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Holebiseksualiteit en transgenderisme bij kinderen 
op de basisschool

Jan hoeft niet persé iets met Els

Kinderen in de eerste klassen van de basisschool denken niet in holebi- of hetero-hokjes. 
Twee jongetjes kunnen vol vuur zeggen dat ze later samen gaan trouwen. En datzelfde 
geldt voor twee meisjes.
Voor jonge kinderen valt er zo veel te ontdekken in de wereld om hen heen, dat zij niet 
lang stilstaan bij de twee vaders of twee moeders van een kind. Misschien is het anders 
dan bij hen thuis, maar jonge kinderen zijn zo flexibel, die accepteren dat gewoon.
In het boekje Kleine mensen grote gevoelens schetst Sanderijn van der Doef de seksuele 
ontwikkeling van kinderen. Zij beschrijft hierin dat kinderen vanaf acht jaar zeer gevoelig 
zijn voor seksespecifiek gedrag: wat doet een échte man, wat doet een échte vrouw. De 
groepsnorm is sterk gericht op heteroseksualiteit, dat heet heteronormaliteit. 
Holebiseksualiteit zorgt voor verwarring in hun observatie van man-vrouwrollen. Ook de 
prepubers nemen de man-vrouwrollen uit hun omgeving als uitgangspunt voor hun 
identiteitsontwikkeling. Om met deze verwarring om te gaan maken sommige kinderen 
grapjes over homo’s en lesbo’s. Omdat kinderen in de basisschool twee vrouwen of twee 
mannen die van elkaar houden gewoon vinden, kan de leerkracht hierbij aansluiten door 
niet alleen voorbeelden te geven van een gezin met een papa en een mama, maar ook 
met twee mama’s of met twee papa’s. Dat kan bijvoorbeeld in oefeningen voor 
zinsontleding of wiskundige vraagstukken toegepast worden.

Tips
– Het is niet nodig antwoorden te verzinnen. Verzinsels scheppen enkel verwarring. 

Noem de dingen bij hun echte naam en vertel hoe de vork echt aan de steel zit. Enkel 
zo kan je de gezonde nieuwsgierigheid van een kind bevredigen.

– Antwoord altijd op de vraag. Ontwijk de vraag niet, geef rechtstreeks een duidelijk 
antwoord en doe het liefst zo eenvoudig mogelijk. Als het kind onvoldoende informatie 
krijgt, zal het zelf bijvragen stellen. Maak de zaken niet nodeloos complex door allerlei 
info te geven waarnaar het kind niet om vroeg en die het nog niet kan begrijpen.

– Stereotypen hoef je niet angstvallig te vermijden, deze bestaan.
– Stel meisjes- en jongensrollen in vraag. Grijp in bij pestgedrag rond gender-identiteit. 

Indeling van toilet of kleedkamer hoeft niet te noodzakelijk te gebeuren op basis van 
sekse.

Wij schelden elkaar niet uit voor homo, mietje, pot of lesbi

Veel basisscholen kennen een antipestprotocol. Wil je kinderen meegeven dat 
holebiseksualiteit net zo gewoon is als een relatie met iemand van het andere geslacht? 
Dat holebiseksualiteit net zo intiem, gemeend en liefdevol is al heteroseksualiteit? 
Corrigeer dan beledigend taalgebruik. Beledigende moppen, scheldwoorden of woorden 
waarvan men de betekenis onvoldoende of niet kent, moeten niet als 'normaal' beschouwd 
worden. Kinderen van holebi-ouders moeten niet zelf uitgescholden worden voor 'homo' of 
'lesbienne'. Grapjes over vrouwelijke jongens en jongensachtig meisjes, zijn uitgelezen 
momenten om te spreken over gevoelens en seksualiteit. Leg uit waarom dit pestgedrag 
kwetsend is en wees ook consequent. Als je een meisje-jongenkoppel in de klas toelaat, 
moet je ook jongen-jongenkoppel en meisje-meisjekoppel accepteren. Als andere kinderen 
hierop reageren tracht dan via een groepsgesprek hierover te spreken. Andere 
leerkrachten en ouders kunnen je hierdoor erg vrij vinden omdat je openlijk over gevoelens 
en seksualiteit spreekt. Wanneer er weerstand is op je pedagogische aanpak, kan je 
duidelijkheid geven naar ouders welke regels, waarden en normen jij en de school 
hanteren. Ouders hebben het recht te weten in hoeverre die opvoedingslijn overeenstemt 
met hun eigen opvattingen en ideeën. Aan de andere kant is het aangewezen dat de 
leerkracht luistert naar de mening van de ouders zodat er rekening gehouden kan worden 
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met andere opvattingen. Pas bij principiële verschillen in regels, normen en waarden is het 
aangewezen dat de ouders een andere school zoeken.

