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VIEZE VUILE HOMO 
De Vloer Op Jr. in de klas 

 
Leeftijd: 9-12 jaar, 13-15 jaar 
Niveau: bovenbouw basisonderwijs, onderbouw voortgezet onderwijs 
Tijd: 35 min 
Benodigdheden: beamer/digibord, pen en A3 papier, computers 
 
Vieze vuile homo 
Nils is op Twitter een haatcampagne begonnen tegen Faas, waarbij zijn homoseksuele 
geaardheid het mikpunt is. Nu zitten ze in de gang van de school te wachten op een 
bemiddelingsgesprek. 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer / Filosofie / Levensbeschouwing 
 
Kernbegrippen 
Identiteit – homoseksualiteit – social media – pesten – verliefd – mediawijsheid - 
discriminatie 
 
Kerndoelen 
Aan het einde van deze les kunnen de leerlingen een duidelijke mening vormen over 
homoseksualiteit, discriminatie en online pesten. Ze kunnen deze mening verdedigen en 
zich verplaatsen in een ander. 
 
Verdieping 
Deze video over identiteit en seksualiteit is onderdeel van de serie ‘De Vloer Op Jr. in de 
klas’. Op de website van Schooltv.nl staan nog meer video’s over integratie & 
discriminatie, identiteit & opvoeding en identiteit & seksualiteit.  
 
Opbouw les 
Deze les bestaat uit het bekijken van de scène ‘Troetel je nieuwe kind maar’ (5.15 
minuten), waarna de leerlingen individueel nadenken over de verdiepingsvragen en/of 
deze uitschrijven op het werkblad (zie bijlage). Dit kan individueel, in groepjes of 
klassikaal behandeld worden. Vervolgens kan er een creatieve opdracht naar keuze 
worden uitgevoerd (afhankelijk van de tijd die over is).  
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VERDIEPINGSVRAGEN (5 min) 
1) Waarom treitert Nils zijn grote liefde Faas? 
2) Begrijp je wat Nils heeft gedaan?  
3) Hoe had Faas volgens jou moeten reageren? 
4) In hoeverre mag je mensen online voor gek zetten? Wat is de grens? 
5) Wat zijn volgens jou de rechten van homoseksuelen? En waarom vind je dat? 
6) In welke landen hebben homoseksuelen mensenrechten? In welke landen is het 

homohuwelijk wettelijk toegestaan?  
 

CREATIEVE OPDRACHTEN (30 min) 

Campagne (30 min)  

Maak met de klas een positieve (social media) campagne tegen de vooroordelen van 
homoseksualiteit en voor de rechten van homoseksuelen. Dit kan zowel op een speciaal 
Twitter/Facebook account van school of met een poster. Deze opdracht kan uitgebreid 
worden door bijvoorbeeld een hele (thema)week hieraan te werken.  
 
Bespreek met de klas de volgende punten en schrijf die op het bord.  

1) Wat is de boodschap van de campagne? 
2) Wie is de doelgroep en waar bevindt de doelgroep zich?  
3) Wat is het doel van de campagne? Wanneer is de campagne geslaagd?  
4) Hoe verspreid je de boodschap? Hoe kan de doelgroep het beste worden bereikt? 

Denk bijvoorbeeld aan leuke stukjes tekst, afbeeldingen of zelfs een filmpje. 
 
Nadat de hoofdlijnen voor de campagne zijn vastgesteld, kunnen de kinderen in groepjes 
aan de slag met een bepaald onderdeel van de campagne.  

1) Wat is de titel en slogan van de campagne? 
2) Wat voor promotiemateriaal kan je maken? 

Denk aan flyers, posters, filmpjes (voorlichtingsfilmpjes of interview met 
homoseksuelen), strips etc.  
 
Een groepje kan aan de slag met een filmpje. Laat de kinderen eerst bedenken wat ze 
willen vertellen in het filmpje en laat ze vervolgens met hun telefoon een filmpje 
opnemen. Met het programma IMovie of WindowsMoviemaker kunnen de kinderen 
eventueel zelf hun filmpje op de computer bewerken.  
 
Een ander groepje kan flyers en/of posters voor in de buurt of voor op school maken. 
Wat staat er op een poster? Deze poster kunnen ze zelf, met of zonder computer, maken 
of tekenen.   
 
Daarnaast kan een groepje een tijdschrift maken met afbeeldingen en interviews. Deze 
kunnen ze eveneens met of zonder computer maken.  
 
Als het een social-mediacampagne wordt, kan je samen met de klas een kalender 
opstellen om te bepalen wanneer wat geplaatst moet worden. Wat heeft het meeste 
effect en waarom? Als post kunnen ze bijvoorbeeld ook de scène van De Vloer Op Jr. 
gebruiken. 
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Tot slot, kan aan het einde van de campagne een enquête gehouden worden onder de 
doelgroep om te onderzoeken of de campagne effect heeft gehad.  

Extra  
 
Uitdaging/Verdieping 
Laat de leerlingen zelf verdieping zoeken in het onderwerp door ze te vragen op internet, 
in kranten en tijdschriften artikelen op te zoeken over homoseksualiteit. Laat ze 
presenteren wat ze gevonden hebben.  
 
Koppeling met ander vak 
Levensbeschouwing: Waar op de wereld zijn homo’s en hetero’s gelijk? 
Bespreek met de leerlingen waar homo’s en hetero’s als gelijken worden gezien. Aan de 
hand van de volgende vragen: 

− In welke landen zijn homo’s nog niet geaccepteerd? 
− Waarom zijn homo’s in veel delen van de wereld nog niet geaccepteerd? 
− Welke verschillen in regels zijn er en hoe komt dat? 
− Wat vind jij daar van? 
− Wat kun jij daar aan doen? 

