
Ik heb twee 
mama’s/papa’s

Twee vaders ‐ Kinderen voor kinderen
Scherpereel Tine  

http://www.youtube.com/watch?v=OR6GAZ_Waa0&feature=related


Twee pappa’s voor Tango

Bijna iedereen vindt pinguïns leuk.
Ze zien er grappig uit, net alsof ze een keurig pak aan hebben.
Daarom zijn er ook vrij veel verhalen over pinguïns.
Maar dit verhaal is niet verzonnen.
Het is echt gebeurd…

(Uit: Twee pappa’s voor Tango – Edith Schreiber‐Wicke & Carola Holland)
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Gezin
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Gezin is de term voor alle samenwerkingsvormen 
die een herkenbare sociale eenheid op 
microniveau vormen, met al dan niet 
verwante personen die duurzame en 
affectieve banden hebben en elkaar onderling 
steun en verzorging verlenen.
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Tobias

Mijn papa Peter fietst heel knap
Op maar één wiel, voor de grap

En papa Rob is muzikant
De beste drummer van het land

Ik wil een drummende fietser zijn
Trommelend trappen over het plein

Mijn papa’s leren alles aan mij
Ik word twee keer zo sterk als zij

(Uit: Kroos, S. & Bloemen, B. (2008). Bij mij thuis. Ieder gezin is anders, hoe is het bij jou?. 
Uitgeverij L.J.Veen, Amsterdam/Antwerpen)
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Vraag : 

In welke sectoren ligt het thema holebi’s
het meest gevoelig?

A. Ambtenarij en Bedrijfsleven

B. Onderwijs en Zorgsector

C. Transport en Industrie

Studie Vincke, 1999

Studie SERV, 2005 
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Vraag:
Hoeveel procent van de leerlingen geeft 
aan dat de leerkrachten praten over 

holebiseksualiteit als iets 
positiefs/evenwaardigs? 

A. 20 %
B. 40 %
C. 60 %

Scholierenenquête, 2002 



Scherpereel Tine  

Vraag: 
Welk net staat meest open 

tegenover holebi leerkrachten?

A. het katholiek net
B. het provinciaal en gemeenschapsonderwijs
C. geen significante verschillen

Onderzoek Greet De Brauwere, 2002
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Vraag : 
In welke twee landen werd een 

onderwijspakket over 
holebiseksualiteit voor leerkrachten 

verboden?

A. Duitsland en Frankrijk 

B. Spanje en Italië

C. Tsjechië en Polen



• Onderzoeken gaan altijd na hoe kinderen op bepaalde situaties reageren. 
Als ze geen afwijkend gedrag vertonen, dan concludeert men dat er geen 
gevolgen zijn. Maar wat we nooit te weten komen, is hoe die kinderen dat 
innerlijk beleven. (gezinsbond)

• De heteroseksuele kinderwens zou verwijzen naar plicht en 
verantwoordelijkheidsbesef, terwijl de kinderwens van lesbische koppels 
een egoïstische claim van het recht op ouderlijk gezag is, die ingaat tegen 
het eigenbelang van het kind. (Annemie Dillen)

• Kinderen uit lesbisch gezin zijn even gelukkig (Katrien Verfraussen)
• We moeten spreken in termen van risicofactoren en beschermende 

factoren. Daarbij wijst men in bepaalde situaties op een ‘verhoogd risico’, 
maar wijst men ook op de (mogelijke) aanwezigheid van protectieve
factoren, die compensatie bieden voor het verhoogde risico, wat maakt dat 
bijvoorbeeld niet alle kinderen uit een probleemgezin ook zelf problemen 
zullen ontwikkelen. (…) (Lieve Vandenmeulebroecke)

Scherpereel Tine  

En wat met het welzijn van het kind?



• Meerwaarde dat een kind twee ouders heeft, maar geslacht speelt geen rol.
• Mannelijke rolpatronen worden niet enkel door vaders aangeboden.
• Meemoeders vertonen kwalitatief hogere interactiemet hun kind dan vaders.
• Verschil op vlak van de verdeling van gezinstaken.

