal onderwerpen, zoals discriminatie van 
homoseksuelen, grensoverschrijdend gedrag, seksualiteit en 
specifiekere zaken zoals verkering hebben11[9 p.5]. Als seksediversiteit 
in biologieboeken niet of nauwelijks aan bod komt, is de 
behandeling ervan en het omgaan met bijvoorbeeld negatieve 
reacties van leerlingen volledig afhankelijk van de individuele 
interesse, houding en kennis van desbetreffende docent[13 p.26]. Dit 
kan natuurlijk positief uitpakken. Een voorbeeld hiervan is een 
docente die er zelf voor kiest om langer en uitgebreider stil te staan 
bij seksualiteit en diversiteit, wanneer in het boek slechts seks en 
voortplanting behandeld worden[13, p.36]. Het is aannemelijk dat er 
ook veel docenten zijn die niet zo zeer de noodzaak hiervan inzien 
en slechts de onderwerpen zullen behandelen die in het boek 
worden behandeld. Het beter aan bod komen van lhbti en 
seksediversiteit in biologieboeken vergroot het 
handelingsvermogen van docenten en draagt daardoor bij aan een 
veilige en discriminatievrije omgeving voor lhbti-kinderen, wat de 
rechten van deze kinderen zou eerbiedigen.  

1.3. Seksediversiteit in curriculum 

Zoals al eerder aangegeven, is per 1 december 2012 een aangepast 
kerndoel in werking gegaan die geldt voor het onderwijs. Dit 
kerndoel stelt dat leerlingen in het basis-, speciaal- en voortgezet 
onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs recht hebben op 
respectvolle voorlichting wat betreft seksualiteit en seksuele 
diversiteit[7] 12.Deze voorlichtingen kunnen intern gegeven worden, 
tijdens lessen door bijvoorbeeld biologie- en 
maatschappijleerdocenten, maar ook door externe voorlichters. 
Daarbij is ook al aangegeven dat uit resultaten van een onderzoek 
dat is verricht door de Inspectie van het Onderwijs naar de invulling 
van dit kerndoel, blijkt dat scholen hier meestal wel invulling aan 
geven, maar dat de mate waarop seksualiteit en seksuele diversiteit 
aan bod komt erg verschilt tussen scholen[7]. Dit is ook te merken uit 
het Zwartboek Slechte Voorlichting, een meldpunt voor jongeren 
wat betreft hun ervaringen met voorlichting over seksualiteit en 
seksuele diversiteit binnen scholen13, 14. Het gaat bij dit meldpunt 
overigens over voorlichting door zowel interne als externe 
voorlichters. De meldingen laten zien dat leerlingen deze 
voorlichting regelmatig beoordelen als gebrekkig en extreem 
summier. Een voorbeeld hiervan is een voorlichting waarbij een 
docent slechts kort het bestaan van andere seksuele voorkeuren 
naast heteroseksualiteit aanstipt, zonder hier verder op in te gaan. 

Daarbij kunnen bij algemene voorlichtingen kanttekeningen 
geplaatst worden, omdat goed onderbouwde en geteste 
voorlichtingsprogramma’s zorgen voor een gedragsverandering 

 
11  Men kan zich overigens afvragen wat dit zegt over de mate waarin seksediversiteit (of specifieker: intersekse) wordt besproken, een onderwerp dat in de 

maatschappij aanzienlijk minder aandacht krijgt ten opzichte van homoseksualiteit, seksualiteit, seks en verkering hebben. 
12  De gebruikte bronnen in deze tekst gaan over voorlichtingen over ‘seksualiteit’ en ‘seksuele diversiteit’ (slechts lhb), zonder dat daarbij gender- en 

seksediversiteit (ti) zijn meegenomen. Echter kunnen deze voorlichtingen breder ingevuld worden, waardoor deze laatstgenoemde onderwerpen toch 
mogelijk besproken worden. Daarbij kunnen deze voorlichtingen over ‘seksualiteit’ en ‘seksuele diversiteit’ wel een indicatie geven van hoe lhbti behandeld 
wordt in voorlichtingen, omdat gender- en seksediversiteit onderwerpen zijn die, als ze besproken worden, vaak samen met lhb aan bod komen. Daarnaast 
zijn ‘seksualiteit’ en ‘seksuele diversiteit’ onderwerpen die in de maatschappij meer aandacht krijgen dan gender- en seksediversiteit (transgender en 
intersekse), waardoor de mate van het aan bod komen van lhb ook een indicatie geeft van de mate waarin sekse en gender besproken worden. Daarom geeft 
dit stuk tekst, hoewel het slechts gaat over lhb, toch een impressie van de huidige stand van zaken wat betreft voorlichtingen over lhbti.   

13  COC Youth Council en Expreszo. 2016. “Zwartboek Slechte Voorlichting over Seksuele Diversiteit.” COC Nederland, 30 juni. 
https://www.coc.nl/wp-content/uploads/2016/06/Zwartboek-Slechte-Voorlichting-Seksuele-Diversiteit-Expreszo-COC-Youth-Council.pdf  

14  COC Youth Council. 2016. “Scholieren: ‘slechte LHBTI-voorlichting op school’.” COC, 30 juni. 
https://www.coc.nl/jong-school/scholieren-slechte-lhbti-voorlichting-op-school  

