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VOORWOORD

Warme kansen…

daar heeft elke leerling recht op, niet alleen intellectueel, maar ook emotioneel.    

Daarom zet de Vlaamse Regering in op een hartelijk schoolklimaat.  Het recht van elke 
leerling om in onze scholen zichzelf te zijn, impliceert de plicht voor elke school om daarop 
in te zetten, ook bij moeilijke thema’s zoals het transgenderschap.  

Cavaria, de koepel van Vlaamse en Brusselse holebi- en transgendergroepen, levert daarin 
baanbrekend werk, dit keer met een brochure over de aanpak van transgender leerlingen.  

Verwacht geen passe-partout-instructies met het label ‘succes verzekerd’.  Daarvoor is het 
proces dat transjongeren doormaken te complex en de pubertijd voor hen te verwarrend.  
De folder reikt op een rustige manier correcte info aan.  Via praktische pistes kunt u als 
school samen met de transleerlingen en ouders uw eigen hobbelige parcours uittekenen.    

Waar wetten zorgen voor een beter kader voor transgenders, zo kan deze brochure u helpen 
om een transgender bewust schoolklimaat te creëren.  

Luisterend.  Begrijpend.  Zoekend.  Omdat hartverwarmende empathie hen soms de enige 
grond onder hun voeten biedt.  

Wees transverwarmend op uw school!  

Hilde Crevits
Vlaams minister van Onderwijs
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Sinds een paar jaar stijgt het aantal kinderen en jongeren die openlijk 
gendervariante gevoelens hebben. Door deze toename worden veel 
scholen voor het eerst geconfronteerd met openlijke transgender 
leerlingen. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen voor leerkrachten, maar 
ook voor zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders en CLB- 
medewerkers. Vaak gaat het om heel praktische vragen over het 
leven op school. Dit boekje biedt antwoorden op veel van de eerste 
vragen die scholen zich stellen wanneer ze een transgender leerling 
hebben.  
 
Elke leerling is anders en dat geldt evengoed voor elke transgender 
leerling. Deze publicatie geeft een antwoord op enkele vaak gestelde 
vragen, maar kan onmogelijk volledig zijn. Daarom biedt çavaria ook 
vormingen voor leerkrachten aan over dit onderwerp. Deze kunnen 
voor enkele leerkrachten of een heel schoolteam gegeven worden, 
op uw school.  
De vormingen worden steeds op maat van de school gemaakt.  
 
Voor meer informatie surf naar www.schooluitdekast.be of stuur een 
mailtje naar onderwijs@cavaria.be 

INTRO
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De genderkoek 

In onze cultuur wekt sekse nogal 
wat verwachtingen. Als je als 
meisje geboren wordt, wordt 
verwacht dat je je ook zo zal voe-
len, dat je je kleren, je gedrag, je 
houding, zelfs je taal daaraan zult 
aanpassen, en dat je een jongen 
als partner zult kiezen. Zelfs men-
sen die we niet kennen, delen we 
bliksemsnel in bij ‘vrouw’ of ‘man’. 
We voorspellen en beoordelen 
hun verschijning, gedrag en ge-
voelens op basis van waar we ze 
indelen. De realiteit is echter een 
stuk complexer. Hoe vrouwelijk of 
mannelijk je je voelt of eruit ziet, 
hoe vrouwelijk of mannelijk je 
je uit, en of je een vrouwelijke of 
mannelijke partner verkiest, staan 
niet altijd op één lijn met elkaar. 

TRANSGENDER: EEN INTRODUCTIE  

IDENTITEIT

EXPRESSIE

ROMANTISCHE

 

AANTREKKING

GESLACHT
SEKSUELE 
AANTREKKING
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1. Sekse of Geslacht

Sekse of geslacht • Het lichamelijk aspect van vrou-
welijkheid en mannelijkheid. Doorgaans onderscheiden 
we vrouw (met XX chromosomen) en man (met XY 
chromosomen), met typische geslachtskenmerken en 
voortplantingsorganen. Toch zijn er ook andere vor-
men mogelijk, met andere chromosomen (XXY, XYY) of 
onduidelijke geslachtskenmerken. Wanneer je sekse 
niet duidelijk vrouwelijk of mannelijk is, spreken we van 
interseksualiteit.

2. Gender

De sociale en culturele invulling van vrouwelijkheid en 
mannelijkheid.

3. Genderrol 
De sociale rollen die vanuit de omgeving aan je gen-
derexpressie worden opgelegd, op basis van je sekse. 
Zo wordt bij meisjes traditioneel verwacht dat ze vaker 
een zorgende rol opnemen, het huishouden voor hun 
rekening nemen, voor kinderen zorgen en socialere 
beroepen kiezen. Terwijl van jongens dan weer meer 
‘haantjesgedrag’, zin voor competitie en geldingsdrang 
wordt verwacht.

4. Genderidentiteit

Je innerlijke gevoel. Voel je je jongen, meisje, beide of 
geen van beide? Bij de meeste mensen valt dit samen 
met hun sekse.

5. Genderexpressie 

De mate waarin je je vrouwelijk of mannelijk of nog 
anders uit. Het gaat dan om kledijkeuze (jurk, hoodie...), 
taalgebruik, gebaren, make-up, haartooi, gebruik van 
parfum, omgaan met emoties en andere uitingen. Ge-
nderexpressie verwijst dus duidelijk naar culturele refe-
renties. Wat in één cultuur of context als mannelijk wordt 
beschouwd, kan in een andere net heel vrouwelijk lijken. 
Slechts weinig mensen drukken zich louter vrouwelijk of 
mannelijk uit.