• Een kind heeft een vader en moeder nodig in psychologische zin. Een kind 
heeft een moederlijke kant nodig die instaat voor geborgenheid, 
wederkerigheid, nestwarmte, maar ook een vaderlijke kant die de wet en de 
structuur vertegenwoordigt.

“In ons gezin is geen klassiek rollenpatroon. Mama en moeke leren mij dat er geen echt 
verschil is tussen een papa en een mama. Ik denk wel dat mijn ouders opener en 
toleranter zijn dan vele andere…Alleen mag ik geen bloesjes dragen die mijn blote buik 
laten zien. Daar zijn ze toch een beetje ouderwets in.”

Jermain (8j.): “Op school ben ik, voor zover ik weet, de enige in zo’n situatie. Verder is het 
alleen maar vader en moeder. Er wordt nooit iets negatiefs over gezegd. Niemand zegt 
ooit dat het niet kan zoals ik geboren ben. Ik heb drie goede vrienden en die vinden het 
niet raar, die vinden het gewoon. Ik vind het ook gewoon. Ik ben op die manier geboren, 
ik weet niet anders. Ik vind het ook best leuk. Als er eentje weg is, dan heb ik altijd nog 
een vader over. Maar als je één vader hebt die weg is, dan heb je alleen nog een moeder. 
Of als je moeder weg is, dan heb je alleen nog je vader.”
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Een kind heeft een vader nodig.



Psychologisch welbevinden?
• Kinderen uit lesbisch gezin evalueren zichzelf als persoon even positief
• Voelen zich evenveel aanvaard door peers
• Wel nieuwsgierigheid naar de anonieme donorvader

“Ik word niet anders opgevoed dan een ander kind. Ik krijg net als mijn vriendinnen 
discussie als ik geen zin heb om mijn kamer te kuisen. Dat mijn ene mama wat 
ouder is speelt ook geen rol. Haar leeftijd is veel minder belangrijk dan het feit dat 
ze leuk is. Net zoals het minder belangrijk is dat ze lesbisch is. Of het om twee 
vrouwen, twee mannen of een vrouw en een man gaat: ouders moeten hun kind in 
de eerste plaats graag zien. Ik vind het een beetje onnozel dat politici nog altijd 
over die adoptie voor homo’s en lesbiennes debatteren. Ze zitten zelf niet in zo’n 
situatie, hoe kunnen ze er dan over oordelen?”

• Lkr vinden dat kinderen uit lesbische gezinnen meer 
aandachtsproblemen hebben  niet ondersteund door moeders en 
jongeren zelf
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Kinderen van holebikoppels zullen 
gepest worden

• Niet vaker gepest, maar indien gepest, wel 
familiegerelateerd.

• Belang van open communicatie i.f.v. weerbaarheid
• Geen enkele impact op het globale gevoel van zelfwaarde 

kinderen leren omgaan met onbegrip

Fieke (12j.): “Soms vraag ik me wel eens af waarom ik niet een gewone moeder 
en een gewone vader heb die gewoon bij elkaar wonen. Maar als ik thuis ben 
en mijn moeder is aardig en haar vriendin is aardig, dan vind ik het niet erg. 
Alleen als ze er op school over gaan praten, dan schaam ik me. Na de vakantie 
ga ik naar de middelbare school. Ik hoop dat er daar niemand over praat.
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Hoe het gezin voorgesteld wordt aan 
mensen uit omgeving of peergroep?

• Aan goede vrienden wordt spontaan verteld dat ze in gezin 
met 2 moeders leven  positieve reacties

• Anderen worden ingelicht als ze ernaar vragen  ongeloof 
en verwondering

• Term ‘lesbisch’ of ‘homo’ wordt niet gebruikt
• Informeren van leerkracht is meestal taak van de moeders
• Belangrijk om contact te hebben met andere kinderen van 

lesbische gezinnen

Lotte (8j.): “Een mama en moeke is wel een beetje bijzonder. Als er meer kinderen zijn 
met twee mama’s, wordt het wat minder bijzonder. Dan is het gewoon misschien 
wat leuker voor elkaar, want dan kun je daar ook beter over praten.”
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“Ik pak er niet mee uit”, zegt Tiny (13), die twee moeders heeft, “maar ik 
heb er geen probleem mee om het te vertellen. Wij zijn immers een 

heel gewoon gezin.”