Tips
– Over kinderseksualiteit is er een gids voor ouders “Praten met kinderen en jongeren 

over seksualiteit en relaties” uitgegeven door Sensoa en de Gezinsbond, gratis 
verkrijgbaar bij Sensoa. 

– Biopsychologe Martine Delfos schreef een reeks boekjes over seksualiteit bij kinderen 
in een heldere taal. Door deze boekjes voor te lezen kun je heel wat informatie 
meegeven aan kinderen en als aanknopingspunt gebruiken voor een groepsgesprek.

– Tussen de twee en vier jaar vormt zich de seksuele identiteit (het man of vrouw voelen 
en zijn). Hoe meer men een bepaald gedrag gaat berispen, hoe afstandelijker het kind 
is op latere leeftijd. Negatieve opmerkingen over mannelijk of vrouwelijk gedrag 
worden door leerkrachten niet altijd opgemerkt. Door deze te bespreken in 
klasverband, schep je openheid over sekse-identiteit. Als jongens beledigen naar 
vrouwen, herinner dan dat hun moeder of zusje ook vrouwen zijn.  

– Tracht je op niemand specifiek te fixeren, kies niet het meest populaire of minst 
populaire (gepeste) kind uit, maar tracht het als een algemeen gespreksonderwerp te 
bespreken.

Je moet je er zelf goed bij voelen

Om de kinderen te leren dat ‘homo of lesbisch zijn’ gewoon is, hoort de leerkracht daar zelf 
van overtuigd te zijn. Alleen dan kan een leerkracht een sfeer creëren waarin 
holebiseksualiteit beschouwd wordt als een gewone manier waarop mensen hun 
seksualiteit kunnen uiten. Ook het innemen van een standpunt over rolpatronen van 
mannen en vrouwen is belangrijk.
De leerkracht laat in woord en gedrag merken dat hij/zij holebiseksualiteit accepteert. Die 
acceptatie blijkt niet als een leerkracht desgevraagd tegen twee hartsvriendinnen zegt: 
“Nee, meisjes kunnen niet met elkaar trouwen.” De opvattingen van de leerkracht zijn voor 
kinderen een belangrijke toets voor wat ‘normaal’ is. De leerkracht die iedereen 'gelijk' wil 
behandelen, trapt in de valkuil dat de thuissituatie niet noodzakelijk overeenkomt met wat 
men in klas verwacht. Hierdoor voelt het kind zich ongelijk behandeld, omdat het 
gedwongen is mee te doen 'gelijk' aan de rest.

Wat kunnen kinderen 'aan'?