6. Seksuele oriëntatie of voorkeur 

Op wie je valt, verliefd wordt, met wie je vrijt.... We 
spreken vooral over hetero (voorkeur voor andere 
sekse), homo of lesbisch (voorkeur voor eigen sekse) of 
bi (voorkeur voor mannen en vrouwen). Dit gaat uit van 
een simplistische indeling van sekse in twee categorie-
en: mannen en vrouwen.  Daarom duiken tegenwoordig 
ook andere woorden op, zoals panseksueel (voorkeur 
die niet gebonden is aan sekse, en dus gericht op alle 
mogelijke genders). Bovendien is het ook hier weer niet 
zo eenduidig. Wat je verlangt, wat je opwindt, wat je doet 
en hoe je je benoemt, kan sterk verschillen. Je kunt je 
hetero noemen en toch fantaseren over homoseks.

7. Gendernormen

De verwachtingen die een cultuur verbindt aan je sekse. 
De gendernormen spiegelen je een andere gewenste 
genderidentiteit, genderexpressie, genderrol en partner-
keuze voor, al naar gelang je als vrouw of als man wordt 
gezien. Mensen proberen hier vaak - al dan niet bewust 
- aan te voldoen, wat tot innerlijke conflicten kan leiden 
wanneer je je toch anders voelt, of wil uiten.
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DE KOEPELTERM TRANSGENDER

Wat is transgender? Wanneer de genderidentiteit of 
genderexpressie afwijkt van de verwachtingen
die aan iemands sekse worden verbonden, spreken we 
van transgender. Het is een koepelterm voor
travestie, transgenderisme en transseksualiteit en alle 
andere vormen van gendervariantie. Het betekent niet 
dat iemand een probleem of een stoornis heeft.
Ligt de genderidentiteit wel in de lijn van het geboorte-
geslacht, dan spreken we van cisgender: dan voel je je 
bijvoorbeeld man in je mannenlichaam.

1. Travestie

Bij travestie gaat het om het aannemen van een gender-
expressie die haaks staat op de sekse. Een man draagt 
dan vrouwenkledij en een vrouwelijke haarsnit of pruik, 
terwijl vrouwen dan mannenkledij dragen en vaak ook 
gezichtsbeharing simuleren. Ook in houding, taalgebruik 
en gebaren proberen ze zich uit te drukken als iemand 
van het andere geslacht. Travestie ligt in onze cultuur 
toch moeilijk. Er rust een behoorlijk taboe op, zodat we 
travestie vooral kennen als een verkleedpartij tijdens 
feestjes, carnaval of op podia als showtravestie. De 
meeste travestieten kleden zich echter stiekem om, of in 
een besloten gezelschap.

2. Transgenderist

Sommige mensen begeven zich in een zone naast 
vrouw en man. Ze combineren mannelijke en vrou-
welijke kenmerken, zien zich als man én vrouw of net 
als geen van beide en wensen zich doorgaans niet te 
laten begrenzen door binaire verwachtingen. Sommige 

willen hun lichaam ook gedeeltelijk laten aanpassen 
met hormonen en/of chirurgie. De kenmerken van hun 
geboortegeslacht zitten immers een genderoverstijgen-
de expressie in de weg.

3. Transseksualiteit

Bij sommige mensen staat hun genderidentiteit haaks 
op hun sekse. Iemand met het geboortegeslacht vrouw 
voelt zich man en omgekeerd. Ze willen hun genderex-
pressie, en vaak ook hun lichaam, hieraan aanpassen. 
Niet elke transseksueel wil het lichaam echter gedeelte-
lijk of geheel laten aanpassen.

Wil je meer weten over het transgenderthema in het 
algemeen. Bestel of download de brochure “Alles wat je 
altijd wilde weten over transgenders” op www.cavaria.be 



8

DE MOGELIJKE IMPACT OP LEVEN EN WELBEVINDEN 

ONDERPRESTEREN
Transgender zijn kan in bepaalde levensfases zo veel 
energie van de jongeren eisen dat er niet veel energie 
meer over is voor schoolwerk en andere zaken. Onder-
maatse resultaten op school kunnen hiervan (tijdelijk) 
het gevolg zijn.

GEPEST WORDEN
Vooral bij pubers en adolescenten is er een belangrijke 
groep jongeren die moeite heeft met leeftijdsgenoten 
die zich niet gedragen volgens de normen van hun ge-
slacht. ‘Te jongensachtige’ meisjes en ‘te meisjesachtige’ 
jongens worden vaker het slachtoffer van pestgedrag. 

Gendergerelateerd pestgedrag raakt veel  meer leer-
lingen dan enkel leerlingen die zich identificeren als 
transgender.  

Transgender zijn kan  een grote (tijdelijke) impact 
hebben op het leven en welbevinden van jongeren. Een 
positieve omgeving en een veilig schoolklimaat kunnen 
er voor zorgen dat deze impact minder negatief is. In 
sommige gevallen zien we transgender leerlingen tijde-
lijk afwijkend gedrag vertonen. Het is als school dan erg 
belangrijk om in contact te blijven met de leerling.
 