15  Gay & School. N.d. “Homo in de klas.” Geraadpleegd op 15 oktober, https://www.gayandschool.nl/kennisbank/homo-in-de-klas/  
 

van slechts circa 15[3, p.5]. Zo zijn er nauwelijks 
voorlichtingsprogramma’s over seksualiteit of seksuele diversiteit 
die getest zijn op effect, met uitzondering van de externe 
voorlichtingsmethode van COC[2, p.187] en de ‘Homo in de Klas’-
methode[3, p.5]. Wat betreft de effecten van de externe voorlichtingen 
van COC, wordt besproken dat het voor sommige leerlingen een 
eerste kennismaking betekent met lhb-ers en dat zij aan de hand 
daarvan zich realiseren dat stereotypen niet kloppen[2, p.187]. 
Daarnaast blijkt dat leerlingen onder de indruk zijn van de 
persoonlijke verhalen van de voorlichters en dat dit voor hen leidt 
tot bewustwording over discriminatie, pesten en schelden[2, p.187]. Dit 
zijn natuurlijk gunstige bevorderingen, waaruit geconcludeerd zou 
kunnen worden dat voorlichtingen een positieve bijdrage kunnen 
leveren bij het toewerken naar meer lhbti-acceptatie. Echter laat 
een evaluatie van de christelijke ‘Homo in de Klas’ methode15, dat 
een lesbrief is voor protestants-christelijk voortgezet onderwijs, een 
ander beeld zien[3, p.13]. Het programma houdt in dat een homo, 
lesbienne of bi wordt uitgenodigd om voorlichting over zijn of haar 
seksualiteit te geven in de klas. Het blijkt dat slechts 10 van de 
leerlingen na deze lessen zijn of haar mening verandert, de lessen 
geen invloed hebben op het scheldgedrag van jongeren, en dat 
leerlingen na enige verloop van tijd de voorlichtingen geheel 
vergeten zijn[3, p.13]. Natuurlijk is elke leerling die na voorlichting 
positiever ten opzichte van lhbti staat een stap in de goede richting, 
waarmee voorlichting hoe dan ook belangrijk blijft. Echter wijzen 
deze evaluaties er wel op dat niet alle hoop gevestigd moet worden 
op dit soort voorlichting in de klas, want het is onwaarschijnlijk dat 
radicale veranderingen in gedrag of houding bereikt zullen worden 
enkel met het verzorgen ervan. Om lhbti-emancipatie te bereiken is 
dus, naast voorlichting, méér nodig. Een vaste plaats in curriculum 
voor lhbti is daarom gepast, door het bijvoorbeeld aan te bieden in 
reguliere schoolboeken, zodat kennis van leerlingen wat betreft 
lhbti niet alleen afhankelijk is van voorlichting in de klas.   

1.4. Conclusie 

Dit hoofdstuk bevat een literatuurstudie over de mate waarin lhbti 
en in het bijzonder seksediversiteit en intersekse worden 
behandeld op middelbare scholen in het vak biologie. Uit deze 
literatuurstudie blijkt dat de focus op middelbare scholen, wanneer 
het gaat om lhbti, voornamelijk ligt bij seksuele diversiteit (lhb), 
waarbij transgender en intersekse (ti) vergeten schijnen te worden. 
Daarnaast blijkt dat de mate waarin seksuele diversiteit besproken 
wordt vrij gering is, omdat vaak blijkt dat slechts kort het bestaan 
van andere seksuele voorkeuren dan heteroseksualiteit wordt 
aangestipt. Het blijkt dat overheidsinstanties, zoals het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, wel bezig zijn met het 
garanderen van toegang tot meer kennis over lhbti aan middelbare 
schoolleerlingen, maar dat hier nog veel ruimte is voor verbetering. 
Het is belangrijk dat hier verandering in komt en dat lhbti in zijn 
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volledigheid besproken wordt op middelbare scholen, waardoor er 
ook aandacht komt voor seksediversiteit en intersekse. Op deze 
manier kunnen onuitgesproken normen die leven in de 
maatschappij, leidend tot stereotypering, discriminatie en sociale 
uitsluiting, worden tegengegaan. Daarnaast is het verbeteren op 
middelbare scholen van kennis van lhbti en in het bijzonder 
seksediversiteit en intersekse het begin van meer acceptatie en 
minder stigma, wat positief zal doorwerken in de maatschappij. Ten 
slotte zal het beschikbaar zijn van informatie over lhbti, en 

seksediversiteit in het bijzonder, handvatten bieden aan docenten, 
wat hun handelingsvermogen vergroot, met een betere 
kennisoverdracht van lhbti tot gevolg. Uit evaluaties van 
voorlichtingsprogramma’s bleek dat voorlichtingen over lhbti 
weliswaar zorgdragen voor positieve veranderingen, maar dat het 
lastig is om hiermee langdurige veranderingen in houdingen en 
gedrag te bereiken. Een vaste plaats in het curriculum door 
gedegen lhbti-informatie aan te bieden in het vak biologie is 
daarom een stap in de goede richting.  
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2. Analyseresultaten: (Sekse)diversiteit in biologieboeken 

In dit hoofdstuk worden de analyseresultaten besproken van de 
behandeling van lhbti en specifiek seksediversiteit in 
biologieboeken op middelbare scholen. Er is toegang verkregen tot 
biologiemethodes door uitgevers te benaderen en hen uit te 
nodigen om mee te werken aan het onderzoek. Hierbij is vermeld 
dat op basis van de resultaten van het onderzoek, per uitgever 
aanbevelingen zullen worden aangeboden, die zij kunnen 
toepassen om lhbti-inclusiever te zijn. Deze aanbevelingen zijn tot 
stand gekomen door alle informatie in de biologiemethodes met 
raakvlakken met lhbti, zoals bijvoorbeeld hoofdstukken en 
paragrafen over seksualiteit, voortplanting, de geslachten, 
chromosomen, meermaals door te lezen en kritisch te beoordelen 
op inclusie wat betreft lhbti, en hiervoor verbeterpunten te 
formuleren. Hierbij is ook de taal kritisch geanalyseerd op 
bijvoorbeeld generaliserende of stigmatiserende verwoordingen of 
woorden. Van de uitkomsten is per methode verslag gedaan, door 
alle verbeterpunten, kritieken te duiden en hier zo specifiek 
mogelijk naar te verwijzen, zodat uitgevers een duidelijk overzicht 
hebben van welke verbeterpunten zij kunnen doorvoeren en hoe 
zij dat kunnen doen. Hierbij is aangegeven hoe informatie wél 
verwoord kan worden, zodat het recht doet aan de realiteit en 
respectvol is naar de lhbti-gemeenschap. Deze verbeterpunten zijn 
vervolgens gecommuniceerd naar de uitgevers in kwestie en zijn 
derhalve vertrouwelijk. Deze lesmethode-specifieke aanbevelingen 
zijn samengevoegd tot algemene aanbevelingen die waarschijnlijk 
relevant zijn voor veel biologiemethodes, zodat de lesmethode-
specifieke aanbevelingen breder ingezet kunnen worden en 
kunnen bijdragen aan het grotere doel: het vergroten van kennis 
omtrent lhbti op middelbare scholen en uiteindelijk in de 
maatschappij. Deze algemene aanbevelingen zullen volgen in de 
volgende paragraaf. 