Toen tussen 1890 en 1920 kinderboeken werden geïllustreerd door buitenlandse 
tekenaars vonden wereldverbeteraars dat de plaatjes ongeschikt waren. Sprookjes van 
Grimm en Anderson met daarin verwijzingen naar de dood werden ongeschikt geacht voor 
kleine kinderen. Griezelige en burgelijke elementen moesten plaats ruimen, want men wou 
de tere kinderziel behoeden van onvolmaakthede schoonheden. 
Kinderen kunnen veel meer aan dan je denkt. Seksuele onderwerpen zijn in het begin net 
zo gewoon als dagelijkse zaken. Een kind is niet te jong voor het thema. Heel vaak komen 
vragen van kleine kinderen voort uit iets wat ze gezien of gehoord hebben thuis, internet of 
tv en niet begrijpen. Zeggen “dat vertel ik je later wel eens”, betekent zoveel als zeggen “ik 
zeg het je niet”. Door te antwoorden op de vraag geef je een positief signaal. Je geeft aan 
dat het kind altijd bij je terecht kan. Als het kind er niets van begrijpt omdat het te jong is, 
zal het jouw antwoord gewoon vergeten en is er niets gebeurd. 
Praten over seksueel misbruik met kinderen is ook nodig. Hiervoor bestaan specifieke 
boeken die we in de lijst hebben opgenomen. Seksueel misbruik mag idealiter niet de 
eerste informatie zijn die het kind krijgt over seksualiteit. Om seksueel misbruik wat los te 
koppelen van seksualiteit, kun je het opvatten als een soort brandoefening. Daarbij horen 
kinderen ook te weten wat ze moeten doen als er gevaar dreigt.
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Naar huis komen met

Ouders willen graag weten wat kinderen op school geleerd hebben. Daaruit kunnen 
nieuwe vragen ontstaan waarop kinderen een antwoord van hun ouders verwachten. 
Omgekeerd brengen kinderen hun thuissituatie mee naar school. Sommige ouders of 
aangetrouwde familie kunnen afkeurende reacties geven en willen kinderen wapenen 
tegen een vrije opvoeding. Door kinderen te wijzen dat in elk gezin andere normen en 
waarden gelden, kun je het kind voorbereiden op hoe ze omspringen met hun seksualiteit 
in het openbaar. Dat je elkaars keuze in omgang met seksualiteit hoort te respecteren. 
Als leerkracht heb je altijd te maken met opvattingen van ouders. Seksualiteit is een 
aspect die sommige ouders moeilijk kunnen delen met onderwijzers. Bepaalde ouders 
verbieden hun kinderen over seksualiteit te spreken in het openbaar. Elke instantie die een 
deel van de opvoeding opneemt heeft regels op papier. Afspraken over pestgedrag en 
berispingsmethodes zijn vaak geweten, maar hoe men reageert op seksuele getint gedrag 
is veelal onduidelijk.
Het weerhouden van informatie is slechts een uitstel van korte duur. Het kind zal blijven 
doorvragen en bij om het even wie of waar een antwoord vinden. Dit kan soms genant 
uitpakken; in volle supermarkt, wachtzaal of midden in een gesprek met derden vuren ze 
hun vragen af.

Suggesties voor de heteroleerkracht

● Laat ik seksuele spelletjes toe? Ook naar kinderen van hetzelfde geslacht?
● Hoe reageer ik hierop? Bevestig ik er aandacht aan of juist niet?
● Wat is mijn tolerantiegrens? Overloop met ouders op welke wijze ik vragen en 

pestgedrag bespreek in klas, ook omtrent seksualiteit, gender en seksueel gedrag.
● Overleg en vraag advies van collega's wanneer er specifieke gebeurtenissen 

voordoen rond seksualiteit of seksuele spelletjes. Hou het niet angstvallig stil. 
Is er een officieel standpunt?

● Hoe denk ik zelf en wat weet u over holebiseksualiteit en transgender? Is seksuele 
geaardheid volgens u een persoonlijke keuze?

● Vind ik dat holebiseksualiteit of gender een onderwerp is om op de basisschool te 
bespreken?

● Wil ik met de kinderen praten over holebiseksualiteit? (Kringgesprek, voorlezen,..)
● Ben ik bereid om kinderen te corrigeren als zij zich negatief uitlaten over 

holebiseksualiteit of transgender-gedrag?
● Heb ik materiaal voor handen dat ik kan gebruiken om holebiseksualiteit te 

bespreken?
● Hoe ga ik om met vrouwelijke jongetjes in mijn groep?
● Hoe ga ik om met stoere meiden in mijn groep?
● Hoe ga ik om met holebi-of transgender ouders?
● Hoe ga ik om met holebiseksuele of transgender collega’s?
● Laat ik holebikoppeltjes en genderoverschrijdend gedrag toe in klas? 