Enkele voorbeelden: 

INTROVERT GEDRAG
De leerling kan tijdelijk helemaal in zichzelf verdwijnen. 
Schaamte en moeite met zelfacceptatie kunnen er voor 
zorgen dat de leerling steeds introverter wordt en socia-
le contacten mijdt.

EXTRAVERT GEDRAG
Sommige transgender leerlingen hebben net de omge-
keerde respons. Zij lijken zonder reden te gaan rebel-
leren. Deze jongeren wordt al te vaak verweten ‘enkel 
aandacht te zoeken’, zonder naar de dieper liggende 
oorzaak van hun gedrag te zoeken.
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Wat kan je verwachten bij een  
(medische) transitie? 

Belangrijke noot vooraf: niet alle transgender jongeren 
wensen een transitie van jongen naar meisje of omge-
keerd door te maken. Een transitie is een individueel 
traject dat er voor iedereen anders uit zal zien.

1. Hoe ziet een transitie eruit voor de puberteit?

Voor de puberteit worden er geen medische interventies 
gedaan. Er wordt enkel psychologische hulp geboden 
aan zowel kinderen als hun ouder(s). Het is voor het 
kind belangrijk dat het kan zoeken naar een identiteit 
en expressie die bij het kind past en dat men dus zoveel 
mogelijk opties openlaat. Ga hier als school in mee zo-
dat het kind het gevoel heeft dat het mag zijn wie het is. 

2.Hoe ziet een transitie eruit aan het begin van de 
puberteit? 
 
Vanaf het begin van de puberteit kan in sommige ge-
vallen een eerste keer medische hulp geboden worden 
met puberteitsremmers. Puberteitsremmers leggen de 

puberteit stil. Op die manier ontwikkelen de secundaire 
geslachtskenmerken (zoals een eerder mannelijke of 
vrouwelijke lichaamsbouw) zich niet verder, wat qua 
uiterlijk later een groot verschil kan maken. Ze geven 
een twijfelende jongere ook langer de kans om de eigen 
genderidentiteit te exploreren, zonder dat intussen het 
lichaam duidelijk ‘vermannelijkt’ of ‘vervrouwelijkt’. Het 
nemen van puberteitsremmers is een volledig omkeer-
bare ingreep. Wanneer  het gebruik van de remmers 
wordt stopgezet, doorloopt de jongere toch nog de 
puberteit van het biologische geslacht.

Vanaf ongeveer 16 jaar zijn cross-seksehormonen een 
mogelijkheid. Door het toedienen van deze hormonen, 
doorloopt een jongere de puberteit van het geslacht dat 
overeenkomt met die genderidentiteit. Cross-sekse-
hormonen kunnen stemmingswisselingen en erg 
emotionele reacties veroorzaken.
In sommige gevallen zijn bepaalde operaties al mogelijk 
voor het 18e levensjaar. Dit om het welbevinden van de 
jongeren niet in de weg te staan. Maar over het alge-
meen zijn vanaf 18 jaar geslachtsveranderende opera-
ties een mogelijkheid. 

TRANSGENDER OP SCHOOL  

PRAKTISCHE VRAGEN
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Afspraken

1. Wat als de leerling met een nieuwe naam wil 
aangesproken worden?

In sommige gevallen kiest een leerling een nieuwe 
naam die meer aansluit bij de genderidentiteit. 
Vaak worden jongeren die deze stap zetten begeleid 
door (para)medici, die samen met de jongere de be-
slissing tot naamsverandering nemen. Ook wanneer er 
geen externe begeleiding is, kan een leerling de wens 
hebben om met een nieuwe naam aangesproken te 
worden. Een gesprek over de redenen en verwachtin-
gen met de jongere en ouder(s) is dan op zijn plaats. 
Eens beslist wordt een nieuwe naam te gebruiken, is het 
belangrijk dat iedereen op school (leerlingen, leerkrach-
ten, ander schoolpersoneel, ...) deze naam hanteert en 
gebruik maakt van de juiste voornaamwoorden (hij, zij, 
die, hem, haar, hun ...). Hoor je iemand toch de oude 
naam gebruiken, spreek die persoon daar dan zeker op 
aan, ook wanneer de transgender leerling zelf niet in de 
buurt is.

2. Welke naam gebruik je op toetsen, rapporten, offici-
ele documenten enzovoort?

Wanneer in onderling overleg beslist wordt om een nieu-
we voornaam te gebruiken, zonder dat deze gewijzigd is 
op de identiteitskaart van de leerling, dan kan de nieuwe 
naam gebruikt worden op alle documenten die niet naar 
de overheid gaan. Het gaat hier bijvoorbeeld om klas-
senlijsten, toetsen, schoolpas, rapporten, e-mailadres, 
interne administratie, smartschool, enz. 

Op documenten die naar de overheid gaan, moet de 
naam van de identiteitskaart worden gebruikt. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor diploma’s en het doorgeven van aanwe-
zigheden. Deze situatie kan enige creativiteit en flexibiliteit 
vergen van onder andere secretariaatsmedewerkers.

Pas wanneer de voornaam van de leerling ook officieel (op 
de identiteitskaart) gewijzigd is, kan en moet deze naam 
gebruikt worden op documenten die naar de overheid 
gaan.

Een reeds afgestudeerde leerling die van naam verandert, 
kan vragen om een diploma, getuigschrift of studiebewijs 
met de nieuwe naam. De hiervoor te volgen procedure is 
te vinden op de website www.transgenderinfo.be. 