 
 
Koppeling met Schooltv. 
 
Homo en voetballer. “Hoe staat de voetballerij tegenover homoseksualiteit?” 
Wensley Garden, oud-profvoetballer, is ondanks zijn talent gestopt met voetbal omdat hij 
voelde dat zijn seksuele geaardheid niet werd getolereerd in de voetballerij. 
http://www.schooltv.nl/video/homo-en-voetballer-hoe-staat-de-voetballerij-tegenover-
homoseksualiteit/#q=homo 
 
Help, een homo in de klas. “Wat als je kind uit de kast komt?” 
Het lijkt door veel mensen te worden geaccepteerd, maar toch krijgen steeds meer 
homofiele mannen en vrouwen te maken met beledigingen en zelfs geweld. In ‘Help! Een 
homo in de klas’komen middelbare scholieren aan het woord over seksuele diversiteit. In 
deze video gaat het over de vraag wat jij zou doen als je eigen kind homoseksueel blijkt 
te zijn. 
http://www.schooltv.nl/video/help-een-homo-in-de-klas-wat-als-je-kind-uit-de-kast-
komt/#q=homo 
 
Wat zou jij doen? “Ik vertel iedereen dat ik homo ben!” 
Amber (15) en Tom (14) zijn homoseksueel. Moeten klasgenoten vertellen dat ze homo 
zijn? En wordt homoseksualiteit geaccepteerd in Nederland? Hierover discussiëren de 
kinderen in de studio. Attentie: In deze aflevering komen scheldwoorden voor. 
http://www.schooltv.nl/video/wat-zou-jij-doen-ik-vertel-iedereen-dat-ik-homo-
ben/#q=homo 
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Koppeling met Human 
 
2DOC: “Help een homo in de klas.” 
Uit cijfers en onderzoeken blijkt dat geweld tegen homo’s nog lang niet is uitgeroeid.  
http://www.human.nl/2doc/2016/help-een-homo-in-de-klas.html 
 
De Vloer Op: “Pappa & Pappa.” 
Twee vaders voeden samen een zoon op. Dat blijkt soms knap lastig. 
http://www.human.nl/de-vloer-op/2016/19-06-2016.html 

 
Antwoorden verdiepingsvraag 6 
Homohuwelijk en geregistreerd partnerschap in Europa  
 

 
██ Homohuwelijk erkend 
██ Geregistreerd partnerschap 
██ Ongeregistreerde samenwoning 
██ In overweging 
██ Niet erkend of verboden 
██ Homohuwelijk verboden 
 

 

 

 

 

Wereldkaart ingekleurd op basis van wetgeving rond homoseksualiteit en homohuwelijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

██ Homohuwelijk toegestaan 
██ Partnerschap toegestaan 
██ Buitenlands homohuwelijk erkend 
██ Beperkte landelijke erkenning homohuwelijk 
██ Homohuwelijk niet erkend 
██ Wetten die de meningsvrijheid beperken 
██ Homoseksualiteit strafbaar, maar niet/zelden vervolgd 
██ Homoseksualiteit bestraft met gevangenisstraf 
██ Homoseksualiteit bestraft met levenslange gevangenisstraf 
██ Homoseksualiteit bestraft met doodstraf 
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Nationaal wettelijk toegelaten 
Er zijn negentien landen waar het burgerlijk homohuwelijk door de nationale overheid 
gelegaliseerd is: Nederland (2001), België (2003), Spanje (2005), Canada (2005), Zuid-
Afrika (2006), Noorwegen (2009), Zweden (2009), Portugal (2010), IJsland (2010), 
Argentinië (2010), Denemarken (2012), Engeland en Wales (2013), Nieuw-Zeeland 
(2013), Uruguay (2013), Frankrijk (2013), Brazilië (2013), Finland (2014), Malta (2014), 
Schotland (2014), Luxemburg (2015), Slovenië (2015), Ierland (2015).  
 
Wettelijk toegelaten in sommige deelstaten 
Verenigde Staten, Mexico.   
 
Wetsvoorstellen 
In verschillende landen ter wereld zijn recent voorstellen geweest of zijn er plannen voor 
wetsvoorstellen die het homohuwelijk toelaten. Doorgaans laten deze landen al 
geregistreerde partnerschappen toe. 
Duitsland, Thailand, Vietnam 
 
Onderwerp van debat 
Estland, Tsjechië, Chili, Taiwan, Zwitserland, Colombia, Noord-Ierland 
Bron en meer informatie Wikipedia homohuwelijk en homo-emancipatie.  
 

 
 
 



 
 

 

  
  

 
 

VIEZE VUILE HOMO 
De Vloer Op Jr. in de klas 

 
 
Werkblad  
 
Verdiepingsvragen 
 

1) Waarom treitert Nils zijn grote liefde Faas? 
 
 
 
 
 
2) Begrijp je wat Nils heeft gedaan?  
 
 
 
 
 
3) Hoe had Faas volgens jou moeten reageren? 
 
 
 
 
 
4) In hoeverre mag je mensen online voor gek zetten? Wat is de grens? 
 
 
 
 
 
5) Wat zijn volgens jou de rechten van homoseksuelen? En waarom vind je dat? 
 
 
 
 
 
6) In welke landen hebben homoseksuelen rechten? In welke landen is het homohuwelijk 
wettelijk toegestaan?  
 
 
 