(Verkleedpartij; Mogen jongens vrouwenkleren aan als ze dat willen?)

Suggesties voor de schoolleiding

Als schoolleider bent u verantwoordelijk voor de koers van de school en voor de veiligheid 
van kinderen, personeel en ouders. Dat betekent dat uw school ook een visie heeft op 
(holebi-)seksualiteit.

● Welk standpunt neem ik in over het accepteren van seksuele spelletjes op school? 
(zoals dokterje, vader en moeder spelen) Staat dit ook op papier? Communiceer ik 
deze regels met leerkrachten en ouders? Welke opvoedkundige taak heeft de 
school op vlak van seksualiteit? 

● Hoe denkt de school over holebiseksualiteit en transgendergedrag?
● Hoe is dit zichtbaar? (Personeelsbestand, gedragsregels, antipestbeleid, ruimte 

voor genderkinderen, lessen relationele vorming, schoolveiligheidsplan …)
● Welke mate van openheid accepteert u van holebiseksuele personeelsleden? 

(Naar collega’s, naar kinderen, naar ouders, is hun partner welkom op school/bij 
schoolactiviteiten …)
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● Bij wie kunnen holebileerkrachten terecht als ze met vragen zitten over het beleid?
● Wens ik methodieken rond het thema (holebi)seksualiteit te ondersteunen en 

beschikbaar te stellen voor leerkrachten? Opnemen in de schoolbibliotheek?
● Zijn er grenzen aan uw acceptatie als werkgever? (Klas aanwezig bij 

homo/lesbisch huwelijk, personeelslid dat meegaat op de Gay Pride, adverteren in 
een gay-contactrubriek, een persartikel over een holebi-studiedag …)

● In een oudercontact kunnen holebi-ouders confronterend zijn naar andere ouders 
toe. Hoe willen de ouders zich bij de andere ouders in de klas introduceren? Hoe 
willen ze dat hun thuissituatie bekend is bij de andere kinderen? Is de school in 
staat  verwachtingen waar te maken?

● In hoeverre kunnen holebiseksuele personeelsleden op steun rekenen in geval 
van negativiteit van de kant van collega’s, kinderen, ouders?

● Is het gebruikelijk dat leerkrachten in de klas spreken over andere relatievormen 
dan man-vrouw? 

● Is het gebruikelijk aandacht te vestigen op pestgedrag? Ook als pestgedrag 
gender of seksueel van aard is? 

● Zijn holebi-ouders en hun kinderen bij u op school welkom? (Hoe maakt u dat 
zichtbaar?) 

● Gaat u aan de slag met deze suggesties op de basisschool? 

Zeker weten?!