2.1. Aanbevelingen voor aandacht voor (sekse)diversiteit in biologie 

In deze paragraaf worden de aanbevelingen en opmerkingen 
besproken ten aanzien van het behandelen van (sekse)diversiteit in 
lesmethodes van het vak biologie op middelbare scholen. Het 
bespreekt aandachtspunten en mogelijkheden om lhbti-informatie 
beter weer te geven in biologiemethodes. Mochten uitgevers het 
onderwerp intersekse uitgebreid willen opnemen in de methode, 
dan is onderstaande informatie, onder het kopje ‘Definitie 
intersekse & meer informatie’ mogelijk interessant (paragraaf 2.1.1). 
Daarna, in paragraaf 2.1.2, zal worden ingegaan op de 
aanbevelingen en opmerkingen om als biologiemethode meer 
lhbti-inclusieve informatie te bieden. De aanbevelingen die 
specifiek gericht zijn op het bieden van correcte informatie over 
seksediversiteit en intersekse, worden in hoofdstuk 3 besproken. 

2.1.1. Definitie intersekse & meer informatie 
Intersekse verwijst naar de ervaringen van mensen die geboren zijn 
met een lichaam dat niet past binnen de normatieve definities van 
man en vrouw. Intersekse gaat niet over seksuele oriëntatie of 
genderidentiteit. De meeste intersekse personen hebben een 
mannelijke of vrouwelijke genderidentiteit en zijn heteroseksueel. 
Maar net als andere mensen kunnen zij ook een lesbische, 
homoseksuele of biseksuele oriëntatie hebben of op een andere 
manier een plaats innemen op het spectrum van de verschillende 
soorten diversiteiten.  

Intersekse personen hebben altijd bestaan, maar zijn nauwelijks 
zichtbaar in onze maatschappij. Een tweedeling in mannen en 
vrouwen is de maatschappelijke norm. Intersekse is een variatie op 
wat als de mannelijke of vrouwelijke sekse wordt beschouwd. De 
norm voor ‘man’ is XY-chromosomen, penis, testes, testosteron en 
een bepaalde lichaamsbouw. Bij ‘vrouw’ gaat men uit van XX-
chromosomen, vagina, eierstokken en baarmoeder, oestrogeen en 
een andere lichaamsbouw. Toch worden er meisjes geboren met 
XY-chromosomen en jongens met XX-chromosomen. Of jongetjes 
met een vagina en meisjes met een clitoris die zo groot is als een 
kleine penis. De variatie onder intersekse personen is groot, net als 
de variatie onder ‘mannen’ of ‘vrouwen’.  

Soms is al vanaf de geboorte bekend dat er sprake is van een 
intersekse kind. Maar er zijn ook mensen die niet weten dat ze 
intersekse zijn. Kenmerkend voor intersekse is dat iemand geboren 
wordt met een lichaam dat niet voldoet aan de heersende sociale 
constructie van man of vrouw. Vanuit een biologisch perspectief 
kenmerkt intersekse zich meestal als een variatie in de 
chromosomen, hormonen of gonaden (=geslachtsklieren).  

Recent Deens onderzoek toont aan dat ruim 1 op de 100 mensen 
intersekse is (1,1)[6]. Volgens een studie, gedaan door Blackless et 
al, is zelfs 1,7 van de bevolking intersekse[1]. Het verkennende 
onderzoek van het SCP uit 2013, dat uitging van diagnoses die in de 
DSD-classificatie uit 2006 zijn opgenomen, kwam uit op een 
percentage van 0,5 procent[10]. Deze verschillen zijn deels te 
verklaren uit de gebruikte definitie van intersekse en deels uit de 
verschillende selectie biassen. 

2.1.2. Aanbevelingen om biologiemethodes lhbti-inclusiever te 
maken  
In biologiemethodes wordt in de manier waarop informatie wordt 
gepresenteerd geen rekening gehouden met de diversiteit binnen 
lhbti. De methodes werken veelvuldig stereotypering en 
heteronormativiteit in de hand, door bepaalde informatie 
heteronormatief en/of stereotyperend te presenteren. Daarom is in 
biologiemethodes op dit vlak nog volop ruimte voor verbetering. 

2.1.2.1. Voorbeelden van stereotypering en heteronormativiteit 
In een aantal biologiemethodes bestaat een nauwe definitie van 
diversiteit. Een voorbeeld hiervan is dat in dit kader alleen 
homoseksualiteit wordt besproken. De Nederlandse overheid 
streeft tegenwoordig lhbti-beleid na, wat inhoudt dat het beoogt 
inclusief te zijn voor lhbti-personen. Dit toont aan dat het enkel 
bespreken van homoseksualiteit in biologiemethodes nogal 
achterhaald is, omdat er zoveel meer diversiteit bestaat. Het gaat 
naast homo’s (H) ook over lesbiennes (L), biseksuelen (B), 
transgender personen (T) en intersekse personen (I). Om inclusiever 
te zijn is het nog beter om deze letters los te laten, en aandacht te 
geven aan het gehele spectrum van diversiteit.  

