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Dit inspiratiedocument voor docenten VO en mbo is samengesteld door Filmhub Zuid-Holland n.a.v.  
de MeetUp #1: We Need to Talk - Seksuele Diversiteit. Tijdens deze MeetUp spraken we elkaar over de 
inzet van film om lesdoel 43/Burgerschap zinvol in te vullen en aan de hand van film met je leerlingen in 
gesprek te gaan over alle kleuren van de LHBTIQ+ regenboog. Onderstaande overzicht betreft slechts 
een greep uit het rijke aanbod (onderwijs)films over seksuele diversiteit en is dus niet volledig. Wie weet 
realiseren we ooit samen de ultieme kijklijst... 

Mist er toch nog een titel die wat jou betreft echt niet mag ontbreken en die je dolgraag zou delen met 
onderwijscollega’s? Laat ons dat dan weten via info@filmhubzuidholland.nl.

Nog niet bekend met Filmhub Zuid-Holland? Dan hadden we ons eerst even moeten voorstellen:  
Filmhub Zuid-Holland adviseert, ondersteunt en inspireert onderwijs op het gebied van filmeducatie. 
Samen met onze regionale en landelijke partners brengen we niet alleen in kaart wat er op het gebied  
van filmeducatie allemaal te doen is in de buurt van jouw school of in je klas, maar werken we ook toe 
naar toegankelijk en passend filmonderwijs voor alle leerlingen PO, VO, (V)SO, PRO en mbo. Wil je je  
verder verdiepen in de mogelijkheden van film in het onderwijs? Dan biedt de doorlopende leerlijn Film-
educatie alvast wat praktische handvatten. Maar even contact opnemen met Filmhub Zuid-Holland kan 
natuurlijk ook (info@filmhubzuidholland.nl), dan denken we met je mee en adviseren we je over bestaande 
programma’s of projecten op maat.

Zien we je bij onze volgende MeetUp? 
Abonneer je op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. 

Namens Filmhub Zuid-Holland:

Geniet van de mooie titels en succes met de voorbereiding van je les(sen) over seksuele diversiteit.

mailto:info@filmhubzuidholland.nl
https://filmeducatie.nl/hub-zuid-holland
https://kaart.filmhubzuidholland.nl/
https://cloud.filmeducatie.nl/s/dtG7soACaN6EPcg#pdfviewer
https://cloud.filmeducatie.nl/s/dtG7soACaN6EPcg#pdfviewer
mailto:info@filmhubzuidholland.nl
https://email.filmhuisdenhaag.nl/x/plugin/?pName=subscribe&MIDRID=S7Y1AQAA52&pLang=nl&Z=492464202


Hoe Ky Niels werd Hoe Ky Niels werd, 20 min., Els van Driel, Nederland, 2014, Documentaire 
Doelgroep: geschikt voor onderbouw VO
 
Rotjes in drollen stoppen en dan aansteken, belletje trekken en heel veel 
voetballen. Daar wordt Ky super blij van, maar ze voelt zich ook al jaren 
ongelukkig. Afgelopen zomer heeft Ky het eindelijk aan haar ouders verteld: 
ze wil een jongen worden. En ze wil een andere naam: Niels. Samen met 
vriendin Sterre, die eerst Tibor heette, vertellen ze aan hun nieuwe klas op 
de middelbare school dat ze genderkinderen zijn. Het is het begin van een 
nieuw leven als Niels.
 
Aan de slag 
Bekijk Hoe Ky Niels werd
Lesmateriaal Movies that Matter
Hoe is het nu met Niels? 

Anders Anders, 19 min., Reinout Hellenthal, Nederland, 2017, Drama
Doelgroep: geschikt voor onderbouw & bovenbouw VO 
 
De 14-jarige Alex zit met zichzelf in de knoop. Hij is beste maatjes met zijn 
toekomstige zwager Hendrik, waarmee hij goede gesprekken voert en graag 
stoeit in het bos. Als Alex’ zus en Hendrik besluiten om het dorp in te ruilen 
voor de stad, leidt dit tot een turbulente reeks gebeurtenissen.