Soms kun je als buitenstaander, bijvoorbeeld als ouder of als leerkracht, bij een bepaald 
kind weleens het idee hebben dat het later homoseksueel of lesbisch zou kunnen worden. 
Bijvoorbeeld bij een ‘tomboy-meisje’ (jongensachtig meisje) of een feminiem (vrouwelijk) 
jongetje. Maar zeker weten doe je niet. Het is daarom onjuist bepaalde signalen te 
noemen waaraan je bij jonge kinderen al zou kunnen zien of ze daarmee later een grotere 
kans hebben om holebiseksueel te worden. Het is daarentegen wel belangrijk als 
opvoeders een sfeer te creëren waarin holebiseksualiteit beschouwd wordt als een 
gewone manier waarop mensen hun seksualiteit kunnen uiten. Bovendien is het belangrijk 
dat kinderen merken dat het niet uitmaakt of je homo of hetero bent; je vader en moeder 
blijven evenveel van je houden.
Tussen twee en vier jaar vormt het kind een sekse-identiteit. Genderoverschrijdend gedrag 
is vaak tijdelijk, zoals duimzuigen of bedplassen ook tijdelijk zijn. Vanaf vier tot zes jaar is 
men nieuwsgierig naar het lichaam. Daarna nemen de vragen over hoe het lichaam werkt 
af. Jongens uiten hun affectie meer in de vorm van tikken, plagen, stompen en duwen. De 
thuissituatie en verandering in lichaam liggen aan de basis voor de ontwikkeling van 
preutsheid. Vanaf zes tot acht jaar kent men elkaars lichaam en nemen seksuele spelletjes 
af. Kinderen gebruiken het woord 'verliefd' maar vullen deze anders in dan bij 
volwassenen. Verliefd zijn gaat men rond de leeftijd van zes jaar, onderscheiden van 
vriendschap. Verliefd ben je op iemand waarvoor je extra aandacht hebt, veel mee speelt 
of graag hebt. Vanaf acht jaar koppelt men lichamelijk contact aan het begrip 'verliefd' zijn. 
Zoals elkaar kussen. De groepsnorm is heteroseksueel. Kinderen tussen 8-10 jaar die 
verliefd zijn op iemand van hetzelfde geslacht gaan dit zelf niet als 'homoseksueel' 
ervaren. Vanaf 10 jaar groeit het besef van de seksuele voorkeur naar meer ho-le-bi-
seksueel of meer heteroseksueel en kan gedurende je hele leven nog lichtjes verschuiven.

Suggesties voor de holebi of transgender leerkracht

Op papier is iedereen gelijk voor de wet en mag je niemand discrimineren of ontslaan op 
basis van zijn of haar seksuele geaardheid, godsdienst, levensovertuiging, politieke 
gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, handicap of burgerlijke staat. 
Veel schooldirecties verwachten dat leerkrachten hun privé strikt gescheiden houden. 
Maar ook veel holebi-leerkrachten vinden dat hun werkgever geen zaken heeft met hun 
privé-leven.  Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Op een personeelsfeest waarbij je 
partner welkom is, zwangerschapsverlof, trouwpartij of begrafenis om maar enkele te 
noemen. Vroeg of laat willen collega's weten of je een relatie hebt en zelf kinderen. 
Kinderen of collega's kunnen je buiten school gezien hebben met je partner of in een 
televisieprogramma of krant. Dit dwingt je soms tot openheid, beperkt je tot uiten van je 
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eigen seksualiteit, maar je moet zelf beslissen wat je wil delen en wat niet. We moeten ook 
de realiteit onder ogen zien; holebi-leerkrachten moeten een hoge drempel overwinnen 
alvorens ze hun geaardheid willen bespreken. Er is niet alleen de kans dat collega's en 
directie hiermee problemen hebben, maar ook dat aanhoudende klachten van ouders of 
personeel tot een eventueel ontslag kunnen leiden. 

● Bedenk in hoeverre ik openheid wil geven over je seksualiteit en aan wie (directie, 
collega’s, kinderen, ouders).

● Bedenk in hoeverre u open wilt zijn over uw relatievorm en tegenover wie (directie, 
collega’s, kinderen, ouders).

● Als u kiest voor openheid, check in welke mate u kunt rekenen op de steun van de 
directie in geval van negativiteit van de kant van kinderen, ouders, collega’s. In 
geval van negativiteit, is de schoolleiding verplicht om een holebiseksueel 
personeelslid veiligheid te bieden. Dat kan door met de kinderen een project te 
doen over relaties, over respect voor anderen en andere leefvormen, of een 
antipestproject. Maar ook door de leerkracht in bescherming te nemen en kinderen 
en ouders aan te spreken op respectloze opmerkingen. Het arbeidsreglement 
schrijft voor dat onderwijsorganisaties werknemers moeten beschermen tegen 
‘psychosociale belasting’ en dat kunnen ook roddels en pesterijen zijn van 
leerlingen en ouders.

● In welke mate spelen je eigen angsten of bezwaren een rol, in het al dan niet 
behandelen van (holebi-)seksualiteit in de klas? Is deze angst gegrond of louter 
denkbeeldig? Is er iemand op school bij wie je terecht kan met dit soort vragen?