“Ik zeg gewoon dat ik geen vader heb. Op school vragen ze dat niet 
meer, iedereen weet dat ik een mama en een moeke heb. Toen ik 
jonger was, vonden sommige klasgenootjes dat maar vreemd. 

Sommige kinderen – maar echt wel een minderheid – mochten van 
hun ouders zelfs niet bij ons komen spelen. Ik heb me dat nooit 
aangetrokken. Die kinderen kunnen daar niet aan doen dat hun 

ouders intolerant zijn.”

Simon (10j.): “Een tijdlang hebben mijn vriendjes veel gevraagd. Dan 
vroegen ze: “Hoe kan het eigenlijk dat jij twee moeders hebt?”. En 
dan zei ik: “De een vond de ander heel erg lief en toen zijn ze gaan 

samenwonen”. Nu vragen ze er niets meer over.”
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Ben ik dan ook lesbisch, mama?
• Geen verschillen in sekserolgedrag
• Meisjes vragen zich wel eens af of ze ‘zoals hun moeders zijn’
• Jongens denken wel eens dat vrienden denken dat ze ook 
homo zijn

Marlon (19j.):
“We praten nooit met elkaar over ouders. Ze werd wel eens gezien met haar vriendin en 

dan werd er naar gevraagd. Dan zei ik het gewoon. Daar ben ik vrij open over. In het 
begin werd er ook gevraagd of ik later geen homofiel zou worden. Dan zei ik: “Wat is 
dàt nou weer?! Als mijn moeder in de sloot springt, moet ik dan ook in de sloot 
springen?”

“Ik ben zelf eens verliefd geweest op een meisje. Van mijn zeven tot mijn negen jaar had 
ik een vast vriendinnetje waar het mee ‘aan’ was. Grote liefde, maar na twee jaar 
hebben we mekaar gezegd dat het toch beter was dat we uiteengingen, omdat we 
allebei in feite liever jongens hadden. Begin vierde studiejaar was het gedaan en eind 
van dat jaar kreeg ik een vriendje. Of ik mijn toekomst met een man of vrouw zie? Ik 
weet dat nog niet, ik denk dat ik liever jongens heb maar we zullen wel zien. Als ik 
haar of hem maar graag zie en zij of hij mij…”
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Wat kan je doen?
Een geïntegreerde aanpak

• Op vlak van schoolbeleid

• Op klasniveau

• Als leerkracht

Scherpereel Tine  



Tips en methodieken:
Schoolbeleid

• Maatschappelijke en pedagogische verantwoordelijkheid

• Antidiscriminatiebeleid

• Projecten, werkgroep

• Communicatie, personeelsbeleid, pedagogische studiedag, 
infoavond ouders, affiches en folders

• …
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Tips en methodieken:
In de klas

• Gïntegreerde benadering: holebiseksualiteit als een gewone 
variant beschouwen

Intercultureel leren houdt in dat een school de leef‐ en 
leeromgeving organiseert zodat het voor kinderen en jongeren een 
evidentie wordt om van elkaar te leren. Uitgangspunt is niet zozeer 
de feitelijke diversiteit die we in de klassen en scholen ontmoeten, 
maar de manier waarop leerlingen en leerkrachten met deze 
diversiteit omgaan.

• De thematiek inpassen in verschillende onderwerpen
• Alle stereotypen vermijden hoeft niet
• Aandacht voor beeldvorming
• In vraag stellen van meisjes‐ en jongensrollen
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Hoe antwoorden op netelige 
kindervragen?

“Op straat heeft iemand mijn broer uitgescholden voor 
jeanet. Wat is dat, een jeanet?”

“Juf, twee vrouwen kunnen toch geen kindje krijgen? Er is 
toch een zaadje nodig van een papa?”