Aan de slag
Trailer
Bekijk Anders
Lesmateriaal CMO Stamm/Provincie Drenthe

https://www.2doc.nl/documentaires/series/zapp-echt-gebeurd/hoe-ky-niels-werd.html
https://moviesthatmatter.nl/educatie/film/mensjesrechten-hoe-ky-niels-werd/
https://embed.vpro.nl/popout/?id=WO_VPRO_13002989&profile=npodoc&paused=0&volume=0.5&muted=0&streaming=0
https://www.youtube.com/watch?v=zN6rJP4Fc9E
https://vimeo.com/297077409
https://moviesthatmatter.nl/educatie/film/anders/


Skip & the Rhythm 
Rangers

Skip & the Rhythm Rangers, 15 min., Olivier S. Garcia, Nederland, 2018,  
Documentaire 
Doelgroep: geschikt voor onderbouw VO 
 
Voor de veertienjarige Skip is dansen het allerbelangrijkste in zijn leven.  
Hij is zeer ambitieus en wanneer de kans zich voordoet om aan een belang-
rijke danswedstrijd mee te doen met zijn jongensdansgroep Rhythm Rangers, 
stort hij zich vol overgave op de repetities in de dansschool in zijn woonplaats.
De choreografie met veel vogueing is fysiek uitdagend, maar ook op een 
ander vlak moeilijk voor Skip. Wat als zijn leeftijdsgenoten hem zo zien? Skip 
heeft twee goeie dansvrienden, Robin en Kynan, maar buiten de vertrouwde 
omgeving van de dansschool is zijn leven niet eenvoudig. Op school wordt  
hij gepest, want dansen is voor “meisjes en homo’s” vinden zijn klasgenoten. 

Aan de slag 
Trailer
Bekijk Skip & the Rhythm Rangers via IDFA Docschool Online
Lesmateriaal IDFA

I Am a Girl! I Am a Girl!, 16 min., Susan Koenen, Nederland, 2016, Documentaire 
Doelgroep: geschikt voor onderbouw VO 
 
Elk dertienjarig meisje droomt soms van die leuke, maar moeilijk bereikbare 
jongen. Zo ook Joppe, die met haar vriendin overlegd hoe ze Brian verkering 
moet vragen. En hoe vertelt ze hem dan dat ze geboren is in een jongens-
lichaam? Al vroeg droeg Joppe, toen nog Jop, graag jurkjes en pruiken en 
speelde ze met Barbies. En ze wilde liever ‘zij’ dan ‘hij’ genoemd worden. 
Halverwege groep 8 besloot ze haar klasgenoten te vragen haar voortaan  
als meisje te zien. Dat verliep, zo vertelt ze, eigenlijk best vanzelfsprekend: 
vanaf dat moment kleedde ze zich gewoon om bij de meisjes. 
 
Aan de slag
Trailer
Bekijk I Am a Girl! via IDFA Docschool Online 
Lesmateriaal IDFA

https://vimeo.com/289480187
https://www.idfa.nl/nl/film/0c8b347c-3cdf-45e2-83df-fe5e8a9b19cc/skip-and-the-rhythm-rangers/docschool
https://www.lessonup.com/nl/lesson/mKv2ssFQkdKJ6gREz
https://www.youtube.com/watch?v=WSfgm853xI0
https://www.idfa.nl/nl/film/22fc28ab-8164-42f2-85cc-a267c3ee9ef1/i-am-a-girl
https://d25cyov38w4k50.cloudfront.net/downloads/Idfa2011-docent-Ik-ben-een-meisje.pdf?mtime=20200402114723


Meisjesjongensmix Meisjesjongensmix, 7 min., Lara Aerts/Els van Driel, Nederland, 2020,  
Documentaire 
Doelgroep: geschikt voor onderbouw VO 

Wen Long is negen. Bij haar geboorte was niet te zien of ze jongen of  
meisje was. Veel van deze kinderen worden al op jonge leeftijd geopereerd 
om ze meer jongen of meisje te ‘maken’. Bij Wen Long is dit niet gebeurd. 
Haar ouders laten de keus aan haarzelf. Wen Long is blij dat ze zelf mag kiezen 
hoe ze door het leven gaat. Maar makkelijk is dat niet. Want als je zowel jongen 
als meisje bent, waar hoor je dan bij? Wat is je positie in een wereld die is 
opgedeeld in man/vrouw? 
 
Aan de slag 
Trailer
Lesmateriaal JEF per 1 september.