Het blijkt ook dat in sommige biologiemethodes nog sterk wordt 
uitgegaan van heteronormativiteit. Heteronormativiteit wil zeggen 
dat wordt aangenomen dat het de standaard is om hetero te zijn en 
dat er twee oppositionele en complementaire geslachten bestaan, 
de man en de vrouw, met bijpassende sociale rollen. Hiermee 
worden stereotyperende eigenschappen aan beide geslachten 
verbonden. Een aantal voorbeelden uit biologiemethodes: 
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 “Maar de zorg voor een blijvende voedselvoorziening, die voorwaarde 
is om haar kind tot en met de puberteit gezond te houden, is iets waar 
de moeder minimaal zo’n vijftien jaar lang aan vast zal zitten. Alle 
reden dus voor de jonge vrouw om haar partner met zorg uit te kiezen.”  

Er wordt hier een beeld geschetst van de vrouw die extra 
zorgvuldig haar partner moet kiezen, omdat zij verantwoordelijk is 
voor de opvoeding en er niet gerekend kan worden op de man. Dit 
werkt een stereotyperend beeld van ‘vrouwen’ en ‘mannen’ in de 
hand. Het is beter om dit soort stereotyperingen te vermijden. 

“Jonge vrouwen willen ‘zich laten zien’ aan een mogelijke seksuele 
partner en jonge mannen willen zich op hun manier eveneens tonen 
aan jonge vrouwen. Welke overeenkomsten verwacht je op dit terrein 
tussen natuurvolkeren (zoals de Yanomami’s) en Nederlanders? 
Meisjesgedrag: … 

Jongensgedrag: …”  

In deze opdracht wordt leerlingen gevraagd om meisjesgedrag en 
jongensgedrag te beschrijven, waardoor een distinctie tussen 
‘vrouwen’ en ‘mannen’ wordt benadrukt, met een stereotyperend 
beeld tot gevolg. Het is beter dit te vermijden en te kiezen voor een 
inclusievere optie, door bijvoorbeeld te vragen hoe mensen zich 
gedragen wanneer ze een partner willen aantrekken. Op deze 
manier worden leerlingen niet door de vraagstelling in een 
bepaalde richting gestuurd, maar krijgen ze de mogelijkheid om 
zonder vooringenomenheid na te denken. 

Daarnaast blijkt dikwijls dat er in biologiemethodes van uit wordt 
gegaan dat de genderidentiteit van mensen altijd overeenkomt met 
hun sekse, dat iedereen cisgender is en dat er slechts twee mogelijke 
genderexpressies zijn die passen bij het man-zijn of vrouw-zijn. 
Daarbij blijkt ook dat sommige biologiemethodes onderstaande 
begrippen wel gebruiken en meenemen, maar niet op een correcte 
manier. Voor de duidelijkheid volgt uitleg van deze begrippen.16  

§ De genderidentiteit van mensen geeft aan hoe mensen hun 
persoonlijke gender ervaren. Dit wil zeggen dat mensen zich een 
man of vrouw kunnen voelen, geen van beide of beide, of zich 
bijvoorbeeld identificeren met een non-binaire genderidentiteit. 
Voor de meeste mensen komt het biologisch geslacht overeen 
met de genderidentiteit, maar er zijn ook veel mensen die zich 
fijner voelen bij een genderidentiteit die losstaat van de in de 
maatschappij opgelegde tweedeling tussen mannen en 
vrouwen.  

 
16  Zie voor deze definities het volgende document van TNN: https://www.transgendernetwerk.nl/wp-content/uploads/Transgender-in-de-media-1.0.pdf  
17   Zie voor de term ‘transseksualiteit’ de volgende woordenlijst: https://www.transgenderinfo.nl/2-2/transgender/woordenlijst/  

§ Cisgender wil zeggen dat de genderidentiteit van mensen 
overeenkomt met de sekse. Dit betekent dus dat bijvoorbeeld 
iemand zich identificeert als vrouw en ook een lichaam heeft dat 
door de maatschappij wordt gezien als ‘vrouwelijk’.   

§ Genderexpressie gaat over de uiting die mensen geven aan hun 
genderbeleving. Voorbeelden hiervan zijn het opnemen van 
bepaalde rollen in de maatschappij, het dragen van bepaalde 
kleding en/of make-up, het gebruik van gebaren, bepaald 
taalgebruik, etc. In de maatschappij wordt nog veelvuldig 
gedacht in een man/vrouw distinctie, waardoor de verwachting 
is dat ‘mannen’, zoals deze term wordt gehanteerd in de 
maatschappij, een genderexpressie moeten hebben die past bij 
het man-zijn (dus: een ‘mannelijke’ genderexpressie). Dit 
gedachtegoed is ook terug te vinden in biologiemethodes.  