TIP: 
Als de naamswijziging nog niet officieel is, maar de 
leerling wel al met de nieuwe naam wordt aangesproken 
wanneer deze afstudeert, kunt u voor een niet officieel 
diploma zorgen tijdens de diploma-uitreiking om 
ongemakkelijke situaties te vermijden. 

3. Naar welke toiletten gaat de leerling?

Je vraagt best aan de leerling zelf waar hij/zij/die naar het 
toilet wil gaan. Op die manier vermijd je dat, zoals soms 
gebeurt, een transgender jongere helemaal niet meer naar 
het toilet durft op school. Maak een duidelijke afspraak 
over welk toilet hij/zij/die gebruikt en communiceer deze 
ook duidelijk naar het schoolteam, zodat ijverige leer-
krachten de leerling niet uit het ‘foute’ toilet zetten. Een 
leerling is trouwens niet strafbaar als die ervoor kiest om 
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naar een toilet te gaan die niet voor het eigen geslacht 
is. Voor sommige transgender jongeren voelen noch de 
jongenstoiletten, noch de meisjestoiletten veilig.  Wan-
neer dit het geval is, kan je eventueel het toilet voor de 
leraren of het toilet voor mensen met een beperking ter 
beschikking stellen van de jongere.

Je kan er ook voor kiezen om een genderneutraal toilet 
aan te wijzen. Via www.outindeklas.be kan je een all 
gender toiletsticker bestellen.

4. Waar kleedt de leerling zich om voor de turn -of 
zwemles?

Kleedkamer

Vraag eerst aan de jongere zelf waar hij/zij/die zich wil 
omkleden. Misschien wil deze helemaal niet van kleed-
kamer wisselen. Net zoals bij vele andere afspraken is 
het belangrijk dat zowel de transgender leerling als de 
klasgenoten zich veilig voelen bij de gemaakte afspraak. 
In sommige gevallen kan een ‘neutrale’ derde kleedka-
mer een (tussen)oplossing zijn. Dwing de leerling echter 
niet tot deze optie, aangezien dit tot sociale uitsluiting 
kan leiden. 

Douches

Mogelijk voelt de transgender leerling zich niet helemaal 
goed in zijn/haar/hun vel. Een deel van de transgender 
jongeren heeft een (al dan niet tijdelijke) afkeer van het 
eigen lichaam. In deze situatie is het begrijpelijk dat de 
leerling in kwestie zijn/haar/hun lichaam ook niet aan 
anderen wil tonen. Daarom kan het een goed idee zijn 
om de leerling toestemming te geven om te douchen 

in badpak of zwemshorts. Het is misschien iets minder 
hygiënisch, maar het kan zowel voor de transgender 
leerling als voor de anderen comfortabeler aanvoelen. 

Comfortabel bij het zwemmen

Wat het zwemmen betreft is het belangrijk om te besef-
fen dat veel transgender jongeren naast de primaire ook 
de secundaire geslachtskenmerken van het ‘ongewens-
te’ geslacht hebben. Een transjongen heeft vaak nog 
borsten en kan dus niet met enkel een zwemshort gaan 
zwemmen. Je kan in dat geval bijvoorbeeld voorstellen 
om een badpak voor mannen aan te schaffen. Wanneer 
een transmeisje geen zwemshort aan wil doen, kan je 
haar een badpak voorstellen. Probeer een oplossing te 
vinden waarbij alle betrokken partijen zich goed voelen.
Als de leerling zich zo slecht voelt in zijn/haar/hun 
lichaam dat deze niet meer wil gaan zwemmen, dan 
zoek je best professionele hulp. Als men beslist dat de 
leerling er tijdelijk baat bij heeft om niet deel te nemen 
aan de zwemles, dan hoort de school zich daaraan te 
houden.
 
5. laat je de leerling bij de meisjes of de jongens 
slapen op een meerdaagse uitstap?

Ook hierbij is het een goed idee om in eerste instantie 
aan de leerling zelf te vragen met wie hij/zij/die graag 
op de kamer wil. Meestal zijn dit naaste vrienden. Het is 
belangrijk daarop ook aan deze leerlingen te vragen of 
dat voor hen oké is. Wanneer een leerling al vergevor-
derd is in het transitieproces, is het meestal beter om 
hem/haar/hun bij het geslacht in te delen waarnaar de 
leerling de transitie maakt. 
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6. Welke afspraken maak je in verband met kledij  
en uiterlijk?

Kledij

Het is logisch dat veel transgender jongeren zich op 
school graag kleden overeenkomstig hun genderiden-
titeit. Kledij is immers een van de manieren waarop we 
onze identiteit het duidelijkst kunnen uiten. 
Het is voor kinderen en jongeren belangrijk dat ze hun 
eigen identiteit en expressie kunnen ontwikkelen.  Laat 
hen daarin zo vrij mogelijk. Geef de leerlingen als school 
vooral het gevoel dat ze mogen zijn wie ze zijn. 

TIP: 
Veel problemen i.v.m. kledij kan je voorkomen door in de 
kledingvoorschriften van de school geen onderscheid te 
maken tussen jongens en meisjes. 