In a Heartbeat In a Heartbeat, 4 min., Esteban Bravo/Beth David, Verenigde Staten, 2017, 
Animatie 
Doelgroep: geschikt voor onderbouw & bovenbouw VO  
 
Een jongen is verliefd op een andere jongen, maar is te verlegen om dit te 
bekennen. Zijn hart is minder terughoudend. 

Aan de slag
Bekijk In a Heartbeat

https://vimeo.com/460913746
https://professionals.jeugdfilm.be/nl
https://www.youtube.com/watch?v=2REkk9SCRn0


Rafiki Rafiki, 83 min., Wanuri Kahiu, Kenia, 2018, Drama
Doelgroep: geschikt voor bovenbouw VO & mbo 
 
Goede Keniaanse meisjes worden goede Keniaanse echtgenoten, maar Kena 
en Ziki verlangen naar meer. Ondanks de politieke strijd tussen hun families 
weigeren de meiden zich uit elkaar te laten drijven. Ze helpen elkaar om hun 
dromen te verwezenlijken, wat niet altijd gemakkelijk is in de conservatieve 
omgeving waarin ze leven. Wanneer de liefde tussen hen opbloeit, worden  
ze gedwongen te kiezen tussen hun geluk of hun veiligheid. 
 
Aan de slag
Trailer
Lesmateriaal Movies that Matter

Pisnicht: The Movie Pisnicht: The Movie, 45 min., Nicolaas Veul, Nederland, 2018, Documentaire
Doelgroep: geschikt voor bovenbouw VO & mbo

Watje. Homootje. Flikker. Pisnicht. Nicolaas Veul hoort deze woorden al zijn 
hele leven. Soms als grapje, soms als scheldwoord. Vaak als iets er tussenin. 
Wat voor de een normaal taalgebruik is, ervaart de ander als een belediging 
of een vorm van homofobie. Terwijl er discussie wordt gevoerd ‘of je nog wel 
alles kan zeggen in dit land’, onderzoekt Nicolaas in Pisnicht: The Movie wat 
de impact is van deze woorden op (jonge) homo’s.

Aan de slag 
Trailer
Bekijk Pisnicht: The Movie 
Lesmateriaal Nederlands Film Festival

https://www.youtube.com/watch?v=_5PDOLw1pas
https://moviesthatmatter.nl/en/education/film/rafiki/
https://www.youtube.com/watch?v=lfrybwhadlg
https://www.npo3.nl/3doc-pisnicht-the-movie
https://www.lessonup.com/nl/channel/filmeducatie/lesson/RMpHquXZy478acRby/cgM26Wro85jhm96Ys


Love, Simon Love, Simon, 110 min., Greg Berlanti, Verenigde Staten, 2018, Drama
Doelgroep: geschikt voor bovenbouw VO & mbo 
 
Iedereen verdient ware liefde. Maar voor de zeventienjarige Simon Spier is 
het net iets ingewikkelder: hij moet zijn familie en vrienden nog vertellen dat 
hij homoseksueel is én hij weet niet wie de anonieme klasgenoot is op wie hij 
online verliefd is geworden. Het oplossen van beide kwesties blijkt hilarisch, 
angstaanjagend en zet zijn leven totaal op zijn kop. Love, Simon is een grappig 
en oprecht verhaal over opgroeien en alle hectiek rondom jezelf vinden en 
verliefd worden. 
 
Aan de slag 
Trailer 
Lesmateriaal Movies that Matter

A Perfectly  
Normal Family

A perfectly normal family, 93 min., Malou Reymann, Denemarken, 2020, Drama 
Doelgroep: geschikt voor onderbouw VO

Wanneer Emma’s vader vertelt dat ze voortaan als vrouw door het leven  
wil gaan, is de jongste dochter totaal uit het lood geslagen.
Thomas verandert daarna snel in Agnete: een vrouw met zwierige jurken  
die opeens niet meer van voetbal lijkt te houden. Wie is deze nieuwe vader? 
Kan Emma deze Agnete überhaupt nog zo noemen? Het veilige gezinsleven 
dat ze kende, komt op losse schroeven te staan en de hechte vader-dochter-
band verandert voorgoed.