2.1.2.2. Onjuiste termen 
In biologiemethodes worden soms verouderde, onjuiste termen 
gebruikt, die niet meer relevant zijn. Een voorbeeld hiervan is de 
term ‘transseksualiteit’. Dit is een klinische term die verwijst naar 
‘mensen die willen behoren tot het andere geslacht’17. De term is 
bedacht rond 1950, met het uitgangspunt dat transpersonen altijd 
volledig van geslacht willen en moeten wisselen. Dit is een 
verouderd gedachtegoed, waardoor transgenders verdeeld zijn 
over het gebruik van de term. Daarbij schept het woord 
‘seksualiteit’ verwarring, omdat het niet gaat over seksualiteit. 
Termen die wel gebruikt worden om transgenders aan te duiden 
zijn: transpersonen, transman (een transgender man die bij de 
geboorte voor meisje/vrouw werd aangezien en als zodanig stond 
geregistreerd, maar zich identificeert als man) en transvrouw (een 
transgender vrouw die bij de geboorte voor jongen/man werd 
aangezien en als zodanig stond geregistreerd, maar zich 
identificeert als vrouw). Het sociale, mentale en/of fysieke proces 
dat transpersonen doormaken wordt transitie genoemd. Dit wil niet 
zeggen dat alle transpersonen dit proces volledig doorlopen. Dat 
iemand trans is, wil niets zeggen over de seksuele oriëntatie die die 
persoon heeft. De seksuele oriëntatie van transpersonen varieert 
onderling, net zoals dit het geval is bij cisgender personen. Ook 
worden onjuiste termen gebruikt voor intersekse. Deze worden 
behandeld in het volgend hoofdstuk, dat de aanbevelingen 
presenteert die specifiek geformuleerd zijn om seksediversiteit en 
intersekse mee te nemen in biologiemethodes.  

Dit hoofdstuk sluit af met een overzicht van de zwakke en sterke 
punten van de geanalyseerde biologiemethodes voor wat betreft 
de behandeling van (sekse)diversiteit in de methode. 
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 Zwakke punten Sterke punten 

Uitgever 
biologiemethode A  

 

§ Intersekse wordt vanuit een medisch perspectief 
besproken en er wordt normatieve taal gebruikt 
(bijvoorbeeld: “Andere fouten in DNA-recepten” en 
“Syndroom”). 

§ Intersekse wordt gepresenteerd als een ‘derde hokje’ 
(“Man, vrouw, of daar tussenin”).  

§ Er worden onjuiste termen gebruikt om intersekse aan 
te duiden. 

§ Veel informatie wordt binair gepresenteerd (“Vul nu, 
als je een meisje bent, onderstaande vragen …”). 

 

§ Intersekse wordt uitgebreid besproken, er wordt één 
pagina gewijd aan het onderwerp. Daarnaast gaat 
ook een opdracht over intersekse, waarbij leerlingen 
vragen moeten beantwoorden na het bekijken van 
een informatieve video met een maatschappelijke 
insteek op het onderwerp, waarin een aantal 
intersekse personen aan het woord komen. 

§ De biologiemethode schenkt aandacht aan lhbti-
informatie (al is deze informatie niet op elk 
onderwerp volledig en/of correct, en worden soms 
onjuiste termen gebruikt). 

Uitgever 
biologiemethode B  

§ Intersekse wordt niet besproken in de 
biologiemethode. 

§ Veel informatie wordt binair gepresenteerd (“Bij 
zoogdieren en de mens bestaan er twee geslachten: de 
vrouw en de man”). 

§ Er wordt leerlingen vaak de mogelijkheid gegeven te 
discussiëren over onderwerpen (een voorbeeld: 
“Heb je je wel eens afgevraagd waarom we eigenlijk 
twee ‘soorten’ mensen hebben: mannen en 
vrouwen?"; hoewel dit een vraag is met een 
onderliggende binariteit, worden leerlingen wel 
gestimuleerd kritisch na te denken over deze 
aannames). 

§ De biologiemethode schenkt aandacht aan lhbt-
informatie, maar de ‘i’ ontbreekt hierbij. Bovendien is 
de informatie over lhbt niet op elk onderwerp 
volledig en/of correct, en soms worden onjuiste 
termen gebruikt. 
 

Uitgever 
biologiemethode C  

§ De focus bij het bespreken van intersekse ligt bij de 
uiterlijke verschillen in de primaire 
geslachtskenmerken bij de normatieve ‘man’ en 
‘vrouw’. Hierbij ontbreekt aandacht voor diversiteit. 

§ Intersekse wordt gepresenteerd als een ‘derde hokje’ 
(“Man, vrouw of intersekse”). 

§ Intersekse wordt (kort) besproken.  
§ Er is aandacht voor de term ‘gender’.  
§ Er wordt regelmatig verwezen naar websites voor 

meer informatie. Dit is positief, zo krijgen leerlingen 
handvatten aangereikt, mochten zij meer willen 
weten over een bepaald onderwerp. 

§ Er wordt ruimte gegeven voor diversiteit op het 
gebied van geslacht (“Bij sommige mensen blijven 
sommige veranderingen (bijna) helemaal weg. Veel 
mannen krijgen bijvoorbeeld geen borsthaar en 
sommige vrouwen houden smalle heupen” en 
“Geslacht kent twee uitersten (man of vrouw), maar 
er zijn heel veel verschillende genders”.) Dit laat zien 
dat het ‘sekse is een spectrum’-perspectief nog niet 
volledig wordt uitgedragen, maar dat er stappen 
worden genomen in die richting. Dit is een goed 
begin voor de opname van seksediversiteit in de 
methode. 

§ De biologiemethode schenkt aandacht aan lhbti-
informatie (al is deze informatie niet op elk 
onderwerp volledig en/of correct, en worden soms 
onjuiste termen gebruikt). 
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3. Aanbevelingen om seksediversiteit en in het bijzonder intersekse op 
te nemen in biologiemethodes  

In deze paragraaf zijn aanbevelingen weergegeven die 
geformuleerd zijn voor uitgevers van biologiemethodes, die zij 
kunnen toepassen om inclusiever te zijn in het aanbieden van 
informatie over intersekse en seksediversiteit. Hierdoor kunnen 
uitgevers bijdragen aan het grotere doel om kennis van lhbti in de 
maatschappij te vergroten, door te beginnen bij middelbare 
scholen.  