● Denk je dat kinderen, ouders of docenten vermoeden dat je niet heteroseksueel 
bent als je (holebi-)seksualiteit in klas bespreekt? Of als je net angstvallig wilt 
vermijden? Hoe reageer je als men je eigen seksualiteit in vraag stelt?

● In welke mate verwacht de school dat je een voorbeeldfunctie vormt voor 
kinderen? 

Aanbevolen (voor)leesboeken 4-12 jaar 

M = hoofdpersonage is man / V = hoofdpersonage is een vrouw / T = Transgender

- Mathijs Beentjes, Ik en mijn monster, Lemniscaat, 1997, 5+, m 
- Bruno Boen, De meester heeft een vriend, Hasselt, Clavis, 1997, m
- Jacques Brooijmans, Spinsels van een kater, Clavis, 2004, 9+
- Chris Donner, Brieven van mijn broertje, Querido, 1995, 10+, m
- Olivier Van Gierdeghom, Frederik De Schepper, Spinnertje, Jong & HiB, 2008, 6+ m
- Ingrid Godon, André Sollie, Wachten op Matroos, Querido, 2000, 9+, m
- Siska Goeminne, Twee meisjes, Afijn, 2006, 9+, v
- Mario van Gommeren, Toontjes spreekbeurt, La Riviëre, 1997, 8+, m
- Linda de Haan & Stern Nijland, Koning & Koning, Gottmer, 2000, 5+, m
- Hilde Hagerup, Golfbewegingen, Fontein, 2000, 11+, v
- Rindert Kromhout, ill. Jan Jutte, Peppino, Amsterdam, Leopold, 2001, m
- Paul de Leeuw, De kleine heks 1, Prometheus Lucifer, 2001, m
- Paul de Leeuw, De kleine heks 2, Prometheus kinderboeken, 2002, m
- Ted van Lieshout, Maljent, Van Goor, 1991, 11+ transgender
- Benny Lindelauf, Schuilen in een jas, Van Goor, 2001, m
- Pija Lindenbaum, Kleine Klaas-Jan en oom lieveling, De Groenhazenpers, 2007, 5+, m
- Sofie Mileau, De verborgen prins, Van Holkema & Warendorf, 10+, v
- Bart Moeyaert, Een kuil om in te wonen, in: Durf voor drie, Querido, 2007, 6+, m
- Sine van Mol, Dan kleurt het water rood, Clavis, 1994, 11+, m
- Francine Oomen, Het geheim van Lena Lijstje, Van Holkema & Warendorf, 2003, 10+, v
- An van ‘t Oosten, Madame Sarah, Davidsfonds/Infodok, 2002, 10+, m
- Erik van Os, Elle van Lieshout, wee wee wee punt muis punt en el, 
Maretak/Schelpjesboek, 2002, 6+, AVI 1, v
- Erik van Os, Elle van Lieshout, Wie o wie?, Gottmer, 2001, 5+, m
- Bas Rompa, Op een dag als ik durf, Holland, 1989, 10+, v
- Lydia Rood, Lekker wakker, Leopold, 2000, 9+, v
- Edith Schreiber-Wicke, Twee pappa’s voor Tango, De Vries-Brouwers, 2006, 4+, m
- Ken Setterington, Mam en mamma gaan trouwen!, De Vries-Brouwers, 2006, 5+, v
- Carry Slee, Confetti conflict, Prometheus kinderboeken, 1993, m
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- Gode-Liva Uleners, El is zo blij met Els, Bommes, 2004, v
- Gode-Liva Uleners, Die rat is goed gek, Bakermat, 1992, 8+, m
- Peter Vervloed, De dansmeester, Zwijsen, 1997, m
- Kaat Vrancken, Hannah en het raadsel van de stilte, Querido, 2000, m
- Jaap de Vries, Halewijntje en de struikrovers, Querido, 1998, m
- Cornelia Funke, De Wilde Kippen Club en de liefde, Querido, 2009, +10 v
- Pauline Michgelsen, Ik wil een jurk, Querido, 2001, 4+ transgender
- Katrien Vandewoude, De jurk van Jan, Clavis, 2003, 7+ transgender
- Olivier Van Gierdeghom, Mijn iks-ij doet koekoek!, Jong & HiB, 2008, 11+ transgender
- Chris Vegter, Handen thuis, De Fontein, 2002, +10 m
- Haye van der Heyden, Geheim van de gebroken ruit, Leopold, 2009, 8+, v
- Annie van Gansewinkel, Een meisje, twee jongens, Leopold, 2005, 11+ bi
- Bette Westra, Wil je met me trouwen?, Gottmer, 1999, 6+ v
- Chris Donner, Brieven van mijn broertje,  Querido 1995, 10+ m
- Angelique de Waard, Diede en Rik verliefd, Prometheus, 2003, 4+, m
- Marja Vos, Ik heb twee moeders, 2009, 6+
- Odiel Reef, Mijn moeders zijn lesbisch en ik ben normaal, Sjaloom, 2000, 10+, v
- Jarko De Witte van Leeuwen, Arwen en haar papa's, Feel Good Families, 2009 m 6+