Aan de slag
Trailer
Meer informatie

https://www.youtube.com/watch?v=PEPAIbvZAx4
https://moviesthatmatter.nl/educatie/film/love-simon/
https://www.youtube.com/watch?v=k1JKtaX5CLM&t=2s
https://moviesthatmatter.nl/educatie/film/a-perfectly-normal-family/


Yulia & Juliet Yulia & Juliet, 11 min, Zara Dwinger, Nederland, 2018, Drama
Doelgroep: geschikt voor bovenbouw VO & mbo

In een jeugdinrichting vinden twee meisjes heil in de liefde voor elkaar.  
Wanneer één van hen vrijkomt, weten ze niet hoe hiermee om te gaan en 
zoeken ze beiden naar een oplossing, met heftige gevolgen... 

Aan de slag
Trailer
Bekijk Yulia & Juliet
Lesmateriaal Netwerk Filmeducatie

Jongens Jongens, 78 min., Mischa Kamp, Nederland, 2014, Drama
Doelgroep: geschikt voor onderbouw/bovenbouw VO & mbo

Jongens vertelt over Sieger, een sportieve, wat gesloten vijftienjarige jongen 
die samenwoont met zijn oudere broer Eddy en zijn vader Theo. Tijdens 
de atletiektrainingen ontmoet Sieger Marc, zijn nieuwe teamgenoot. In een 
zomerse film waarin nieuwe liefdes opbloeien probeert ook Sieger de liefde 
te ontdekken.

Aan de slag
Trailer
Bekijk Jongens
Lesmateriaal JEF

https://www.youtube.com/watch?v=qd3MVM4fFLI
https://schooltv.nl/video/yulia-juliet-film-in-de-klas/
https://filmeducatie.nl/aan-de-slag/film/yulia-juliet
https://www.youtube.com/watch?v=xLFmIt1uqiQ
https://schooltv.nl/video/zappbios-jongens/
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/film/jongens


Voorspel Voorspel, 15 min., Anne van Campenhout, Nederland, 2019, Documentaire
Doelgroep: geschikt voor bovenbouw VO & mbo 
 
Hoe is het als je juf voor de klas laat zien hoe je het beste een condoom  
om doet? Of als je meester over standjes begint? De tweedeklassers in de 
documentaire Voorspel krijgen seksuele voorlichting. Het is misschien wel  
de spannendste les van de middelbare school. Wat er gaat er in hun hoofden 
om? Voorspel laat zien hoe op vijf verschillende middelbare scholen seksuele  
voorlichting wordt gegeven. Maar ook de leerlingen zelf komen aan het woord. 
 
Aan de slag
Bekijk Voorspel via IDFA Docschool Online
Lesmateriaal IDFA

https://www.zapp.nl/programmas/zappdoc/gemist/VPWON_1298779
https://filmeducatie.nl/aan-de-slag/film/voorspel#teaching-materials


Hoe kun je een thema als Seksuele Diversiteit m.b.v. film bespreekbaar maken:

 Kies de juiste film voor de juiste doelgroep. Kunnen jouw leerlingen zich herkennen in de hoofdpersonen of de  
setting waarbinnen het verhaal zich afspeelt? Kunnen zij zich identificeren met de hoofdpersonen wat betreft leeftijd, 
sociaal-culturele achtergrond?

 Creëer vooraf een veilige sfeer. Het is belangrijk dat leerlingen de ruimte voelen om hun mening te geven over het  
onderwerp. Hoe je dat doet? Kijk op Lang Leve de Liefde voor praktische tips en ervaringen.

 Maak vooraf duidelijke afspraken over gedrag tijdens de film en de nabespreking. Maak afspraken met elkaar over 
woordgebruik. Hoe houd je rekening met je klasgenoten en kun je binnen de gemaakte afspraken benoemen wat je ziet?

 Heb je een drukke klas? Laat de leerlingen de film in kleine groepjes nabespreken en let daarbij goed op de samenstelling 
van de groepen (m/v/x & introvert/extravert). Geef aandacht aan assertieve leerlingen, maar ook aan stille leerlingen. 
De groepjes geven dan om de beurt aan wat er binnen de groep besproken is en welke (verschillende) reacties de 
film losmaakte.