De aanbevelingen zijn tot stand gekomen door het analyseren van 
biologiemethodes van uitgeverijen die bereid waren mee te 
werken in dit onderzoek. Tijdens het analyseren van deze 
verschillende biologiemethodes bleek dat er nog veel ruimte is 
voor verbetering. Allereerst zijn aanbevelingen geformuleerd per 
biologiemethode, die zijn verzonden naar de desbetreffende 
uitgevers. Op basis van deze biologiemethode-specifieke 
aanbevelingen, zijn aanbevelingen geformuleerd voor uitgeverijen 
van biologiemethodes in het algemeen, met handvatten om de 
inclusiviteit te vergroten. Deze aanbevelingen zijn onderverdeeld in 
vijf verschillende onderwerpen: sekse als spectrum, taal, 
testosteron, besnijdenissen en externe informatiebronnen. Deze 
onderwerpen zijn gekozen op basis van categorisering van de 
analyseresultaten van biologiemethodes, waaruit bleek dat op deze 
aspecten nog de meeste winst valt te behalen. Daarom zijn in deze 
paragraaf voor deze vijf verschillende aspecten algemene 

 
18  https://www.nu.nl/dieren/5981936/overleden-nijlpaard-dierenpark-emmen-blijkt-zowel-vrouwtje-als-mannetje.html   
19  https://www.welt.de/wissenschaft/article119845039/Intersexuelles-Reh-im-Namen-der-Forschung-erlegt.html    
20  https://www.vice.com/nl/article/wjxw49/transdieren-ze-bestaan-echt  
21  https://www.reefsecrets.org/index.php/dieren/dieren-vissen-zeepaarden/tweeslachtigheid-van-vissen  
22  http://www.bbc.com/earth/story/20150916-these-animals-are-male-on-one-side-and-female-on-the-other  
23  http://www.beesies.nl/regenworm.htm  
 

aanbevelingen geformuleerd ten behoeve van uitgevers van 
biologiemethodes.  

3.1. Sekse als spectrum (in plaats van het binaire man/vrouw) 

In biologieboeken is er altijd een afdeling waarin het mannelijk en 
vrouwelijk geslacht worden behandeld, meestal op een binaire 
manier wijze. Daar worden de primaire en secundaire 
geslachtskenmerken uitgelegd van de man en de vrouw, waarbij er 
meestal geen ruimte is voor variaties hierop of diversiteit ten 
opzichte van deze twee categorieën.  

De manier waarop mensen worden onderverdeeld in twee 
categorieën in biologiemethodes komt niet overeen met de 
realiteit. Er bestaat namelijk meer diversiteit dan ‘de twee 
geslachten’, omdat sekse een spectrum is met oneindig veel 
variaties. Daarnaast bestaat ook binnen de maatschappelijke hokjes 
‘man’ en ‘vrouw’ zeer veel variatie, wat deze binaire termen ook 
ondermijnt (want wat zijn ‘vrouwen’ en ‘mannen’ dan precies, als er 
zoveel diversiteit bestaat binnen de hokjes?). Een voorbeeld van 
een groep mensen dat buiten de boot valt door het binair gebruik 
van de termen ‘man’ en ‘vrouw’ in de maatschappij, zijn intersekse 
personen.  

Het is daarom correcter om aan te geven dat, hoewel de 
maatschappij inderdaad denkt in deze hokjes, het ‘man-vrouw 
denken’ geen recht doet aan de realiteit en dat er veel mensen 
bestaan die niet voldoen aan de normatieve termen ‘man’ en 
‘vrouw’. ‘Man’ en ‘vrouw’ zijn normatieve termen, wat wil zeggen 
dat het sociale constructen zijn die worden aangenomen als 
waarheid in de maatschappij. In werkelijkheid is sekse een 
spectrum in plaats van een binair gegeven. Hierbij kan uitgelegd 
worden wat seksediversiteit is en wat intersekse precies inhoudt.  

De volgende definitie van intersekse wordt momenteel breed 
gehanteerd: de term intersekse verwijst naar de ervaringen van 
mensen die geboren zijn met een lichaam dat niet voldoet aan de 
normatieve definitie van man of vrouw zoals de maatschappij deze 
hanteert.  

Het zou goed zijn om in de biologiemethode aan te geven dat er 
ook seksediversiteit onder dieren bestaat, wat sommige methodes 
overigens al doen. Het bestaan van seksediversiteit onder dieren 
illustreert nogmaals dat sekse een spectrum is en geen binair 
gegeven. In het grijze vak is aangegeven hoe dit het beste 
besproken kan worden, met informatiebronnen die gebruikt 
kunnen worden om deze informatie aan te bieden. 

Seksediversiteit onder dieren 

Net zoals er seksediversiteit bestaat bij mensen, bestaat het 
ook bij dieren. Er bestaat meer dan het ‘mannetje’ of het 
‘vrouwtje’. Zo bestaan er onder andere tweeslachtige 
dieren. De term hermafrodiet wordt hierbij ook wel 
gebruikt. Deze term kan echter niet gebruikt worden om te 
verwijzen naar intersekse mensen, wat verder geïllustreerd 
wordt onder het kopje ‘2. Taal’. 

Voorbeelden van seksediversiteit bij dieren, te gebruiken in 
biologiemethodes: 

§ Nijlpaarden18 
§ Reeën19 
§ Vissen, muiltjes (slakken), vogels en kippen, hagedissen 

en hyena’s20, 21 
§ Kippen, vogels en vlinders22 
§ Wormen23 
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3.2. Taal 

In biologiemethodes worden regelmatig bepaalde termen gebruikt 
die beter vermeden kunnen worden of anders omschreven. 
Allereerst zullen onjuiste termen in biologiemethodes en 
alternatieven hiervoor besproken worden. Daarna zal worden 
aangetoond hoe biologiemethodes soms uitsluitingen in stand 
houden en hoe dit kan worden vermeden 

3.2.1. Onjuiste termen: ‘interseksualiteit’ & ‘hermafrodiet’ 
Zoals eerder besproken, worden in biologiemethodes soms 
onjuiste termen gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn 
‘interseksualiteit’ en ‘hermafrodiet’. ‘Interseksualiteit’ is een 
verouderde term die niet meer wordt gebruikt. Het is niet correct 
om te spreken van seksualiteit wanneer gerefereerd wordt aan 
intersekse personen. Het intersekse zijn heeft namelijk niets te 
maken met seksualiteit. Seksualiteit gaat over emotionele en/of 
fysieke aantrekkingskracht tot een bepaalde persoon, terwijl het 
zijn van een intersekse persoon verwijst naar de ervaringen van 
mensen met een lichaam dat niet voldoet aan de normatieve 
definitie van man of vrouw zoals deze in de maatschappij wordt 
gehanteerd.  