Aanbevolen boeken over seksualiteit

- Bob Graham, Onze nieuwe baby, Ploegsma 2+
- Siska Goeminne, Kriebels in je buik, Davidsfonds, 2008
- Melanie Meijer, In je blootje, SWP, 2008
- Bart Van Nuffelen, Trouwen met Tania, De Eenhoorn, 2006
- Yves Calamou, 9 maanden in de buik van mama, De Standaard, 2006
- Karla Stoefs, Stekelzot van je, Davidsfonds, 2005
- Mark Janssen, De koning wil een kindje, De Vier Windstreken, 2004
- Delfos, Martine France. Dat nare gevoel, Het is niet leuk! en Blijf van me af! over 
seksueel misbruik (bij meisjes en jongens), Pereboom/Nino, 8+
- Nicholas Allan. De grote race, voorlichtingsboek, Ploegsma, 2004, 4+
- Sylvia Schneider en Clara Seutens, Kunnen papa's ook kindjes krijgen? Eerste vragen 
over liefhebben en seksualiteit voor kleuters vanaf vier jaar, Deltas, 2001, 4+
- Marjolein Mattaar, Biba bebi boek, Mercis, 1993, 2+
- Thomas Svensson, De buitelende baby in mama's buik en De buitelende baby komt 
thuis, Ploegsma, 1995, 2002, 2+ 
- Marja Baseler, Ik+jij=wij, alles over vriendschap liefde en geboorte, House of Books,2002
- Burny Bos, Knofje, Leopold 2009, 2+
- Marianne Busser en Ron Schröder, Mag ik van jou een kusje?, Van Holkema & 
Warendorf, 2001, 2+
- Jacques Vriens, Ik ben ook op jou, Van Goor, 1993, 6+
- Sanderijn van der Doef, Ben jij ook op mij?, Ploegsma, 2005, 7+
- Dirk Musschoot, Is zoenen ook seks?, Mozaïek, 2003
- Sanderijn van der Doef, Ik vind jou lief, een informatief prentenboek voor peuter en 
kleuter, Ploegsma 2001
- Babette Cole, Het ei van mama, Davidsfonds, 2004, 4+
- Serge Bloch, Babyzaadjes waar komen de kinderen vandaan? Clavis, 2003, 4+
- Peter Mayle, Waar kom ik vandaan? Tirion, 1974, 5+
- Oma is een meisje, seksuele opvoeding bij peuter en kleuter, Jeugd & Seksualiteit, 1994
- 'K Zag 2 beren, interactieve tentoonstelling voor kleuters en kinderen in de wereld van 
Kina, Sensoa
- Detty Verreydt, De Baby uit de bloemkool, over adoptie, Lannoo, 2002
- Katrin Meier, Knuffel heeft zorgen over seksueel misbruik, De Vries-Brouwers, 1997
- Delfos, Martine France. Dat heb je van mij over erfelijkheid, Nino, 1999
- Gisele Braun, Klein nee en GROTE NEE, Abimo, 2004
- Ellen Houtman Weerbaar zijn. Dat vind ik niet leuk, Kwintessens, 2002
- Bernadette Custers, Het kleine piemelboek, Gottmer, 2002
- Kolet Janssen, Seks. Hoe voelt dat? Davidsfonds, 2003
- Katerina Janouch, Waar was ik voor ik er was? Gottmer, 2006
- Martine Delfos, Zoek de verschillen tussen jongens en meisjes, Van Waarden, 2002, 11+
- Robbie Harris, Seks en zo: eerlijke antwoorden over vrijen en zo, Davidsfonds, 2003
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Informatieve boeken over holebiseksualiteit & transgender