Make-up

Ook hierbij geldt dat de transgender leerling zich in de 
eerste plaats dient te houden aan de voorschriften van 
de school. Als make-up niet toegelaten is op school, dan 
geldt dit ook voor de transgender leerling. Indien ma-
ke-up enkel toegelaten is voor meisjes, is het raadzaam 
je daarover als school te bezinnen: wat is het nut van dit 
onderscheid meisje/jongen? Een leerling die de transitie 
van jongen naar meisje maakt, behandel je wat betreft 
make-up best als elk ander meisje van de school. Het 
kan echter aangewezen zijn een uitzondering te maken 
op het schoolreglement om de leerling toe te laten een 
product te gebruiken dat eventuele baardgroei verbergt. 

Dit kan namelijk een grote impact hebben op het zelf-
beeld en welbevinden van de leerling.

7. Wie betrek je bij het maken van de afspraken?

Het is belangrijk dat je als school afspraken niet zomaar 
oplegt. Ga in gesprek met de transgender leerling, de 
ouder(s)/voogd(en) en eventueel andere betrokkenen. 
Maak samen een lijst met duidelijke afspraken en zorg 
ervoor dat deze voor al het schoolpersoneel permanent 
raadpleegbaar is (bv. op het digitale schoolplatform).

Verlies bij het maken van afspraken ook het welbevin-
den van de medeleerlingen niet uit het oog. Dat wil niet 
zeggen dat als zij iets niet zien zitten, je een afspraak 
met de transgender leerling zomaar aanpast “omdat 
de meerderheid dat wil”. Het zou een negatief effect 
kunnen hebben op het welbevinden van de transgender 
leerling. Bovendien geeft het een slecht signaal over hoe 
de school omgaat met minderheden. Misschien hebben 
de medeleerlingen wel wat meer uitleg nodig over het 
waarom van een bepaalde afspraak of kan er naar een 
compromis worden gezocht waarbij de veiligheid van 
alle leerlingen centraal staat. 

8. Wanneer en hoe vaak moet je je afspraken herzien?

Mensen en situaties evolueren en dat geldt evengoed 
voor transgender jongeren. De gemaakte afspraken 
zullen dus wellicht een paar keer aangepast moeten 
worden. Een mogelijke reden hiervoor is de evolutie van 
een transitieproces. Als een transgender jongere bijvoor-
beeld cross-seksehormonen neemt, zullen de secun-
daire geslachtskenmerken van het gewenste geslacht 
steeds duidelijker worden en kan een eerder gemaakte 
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afspraak niet meer wenselijk zijn. Een transjongen kan 
bijvoorbeeld onder invloed van hormonen duidelijke 
baardgroei krijgen. Misschien kleedde hij zich voor deze 
lichamelijke verandering nog om bij de meisjes, maar nu 
hij steeds mannelijker wordt, is dit misschien niet langer 
aangewezen.

Maar ook los daarvan kan het nuttig zijn om afspraken 
regelmatig even te bespreken en bij te sturen indien 
nodig. Niet alle transgender jongeren zijn trouwens in 
transitie.

Wanneer de leerling in kwestie naar een volgend jaar 
overgaat, nieuwe leerkrachten krijgt of van school 
verandert, is het van groot belang te denken aan het 
doorgeven van de gemaakte afspraken. Dat geldt ook 
omgekeerd: als een transgender leerling van een andere 
school komt, is het raadzaam de vorige school te con-
tacteren en te vragen naar de afspraken die zij hanteer-
den. Doe dit altijd in overleg met de leerling. Out nooit 
zomaar iemand zonder toestemming.

afremmen of aanmoedigen

Een leerling (geboortegeslacht meisje) 
wil op school als jongen gezien worden. 
Ga je hier in mee? Of rem je dit af?

1. Op de basisschool

Het is op deze leeftijd van groot belang het kind ruimte 
te geven om zijn/haar/hun genderidentiteit en -expres-
sie zo vrij mogelijk te ontdekken. Door hier als school 
in mee te gaan geef je het kind het gevoel dat het mag 
zijn wie het is. Experimenteren, van gedacht veranderen, 
zichzelf terugfluiten: het moet allemaal kunnen. Een kind 
afremmen of zelfs bestraffen kan een zeer negatieve 
impact hebben op het welbevinden. 

2. In het secundair onderwijs

Een leerling afremmen of bestraffen is nooit een goed 
idee.  
Bij extreem afremmen maak je de leerling niet alleen 
ongelukkig, maar kan hij/zij/die vanuit een gevoel van 
onbegrip ook ongewenst of deviant gedrag gaan verto-
nen. Daarnaast is extreem aanmoedigen ook geen goed 
idee. Net als sommige andere pubers, willen transgender 
jongeren wel eens te snel en te veel. Door extreem aan 
te moedigen, kunnen sommigen ook het gevoel krijgen 
dat ze niet meer terug mogen/kunnen wanneer bepaal-
de stappen toch niet het verwachte resultaat hebben. 
Experimenteren, van gedacht veranderen, zichzelf terug-
fluiten: het moet allemaal kunnen.
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Een aantal transgender jongeren zal ervoor kiezen om 
in transitie te gaan. Begeleiding door een genderteam 
of andere specialisten is hierbij ten zeerste aangeraden. 
Wanneer een school als partner meegaat in dit transi-
tieproces, heeft dat vaak heel positieve gevolgen voor 
het welbevinden van de leerling in kwestie. Wanneer een 
leerling professioneel begeleid wordt, kan een telefoon-
tje ter afstemming met de begeleiders zeker nuttig zijn. 

Twijfel je over de juiste aanpak? Schakel dan de hulp 
van externen in.

Wat moet je doen als de ouders niet 
mee willen?