 Start een nabespreking met een waarneming van de leerlingen. Zo leren ze om kritisch en bewust te kijken, zonder  
oordeel. Een logische opzet voor de nabespreking zou kunnen zijn: 
• Waarnemen: Wat heb je gezien? Wat heb je gehoord? Wie vertelde er? Hoe heeft de regisseur het verhaal in beeld 

gebracht en waarom zou m/v/x daar voor hebben gekozen? Wiens perspectief blijft in dit verhaal achterwege? 
• Verwoorden: Wat zijn de belangrijkste scènes (de sleutelscènes) in de film die je net hebt gezien? Waarover gaat 

deze scène? Waarom denk je dat de personages/sprekers in de scène zo reageren? Wat denk je dat de regisseur 
met deze film wilde vertellen? 

• Reflecteren: Herken je iets van de emoties die je medeleerlingen hebben ervaren bij deze film of kun je die emoties 
begrijpen? Waarom wel/waarom niet? Wat zou je de hoofdpersoon willen vragen? Welke scènes raakten je? Kun je 
uitleggen waarom? Stel dat de hoofdpersoon een familielid of vriend is. Wat zou je m/v/x dan aanraden? Heeft de 
film je anders doen kijken? Waarom wel/waarom niet?

 Vind je het lastig om tot de juiste filmselectie te komen? Neem dan contact op met de organisatie die het lesmateriaal 
heeft ontwikkeld of met Filmhub Zuid-Holland. Maak gebruik van de kennis en ervaring van filmfestivals/experts op  
het gebied van filmeducatie.

https://langlevedeliefde.nl/docenten/lesgeven-in-de-liefde


Waarom was het 
zo lang wachten op 
een tienerfilm met 
een homoseksueel 
liefdesverhaal? |  
De Volkskrant Homoseksualiteit 

in films: on point of 
nog een lange weg te 
gaan? | Girls in Film

Deze gay korte films 
kun je nu gratis  
bekijken | Winq.nl

Uitgelicht
Homoseksualiteit & cinema

2DOC: LHBTIQ+ - 2Doc.nl 
| Gender - 2Doc.nl
Kikid over seksuele  
diversiteit: Lessen van 
kanaal Kikid - LessonUp
Movisie: Home | Iedereen 
is anders
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https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/waarom-was-het-zo-lang-wachten-op-een-tienerfilm-met-een-homoseksueel-liefdesverhaal~b2628fa16/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/waarom-was-het-zo-lang-wachten-op-een-tienerfilm-met-een-homoseksueel-liefdesverhaal~b2628fa16/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/waarom-was-het-zo-lang-wachten-op-een-tienerfilm-met-een-homoseksueel-liefdesverhaal~b2628fa16/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/waarom-was-het-zo-lang-wachten-op-een-tienerfilm-met-een-homoseksueel-liefdesverhaal~b2628fa16/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/waarom-was-het-zo-lang-wachten-op-een-tienerfilm-met-een-homoseksueel-liefdesverhaal~b2628fa16/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/waarom-was-het-zo-lang-wachten-op-een-tienerfilm-met-een-homoseksueel-liefdesverhaal~b2628fa16/
https://www.girlsinfilm.nl/homoseksualiteit-in-films-on-point-of-nog-een-lange-weg-te-gaan/
https://www.girlsinfilm.nl/homoseksualiteit-in-films-on-point-of-nog-een-lange-weg-te-gaan/
https://www.girlsinfilm.nl/homoseksualiteit-in-films-on-point-of-nog-een-lange-weg-te-gaan/
https://www.girlsinfilm.nl/homoseksualiteit-in-films-on-point-of-nog-een-lange-weg-te-gaan/
https://winq.nl/articles/228039/korte-gayfilms/
https://winq.nl/articles/228039/korte-gayfilms/
https://winq.nl/articles/228039/korte-gayfilms/
https://www.2doc.nl/documentaires/collecties/themas/mens-en-maatschappij/homoseksualiteit.html
https://www.2doc.nl/documentaires/collecties/themas/mens-en-maatschappij/gender.html?currentPage=2#media-group-episodes
https://www.lessonup.com/nl/channel/kikid/lesson/MzzNbm8YmxA2Pb3WT/RpM8QfsDaLbQMGfgL
https://www.lessonup.com/nl/channel/kikid/lesson/MzzNbm8YmxA2Pb3WT/RpM8QfsDaLbQMGfgL
https://iedereenisanders.nl/
https://iedereenisanders.nl/