- Ik weet wie ik ben: educatieve map homoseksuele en lesbische vorming. Gelijke kansen 
in Vlaanderen, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
- Shana Dehouck, Olivier Van Gierdeghom, Expeditie holebi. Een boek over seksuele 
identiteiten, Jong & HiB Publicaties, 2008, 15+ - Verhalen, ervaringen, emoties, adressen, 
organisaties, kortom: niet alleen een handig boek maar voor veel jongeren herkenbaar.
- Martine Delfos, Verliefd is verliefd, Van Waarden, 2002, 11+
- Sanderijn van der Doef, Bas Maliepaard Out! Alles over homoseksualiteit,Lannoo, 2007
- Visser, Anke. Gewoon homo op de basisschool, APS, 2009
- Bank vooruit, op naar een holebivriendelijke school, Cavaria, 2009
- Maarten heeft twee mama's. Integratie van het holebithema in het lager onderwijs, 
Holebifederatie, 2005
- Jonas en Jasper, holebi-map voor de basisschool met kleurplaten, Jong & HiB, 2004
- Van Der Doef, Sanderijn. Kleine mensen, grote gevoelens. De Brink, 2007
- Hulpvragen bij holebi's. Frank Cockx en Anja Seghers, Gelijke kansen in Vlaanderen, 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2002
- Mirjam Hemker, Mariëtte Hermans, Lesbische seks, Schorer, 2003
- Mariëtte Hermans & Rita Buiting, Roze ouders, Ploegsma, 2007
- Omar Nahas, Homo en moslim - hoe gaat dat samen? 1001 vragen over islam en 
homoseksualiteit, Forum, 2005
- Claeys, Barbara, Samen mama, zwangerschapsgids voor lesbische koppels, Lannoo, 
2008
- Schijf, Els, Hoera het is een meisje! Leidraad voor ouders van genderdysfore kinderen, 
Landelijk Bureau Humanitas, 1999 
- Wendy Iven, Ons meisje in strijd met haar jongenslijf over genderdysforie, 2008
- Martine Delfos, Luister je wel naar mij? Gesprekvoering met kinderen tussen vier en 
twaalf, SWP, 2005
- Martine Delfos, De schoonheid van het verschil, Pearson, 2008
- Kenneth./Vicky. Transvisie voor genderkinderen en -jongeren
- Beter biseks; mythen over biseksualiteit ontrafeld, Schorer, 2007

Telefoonnummers 

0800 99 533 (holebifoon)
102 (kinder- en jongerentelefoon)
050 33 69 70 (cgso brugge – vragen over jezelf, relaties en seksualiteit, anoniem bellen)

Sites

http://www.allesovergay.nl
http://www.gayandschool.nl
http://www.j-h.be/publications
http://www.jnet.be/holebi
http://www.vrolijkescholen.nl
http://www.sensoa.be
http://www.dewereldvankina.be
http://www.cgsobrugge.be

http://www.jeugdenseksualiteit.be
http://www.zoenenenzo.nl
http://www.cavaria.be
http://www.allesoverseks.be
http://www.iglyo.com
http://surf.to/hommeles
http://www.kids.lsvd.de
http://www.j-h.be
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