Elke school streeft naar een goede samenwerking met 
de ouders. De begeleiding van een transgender kind is 
een van de kwesties waarbij het belangrijk en in ieders 
voordeel is dat ouders en school op één lijn zitten. In 
sommige gevallen weigeren ouders echter elke vorm 
van medewerking. Hier kunnen veel verschillende 
redenen voor zijn, zoals bijvoorbeeld culturele of sociale 
achtergrond, religieuze overtuiging, familiale omstan-
digheden, financiële kwesties en noem maar op. Het is 
in dit geval nog belangrijker om als school de transge-
nder leerling te blijven steunen. De school is mogelijk 
de enige plaats waar de leerling zich veilig en begrepen 
voelt. Schakel in dit geval ook zeker het CLB in en blijf 
proberen om de ouders op een of andere manier mee te 
nemen in het verhaal.  

Welbevinden

1. Is het nuttig om voor een vertrouwenspersoon te 
zorgen voor de transgender leerling?

Een vertrouwenspersoon op school kan voor een 
transgender leerling een groot verschil maken. Dit moet 
niet per se de klastitularis of leerlingenbegeleider zijn. 
Belangrijk is dat de leerling zich bij deze leerkracht op 
zijn/haar/hun gemak voelt en dat deze leerkracht een 
basiskennis heeft over het onderwerp. Zadel een collega 
niet zomaar op met deze taak. In het ideale geval vindt 
de leerling zelf de weg naar een leerkracht waarbij hij/
zij/die zich goed voelt.
Sommige scholen zorgen ook voor een ruimte waar de 
leerling zich even kan terugtrekken als het hem/haar/
hen even te veel wordt. Let wel op dat dit geen ruimte 
wordt waar de leerling zich permanent terugtrekt en zich 
op die manier sociaal isoleert. Een dergelijke ruimte is 
zeker niet voor alle transgender leerlingen nuttig. Ook 
hier geldt: zoek samen uit wat de leerling nodig heeft om 
zich goed te voelen op school.

2. Wat kan je wel en niet vragen aan de transgender 
leerling?

Het antwoord op deze vraag verschilt uiteraard van 
jongere tot jongere. De ene jongere zal hier graag over 
willen praten, de andere niet. Ongepaste vragen kunnen 
gaan over persoonlijke dingen zoals geslachtsdelen, 
seksualiteit, operaties etc. 
Heb je algemene vragen over transgenderisme, dan 
zoek je misschien beter zelf het antwoord in literatuur 
of op het internet. Veel nieuwsgierige collega’s? Dan 
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kan het een goed idee zijn om een vorming over het 
onderwerp te organiseren tijdens een teamvergadering 
of studiedag. 
 
TIP: Bestel een aantal exemplaren van de brochure 
‘Alles wat je altijd wilde weten over transgenders’ en 
geef collega’s de kans om die te lezen in bijvoorbeeld de 
leraarskamer. 

3. Hebben transgender jongeren een hoger risico op 
suïcidale gedachten? 

De suïcidecijfers bij transgenders liggen helaas erg hoog. 
62% van de transgender personen heeft ooit te maken 
gehad met suïcidale gedachten en 40% heeft ooit één 
of meerdere pogingen gedaan. 
Het is daarom belangrijk signalen van suïcidale 
gedachten te herkennen.  
Meer informatie op www.zelfmoord1813.be

4. Is het nuttig om les te geven over het transgender-
thema? (Breng je de leerling op de hoogte?)

Het is sowieso nuttig om les te geven over het transgen- 
derthema, of er nu een transgender leerling op school 
zit of niet. In scholen met een transgender leerling die 
hiervoor ook uitkomt, is dit nog belangrijker. Hoe meer 
correcte informatie leerlingen over het transgenderthe-
ma krijgen, hoe minder problemen ze vaak hebben met 
het onderwerp of een transgender klasgenoot.
Ga je over het transgenderthema lesgeven, breng dan 
de leerling in kwestie op voorhand op de hoogte. Zo kan 
deze zich er mentaal op voorbereiden en voelt hij/zij/
die zich minder geviseerd. Mogelijk wil hij/zij/die een 
inbreng hebben in de les, andersom is het echter ook 

mogelijk dat de leerling helemaal niet als voorbeeld 
aangehaald wil worden in de les. Respecteer dit dan ook.  
Hou er rekening mee dat er transgender leerlingen in de 
klas kunnen zitten die niet uit de kast zijn. 
Een veilige lesomgeving is daarom extra belangrijk.  
Indien de school graag meer ondersteuning wenst over 
hoe je het thema best bespreekbaar maakt in een klas, 
dan kan dat via een vorming van çavaria. 