– Niet nodig antwoorden te verzinnen

– Antwoord altijd op de vraag

– Een kind is niet te jong voor het thema

– Corrigeer flauwe grappen over holebi’s
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“In mijn klas is iedereen gelijk”

• Iedere ll heeft de behandeling nodig die het 
best bij hem/haar past

• Alle kdn gelijk behandelen betekent niet dat 
de kinderen zich moeten conformeren aan 
één norm

Geen kleurenblinde aanpak

Geen toeristische aanpak
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Methodieken: 
Maarten heeft 2 mama’s

• Elmer (5‐8 jaar)
• Koning en Koning (5‐8 jaar)
• Feest in het kabouterbos (5‐8 jaar)

• Het verhaal van Niels (8‐10 jaar)
• Anders dan ik (8‐10 jaar)
• Hoe ziet het gezin er uit? (8‐10 jaar)
• Wachten op matroos (8‐10 jaar)

• Als ik twee jongens zie… (10‐12 jaar)
• Mijn levensverhaal (10‐12 jaar)
• Ontkracht de vooroordelen (10‐12 jaar)
• Forumlezen over verschillende onderwerpen (10‐12 jaar)
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Tips en methodieken:
Als leerkracht

• Taalgebruik aanpassen

• Doorbreken heteronormaliteit

• Inspelen op concrete situaties
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Bij en bij (Ted van Lieshout)

Ik weet het wel, het izz bekend, van bloemetjezz en bijtjezz
en dat zzoietzz ook voorkomt bij de kerelzz en de meidjezz
En dat alzz zzij dan zzamenzzijn, gezzellig met zzijn beidjezz,
Het zzaadje van de een zzoekt naar de andere haar eitjezz.

En alzz dat lukt bij vrouw en man
Dan komt er duzz een kindje van.

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Maar wat alzz je een bloem bent en je houdt niet zzo van bijen,
Alleen van bloemetjezz die met je bloeien in de wei en

Zzo heerlijk naazzt je geuren, en je kunt er maar niet bij en
Nooit kun je een keer alzz man en vrouw tezzamen vrijen?

Dan komt daar nooit een kindje van
Maar houden van elkaar, dat kan.

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

En wat alzz je een bij bent en je valt niet zzo op bloemen,
Terwijl je van een and’re bij juizzt wel tevree gaat zzoemen?
Moet je dan maar die liefde voor die andere bij verbloemen?

Of moet een bij die een bij wil zzijn die bij benoemen?
Van: lieveling, ik houd van jou!

Van bij tot bij, van vrouw tot vrouw.
Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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Interessante boeken en artikels

• Kinderen in lesbische gezinnen. Katrien Verfraussen. 
(www.zizo‐
magazine.be/pdf/kinderen_lesb_gezin.pdf) 

• Pro contra lesbisch ouderschap. 
(www.lodequintens.be/holebiadoptie.htm) 

• http://www.vrolijk.nu/boeken/jeugd‐lesbisch.html
• Maarten heeft 2 mama’s: educatieve map over 
integratie van het holebithema in het lager onderwijs

• Een moeder is geen vader (www.zizo‐
magazine.be/pdf/lesbisch_ouderschap.pdf )

Scherpereel Tine  
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CASUS 1 

 

“In de tweede kleuterklas heb ik voor de eerste keer vastgesteld dat ons gezin verschilde van dat van 
andere kinderen”, knikt Anaïs. “Voor moederdag hadden we een papieren roos gemaakt. Ik kwam 
met mijn bloem thuis, keek naar mijn twee moeders en dacht: “Ik heb 1 roos en ik heb 2 mama’s. 
Wat moet ik nu doen?” Kan je je voorstellen, een kind van 4 jaar dat maar een cadeautje kan geven 
aan één mama terwijl ze de andere even graag ziet? Ik kon niet kiezen, ik was totaal overstuur. Mijn 
mama Claire is met de directeur gaan praten en we hebben samen een tweede roos gemaakt. Toen 
dacht ik: “Tiens, ik moet twee rozen maken en mijn klasgenootjes maar één. Waarom?” Ik begon me 
te realiseren dat de anderen maar één moeder hadden en het bij ons anders was. Maar bon, ik bleef 
daar verder niet bij stilstaan.” 