Daarnaast bleek dat de biologiemethodes die intersekse wél 
bespreken, dit soms onder het kopje ‘seksuele diversiteit’ doen. 
Hoewel het goed is dat er aandacht wordt besteed aan intersekse in 
een biologiemethode, heeft intersekse niets te maken met 
seksualiteit of seksuele diversiteit, waardoor het verwarrend is dit te 
bespreken onder zo een kopje.  

Verder wordt in sommige biologiemethodes de term ‘hermafrodiet’ 
gebruikt om te verwijzen naar seksediversiteit onder dieren. Deze 
term kan enkel gebruikt worden bij dieren, omdat hermafrodiet wil 
zeggen dat een dier in de voortplanting zowel de mannelijke rol 
(bevruchten) als de vrouwelijke rol (een kind baren) kan hebben. Dit 
is vrijwel nooit het geval bij mensen: intersekse personen hebben 
op een zeer zeldzame uitzondering na óf testiculair weefsel, óf 
ovarieel weefsel, óf helemaal geen gonadaal weefsel. Ook bij die 
uitzondering is het niet mogelijk een kind te baren én een kind te 
verwekken. Veel intersekse personen zijn zelfs verminderd 
vruchtbaar of onvruchtbaar. Hermafrodiet is daarom een term met 
een andere betekenis dan intersekse. Daarnaast wordt de term 
‘hermafrodiet’ vaak door intersekse personen als stigmatiserend 
ervaren en wordt het soms als scheldwoord gebruikt. Het is daarom 
beter deze term nooit te gebruiken bij het verwijzen naar intersekse 
personen.  

3.2.2. Uitsluitingen  
Nu en dan komen in teksten uitsluitingen naar voren, doordat 
dingen gesteld worden die representatief zouden zijn voor alle 
mensen maar toch bepaalde groepen buitensluiten. Deze 
uitspraken zijn gebaseerd op (oude) uitgangspunten van de 
biologie, die niet overeenkomen met de werkelijkheid in de 
maatschappij. Een bijvoorbeeld: 

§ “Een vrouw heeft een baarmoeder/een vagina/eierstokken/XX-
chromosomen”  

§ “Je erfelijke eigenschappen bepalen of je een jongen bent of een 
meisje.” 

 
24  “Caster Semenya says testosterone case against IAAF has ‘destroyed’ her ‘mentally and physically’” van BBC.  

Zie https://www.bbc.com/sport/athletics/48820717  

De informatie in beide zinnen is onjuist. Het klopt niet dat vrouwen 
altijd XX- en mannen altijd XY-chromosomen hebben. Zo worden er 
ook meisjes geboren met XY-chromosomen en jongens met XX-
chromosomen. Daarnaast komen de chromosoomvariaties XXY, 
XYY, X, XXX, XXXY, XX/XY voor (om er maar een paar te noemen!). 
Mensen met zulke chromosoomvariaties zijn intersekse personen. 
Seksediversiteit kan voorkomen op verschillende gebieden: 
chromosomaal, hormonaal, en bij de primaire en secundaire 
geslachtskenmerken. Het hebben van bepaalde kenmerken of 
chromosomen is dus een onjuiste maatstaf om mensen in te delen 
in de categorie man of vrouw: sekse is een spectrum, en bestaat 
niet uit de binaire hokjes man of vrouw. 

Evenmin bepalen erfelijke eigenschappen, waarschijnlijk wordt hier 
in een biologiemethode gedoeld op chromosomen en DNA, niet of 
iemand een meisje of een jongen is. Zo zijn er vrouwen en meisjes 
die niet de erfelijke eigenschappen hebben die volgens de biologie 
bepalen dat zij een vrouw/meisje zijn. Hetzelfde geldt voor mannen 
en jongens. 

Het is beter om dit soort uitsluitingen volledig weg te laten, of aan 
te geven dat op deze regels veel uitzonderingen bestaan.  

3.3. Testosteron 

Met regelmaat wordt in biologiemethodes gesproken over ‘het 
mannelijk geslachtshormoon’ testosteron. In de maatschappij 
bestaan diverse onjuiste aannames over dit hormoon. Zo is het juist 
dat de gemiddelde man meer testosteron heeft dan de gemiddelde 
vrouw, maar individueel bestaat veel variatie: er zijn mannen met 
minder testosteron dan de gemiddelde vrouw, maar ook vrouwen 
met meer testosteron dan de gemiddelde man. Wanneer het 
biologieboek hierover transparant is, wordt duidelijke gemaakt dat 
de verschillen tussen ‘de man’ en ‘de vrouw’, zoals de maatschappij 
deze hanteert, niet zo groot zijn als men vaak denkt. Daarnaast 
moet verduidelijkt worden dat meer testosteron niet altijd tot 
betere sportresultaten leidt. Het volgende stuk tekst illustreert aan 
de hand van een recent voorbeeld waarom de aanname dat 
testosteron een hormoon is dat voornamelijk of alleen bij mannen 
voorkomt, problematisch kan zijn: 