Meer informatie op www.schooluitdekast.be   

5. Hoe ga je om met pestgedrag en hoe kun je het
 voorkomen?

Het is zeer belangrijk om het pestgedrag niet weg 
te wuiven en de pesters op hun ongepast gedrag te 
wijzen. Pesten omwille van transgender zijn is niet 
anders dan elke andere vorm van pesten en moet dan 
ook op dezelfde manier aangepakt worden. Een sterk 
anti-pestbeleid, een open schoolsfeer en lessen met 
correcte informatie over transgenderisme kunnen al veel 
pestgedrag voorkomen, want veel pestgedrag ontstaat 
uit onbegrip.
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 Coming-Out (Uit de kast komen) 

1. Is het wenselijk dat een transgender leerling 
uit de kast komt? 

Soms wil een transgender leerling uit de kast komen, 
maar kan hij/zij/die niet duidelijk uitleggen waarom. 
In dat geval is het raadzaam dat de leerling dit eerst 
voor zichzelf verder onderzoekt. Wat verwacht hij/zij/
die precies dat er na de  coming-out zal veranderen? 
Is dit realistisch? Een coming-out is sowieso spannend. 
Wanneer dit op voorhand goed is doordacht, is het 
vaak een heel positief, bekrachtigend moment voor de 
transgender leerling. Het kan echter geen kwaad om 
op voorhand met hem/haar/hen ook even stil te staan 
bij mogelijk negatieve reacties. Die komen er vaker niet 
dan wel, maar zo is de leerling tenminste voorbereid. Pas 
hierbij echter wel op de leerling niet af te schrikken.

Een coming-out ‘forceren’ is nooit een goed idee. 
Wanneer een leerling hier niet klaar voor is, kan dit een 
negatieve ervaring worden.  
Als enkel het personeel op de hoogte is, zorg er dan 
voor dat iedereen discreet blijft en de wens van de leer-
ling om niet uit de kast te komen, te respecteren. 

2. Tips voor een vlotte coming-out

Sommige coming-outs gebeuren spontaan, wanneer 
een leerling bijvoorbeeld zijn/haar/hun kans ziet tijdens 
een bepaalde les. Wanneer het moment van coming-out 
‘gepland’ wordt, is het belangrijk even stil te staan bij 
onderstaande elementen. Indien de transgender leerling 
op school broer(s) of zus(sen) heeft, kan het raadzaam 

zijn ook hen te betrekken bij deze planning. De coming- 
out heeft immers mogelijk ook voor hen gevolgen, 
bijvoorbeeld omdat nieuwsgierige leerlingen hen vragen 
komen stellen. Peil ook hoe zij tegenover hun transgen-
der broer/zus of sibling staan. Staan ze sterk genoeg in 
hun schoenen om eventuele opmerkingen van anderen 
op te vangen?

Aan wie?

Op een school met 1500 leerlingen en 200 leerkrach-
ten hoeft echt niet iedereen een volledig coming-out- 
verhaal te horen. Als de leerling uit de kast wil komen 
is dat in eerste instantie relevant voor de mensen die 
sowieso in contact komen met de leerling in kwestie. Het 
is vaak een goed idee om te beginnen met het inlichten 
van het schoolpersoneel. We denken dan niet alleen aan 
de leerkrachten, maar o.a. ook de administratieve mede-
werkers of het refterpersoneel. Dat kan in een eenvou-
dige, korte mededeling, bijvoorbeeld op een personeels-
vergadering. Zo is het personeel beter voorbereid om 
eventuele vragen op te vangen na de coming-out. Houd 
er rekening mee dat veel mensen nog niet weten wat 
transgender zijn precies is en dat ze er een fout beeld 
van kunnen hebben. Het kan in dat geval raadzaam 
zijn om voor of rond het moment van coming-out een 
vorming aan te bieden aan de mensen die dat wensen 
of aan het hele team. Voor meer informatie over vormin-
gen kan je kijken op www.schooluitdekast.be 

Wat de leerlingen betreft, zijn het vooral de klasgenoten 
van de transgender jongere die eerst dienen ingelicht te 
worden. Of ook aan leerlingen van andere klassen iets 
wordt verteld, is heel situatiegebonden. Datzelfde geldt 
ook voor de ouders van andere leerlingen. Betrek zeker 
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niet té veel mensen. Een transgender leerling is geen 
wereldnieuws.

Wat vertel je en hoeveel?

Het doel van een coming-out is onder andere dat een 
leerling zich vrijer kan bewegen op school en niet meer 
voortdurend met het gevoel moet leven iets te verber-
gen. Om dat doel te bereiken hoeft eigenlijk niemand 
het hele levensverhaal van de jongere te kennen. Pols 
even bij de transgender leerling wat die precies wil 
vertellen aan de klasgenoten. Misschien wil de leerling 
aan hen wel een uitgebreid verhaal doen, maar hoeven 
de leerlingen van andere klassen maar weinig of niets te 
weten. Misschien kunnen die andere leerlingen wel eens 
les krijgen over het transgenderthema – wat sowieso 
een goed idee is – maar hoeft daarbij de transgender 
leerling niet als ‘voorbeeld’ te worden gebruikt.

De kunst bestaat erin een evenwicht te vinden tussen 
het voldoende informeren van mensen enerzijds en het 
niet dramatiseren anderzijds. Belangrijk daarbij is dat 
de transgender leerling zich goed voelt bij wat andere 
mensen over hem/haar/hen weten.

Wanneer

Om te zorgen dat alle betrokkenen een goed zicht heb-
ben op wat er nu precies te gebeuren staat, kan het nut-
tig zijn een stappenplan te maken. Daarin staat vermeld 
wie op welk moment op de hoogte wordt gebracht.

Wat betreft het moment dat de leerling zich out in de 
klas, willen sommige transgender jongeren dit liefst 
op een vrijdagmiddag, zodat ze dan twee dagen niet 

geconfronteerd worden met hun klasgenoten. Meestal 
komt deze redenering vanuit een gevoel van angst en 
onzekerheid. Dit is echter zelden een goed idee. Door 
onder andere sociale media valt het klasleven immers 
niet echt stil in het weekend en is de kans op ‘achter-
klap’ een stuk groter. Een woensdag is hiervoor al een 
geschikter moment. Op die manier heeft de leerling 
op woensdagnamiddag een rustig moment buiten de 
school maar heb je voldoende tijd om donderdag en 
vrijdag nog eventuele vragen te beantwoorden.