 

• Hoe moeder‐en vaderdag aanpakken bij kinderen van holebi’s? 

• Bespreek stelling: “Gelijke kansen  is gelijke aanpak! Ouders moeten thuis maar 
bespreken met hun kinderen hoe ze deze ‘feestdagen’ aanpakken!” 

 

   



CASUS 2 

 

“Ik heb me maar één keer kwaad gemaakt omdat ik niet wist wie mijn papa was. In het vierde 
studiejaar moest ik een boomstam, sorry, een stamboom maken. Ik begreep niet goed wat de 
onderwijzeres bedoelde. ‘De stamboom van je biologische ouders’, zei ze, en ze deed daar nogal 
eigenaardig over. Ik antwoordde: ‘Juffrouw, dat gaat niet. Ik heb langs de ene kant wel familie, maar 
van mijn vader weet ik niks.’ Dat was dus een probleem en ik maakte me kwaad. Ik ben 
thuisgekomen en heb gezegd: ‘Nu wil ik weten wie mijn vader is!’. Ik was nieuwsgierig geworden hé. 
Mijn mama’s bekeken elkaar en zeiden dat we dat nooit te weten zullen komen, omdat de namen 
van de donors niet genoteerd worden. Tja, ik heb me daar dan bij neergelegd. Het kan niet, dan is het 
maar zo. Mijn moeders hebben vroeger wel overwogen om een beroep te doen op een bekende 
donor. Maar stel je voor dat die dan vroeg of laat voor de deur staat en zegt: ‘Dat kind is hier van 
mij’. Neen hoor, laat maar zo…” 

 

• In welke vakken en wanneer komt afkomst ter sprake in de lessen? 

• Hoe kan je omgaan met het ‘onbekende’? 

• Hoe kan je de thematiek ter sprake brengen zonder er speciaal een les aan te wijden? 

 

   



CASUS 3 

 

Niels heeft een papa en een mama, die gescheiden zijn toen hij nog een kleine jongen was.  Intussen 
hebben zowel zijn vader als zijn moeder een nieuwe vriendin.  De nieuwe vriendin van zijn papa vindt 
Niels wel oké. Maar die vriendin van zijn moeder, die moet zich met de opvoeding niet bemoeien! Nu 
beide ouders een nieuwe baby hebben, voelt Niels zich nergens nog thuis… 

Hij haat het ook op school, want hij is constant op zijn hoede voor opmerkingen van klasgenoten. 

• Hoe omgaan met de gedragsproblemen van Niels? 

• Hoe thematiek bespreken in de lagere school? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CASUS 4 

 

Merel zegt dat ze met Paulien gaat trouwen. Haar mama zegt dat dit niet gaat, want dat een meisje 
met een jongen moet trouwen. Merel antwoordt: “Maar de mama en de moeke van Laura zijn toch 
ook getrouwd?” 

• In hoeverre is het nodig om ook ouders van klasgenootjes in te lichten over de thuissituatie 
van ‘holebikinderen’? 

 

   



CASUS 5 

 

’s Morgens start de dag altijd met een kringgesprek. Er wordt een verhaal verteld van Jules. Plots 
vraag een kleuter: “Hoe komt het dat Lotte twee mama’s heeft? Is haar papa gestorven?” 

• Hoe bespreek je deze ‘ongewone’ gezinssituatie op niveau van de jongste kleuters? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASUS 6 

 

In het tweede leerjaar zit een  nieuwe jongen in je klas. Op het eerste oudercontact komen twee 
mannen en twee vrouwen, die vriendschappelijk met elkaar omgaan. De mannen hebben een sterk 
uitgesproken vrouwelijke kant, de vrouwen zijn nogal mannelijk.  

Je weet niet precies hoe de gezinsstructuren eruit zien bij deze jongen thuis. 

• Hoe krijg je zicht op de thuissituatie van kinderen zonder bemoeizuchtig te worden? 

• Hoe denk jij dat deze gezinsstructuur eruit ziet? 
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