Caster Semenya is een Zuid-Afrikaanse atleet die veel wedstrijden won 
in de Atletiekwereld, waarna de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) 
zich ging afvragen of ze wel een vrouw was, en of mogelijk daardoor de 
wedstrijden oneerlijk zouden zijn. Uit onderzoek bleek dat Caster 
Semenya over meer testosteron beschikt dan ‘de gemiddelde vrouw’, 
maar er kon niet geconcludeerd worden dat dit ook de daadwerkelijke 
reden was voor het feit dat ze zoveel wedstrijden won. Het is echter niet 
relevant om te spreken over ‘de gemiddelde vrouw’; er zijn namelijk 
heel veel variaties op deze fictieve vrouw. ‘De gemiddelde vrouw’ is 
daarom moeilijk te vinden. Daarnaast maakt elke vrouw, in variërende 
mate, testosteron aan. Dit heeft verder geen invloed op het vrouwzijn 
of niet-vrouwzijn. Caster heeft als gevolg van deze onjuiste aanname 
over testosteron een onderzoeksproces moeten doorlopen, dat onder 
andere bestond uit geslachtstesten, mocht ze nog willen participeren in 
wedstrijden. Ook werd verwacht dat Caster medicatie zou nemen om 
haar testosteronwaarde te doen zakken. In mei 2019 maakte Caster 
bekend dat ze een punt zet achter haar hardloopcarrière. In juli 2019 
gaf Caster aan dat de testosteron-casus tegen het IAAF haar mentaal 
en fysiek heeft gebroken.24 
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3.4. Besnijdenissen 

Soms wordt in biologiemethodes een gedeelte gewijd aan 
besnijdenissen bij mannen en vrouwen. Hierbij is het te belichten 
dat bij sommige intersekse personen op jonge leeftijd ook non-
consensuele niet-noodzakelijke medische behandelingen (NNMB’s) 
worden uitgevoerd, vaak om (het geslacht van) intersekse personen 
te ‘normaliseren’, zonder toestemming van de intersekse persoon 
zelf. Deze operaties zijn daarmee een schending van de lichamelijke 
integriteit, autonomie en zelfbeschikking van de intersekse 
persoon. Met andere woorden: het is een schending van de 
mensenrechten, zoals deze beschreven zijn in het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens (EVRM). Deze operaties worden 
tegenwoordig nog steeds uitgevoerd, ook in Nederland[8]. 
Intersekse personen worden tijdens deze operaties 
‘genormaliseerd’ door dokters, omdat ze niet zouden voldoen aan 
de binaire norm van man of vrouw die heerst in de maatschappij. 
Dit ‘normaliseren’ ontstaat uit een maatschappelijk gedachtegoed 
dat uitgaat van het plaatsen van mensen in de binaire hokjes ‘man’ 
of ‘vrouw’. Naast het feit dat deze operaties de mensenrechten 
schenden, hebben dokters geen wetenschap met welke gender het 
kind zich later zal identificeren (als dat al met één van de twee 
binaire hokjes man/vrouw is), waardoor de dokter gokt bij het 
toewijzen van een geslacht aan een kind. Dit is een kwalijke zaak. Er 
wordt daarom voor gepleit dat deze medisch-niet-noodzakelijke 
operaties verboden worden en dat ze slechts uitgevoerd mogen 
worden met volledig geïnformeerde toestemming van de persoon 
in kwestie, wanneer deze persoon volwassen is en volledig 
geïnformeerde toestemming (ook wel: fully informed consent) kan 
geven.  

Deze informatie zou toegevoegd kunnen worden wanneer 
ingegaan wordt op besnijdenissen in biologiemethodes. Er zijn 
duidelijke overeenkomsten tussen vrouwenbesnijdenissen die 
vanuit culturele redenen uitgevoerd worden en de ‘normaliserende’ 
medische behandelingen waaraan intersekse personen soms 
onderworpen worden; beide fenomenen zijn schendingen van 
mensenrechten. Niet-noodzakelijke medische behandelingen bij 
intersekse personen zijn echter een onderbelicht onderwerp, zeker 
in verhouding tot besnijdenissen die vanuit culturele overwegingen 
worden uitgevoerd. Wanneer dit laatste in de biologiemethode 
behandeld wordt, is dit een goede gelegenheid om eveneens 
informatie te verschaffen over de onnodige medische 
behandelingen van intersekse personen.  

3.5. Externe informatiebronnen 

In biologiemethodes wordt met regelmaat verwezen naar externe 
informatiebronnen, zoals websites van organisaties, om leerlingen 
indien gewenst meer informatie aan te bieden. Wellicht wordt er 
zelfs een lijst met websites getoond. Wanneer het gaat over 
intersekse of seksediversiteit kan verwezen worden naar 
www.seksediversiteit.nl. Dit is een brede objectieve 
informatiewebsite die uitgebreide informatie biedt over 
seksediversiteit. Daarnaast zou ook de website www.nnid.nl 
toegevoegd kunnen worden. Dit is de website van NNID, de 
Nederlandse organisatie voor seksediversiteit. NNID komt op voor 
de belangen van intersekse personen in Nederland, Europa en bij 
de VN. Op de website wordt veel informatie aangeboden over 
intersekse. NNID richt zich met name op demedicalisering, anti-
discriminatiewetgeving, bewustwording en sociale acceptatie. Het 
uitgangspunt van NNID is dat intersekse personen niet ‘ziek’ zijn en 
dat zij niet ‘genormaliseerd’ hoeven worden door middel van 
operaties en/of andere medische behandelingen.  
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Intersekse is
onzichtbaar

in het onderwijs.

Dat moet veranderen.

Zeg voortaan
“De meeste mannen hebben

XY-chromosomen
en

de meeste vrouwen hebben
XX-chromosomen.”

Dat zou een goede
eerste stap

zijn.