Hoe?

Elke transgender leerling is anders. Sommigen zijn sterk 
en kunnen perfect hun verhaal in hun eentje brengen 
voor een hele klas. Anderen zullen daarbij hulp vragen 
van bijvoorbeeld een leerlingenbegeleider of vertrou-
wensleerkracht. Wanneer een leerling heel onzeker 
is, kan die soms wensen niet bij de coming-out zelf 
aanwezig te zijn (“Vertel jij het maar aan de klas”). Dit 
is meestal een slecht idee. Een eerste coming-out is 
immers een belangrijke stap in het ontwikkelingsproces 
van de transgender jongere. In de meeste gevallen is dit 
ook een positieve ervaring die veel kan bijdragen aan 
het zelfvertrouwen van de leerlingen.  
Om een gesprek te breken of te vergemakkelijken, 
kunnen fragmenten van documentaires helpen. 
Het programma ‘Hij is een zij’ www.kro-ncrv.nl/hijiseenzij 
wordt hierbij regelmatig gebruikt. 
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Verder verkennen

Waar kan de school/leerkracht/hulpverlener terecht? Bij wie kan de transgender leerling terecht?

Transgender Infopunt 
Het Transgender Infopunt geeft advies over het transge-
nderthema, telefonisch (0800-96316) en via de website 
www.transgenderinfo.be. Het TIP is er ook voor wie geen 
medisch traject volgt en voor wie zelf geen transgender is. 

Pediatrisch Centrum voor Genderincongruentie 
Het centrum voor seksuologie en genderproblematiek 
begeleidt de transgender leerling. Je kan hen bereiken 
via het telefoonnummer 09 332 24 29 of hen mailen 
op centrumge@uzgent.be 

T-jong 
T-jong is een jeugdbeweging voor jonge transgenders. 
www.t-jong.be

De Holebifoon 
De Holebifoon is er niet alleen voor holebi- maar ook 
voor transgender jongeren. Je kan bellen, chatten of 
mailen: www.holebifoon.be

Wel Jong Niet Hetero 
WJNH is de nationale jeugdbeweging voor en door 
Vlaamse en Brusselse holebi’s en transgenders met een 
actief forum op www.weljongniethetero.be 

De Zelfmoordlijn
Voor vragen over zelfdoding kan je terecht op 
www.zelfmoord1813.be of telefonisch via 1813

Transgender Infopunt 
Het Transgender Infopunt geeft advies over het trans-
genderthema, telefonisch (0800-96316) en via de 
website www.transgenderinfo.be. 
Het TIP is er ook voor wie geen medisch traject volgt en 
voor wie zelf geen transgender is. 

Schooluitdekast.be (een initiatief van çavaria) 
Vanuit çavaria worden vormingen en trajecten aangebo-
den aan scholen. Voor meer informatie:  
www.schooluitdekast.be  en www.cavaria.be 

Gender in de blender 
Gender in de blender is een werkmap om in de klas over 
transgenderisme les te geven. 
www.rosavzw.be/genderindeblender

De Zelfmoordlijn
Voor vragen over zelfdoding kan je terecht op 
www.zelfmoord1813.be of telefonisch via 1813

Centra voor leerlingbegeleiding (CLB) 
Het CLB kan ook helpen bij het begeleiden van trans- 
gender leerlingen. De contactgegevens van alle CLB’s 
kan je via de volgende link terugvinden: 
onderwijs.vlaanderen.be/nl/centra-voor-leerlingenbege-
leiding 
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Te lezen / te bekijken

‘Alles wat je altijd al wilde weten over transgenders’ is een 
informatiebrochure met algemene uitleg over transgende-
risme. Je kan de brochure downloaden of gratis bestellen 
op www.cavaria.be.

‘Hij is een zij’ is een programma dat zes transseksuelen 
volgt doorheen hun proces. Alle afleveringen zijn gratis te 
bekijken op het internet: www.kro-ncrv.nl/hijiseenzij

Klasse maakte een eerstelijnsdossier over holebi’s 
en transgenders op school en daaraan gekoppeld
een korte documentaire. Je kan ze online bekijken via 
www.youtube.com, via de zoekterm ‘Transgender op school’. 

‘Holebi en transgender’ is een reeks die scholen en leraren 
helpt om een holebi- en transgendervriendelijke omgeving 
te worden. Ze bevat verhalen, duiding, tips, experten aan het 
woord. Ontdek ze hier:
www.klasse.be/reeks/de-eerste-lijn-holebi-en-transgender/ 



Schooluitdekast.be is een website voor leerkrachten 
en leerlingen die op school willen werken aan een holebi- en 

transgendervriendelijk schoolklimaat. 

SCHOOLUITDEKAST.BE, ALLES OM MET JE SCHOOL UIT DE KAST TE KOMEN! 

Kant-en-klare methodieken 
voor alle onderwijsniveaus 
(kleuter, lager en secundair!) 

Achtergrondinformatie met 
heel wat praktische tips

Workshops voor leerkrachten 
en leerlingen over gender en 
seksuele diversiteit 






