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Hoofdstuk 1 - Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Sinds ik mijn opleiding bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ben begonnen, kwam ik 
steeds meer in aanraking met de LHBTQIA+ gemeenschap. Ik merkte dat mijn omgeving en ikzelf 
de informatie heb misgelopen op de middelbare school en weinig kennis had over deze 
onderwerpen. Van verschillende deelnemers van deze gemeenschap kreeg ik verhalen te horen 
en kreeg ik met mijn eigen ogen te zien hoeveel verschillende reacties een man met lange, neppe 
nagels en hakken nog kreeg van de omgeving. Sinds 2020 kwam ik zelf erachter dat ik ook op 
vrouwen val, en dus daarmee val onder de letter B van LHBTQIA+ en ervaarde vanaf dat moment 
dat ik met een partner van hetzelfde geslacht veel negatieve reacties kreeg. Dit waren geen 
reacties uit mijn directe omgeving, maar uit personen van de Rotterdamse bevolking met de 
nodige vooroordelen.  

Hiphop is altijd al mijn favoriete genre geweest binnen de muziek, maar dit begon tegendraads te 
voelen, sinds ik mij ging verdiepen in de songteksten. Sinds 2018, het jaar dat ik begon aan mijn 
opleiding. Het is het mij opgevallen dat veel hiphopnummers homofobe en racistische teksten 
bevatten. Door het besef dat ik pas vanaf 2018 begon na te denken over de LHBTQIA+ 
gemeenschap, vond ik het tijd worden voor een dieper onderzoek naar waar dit vandaan komt en 
hoe dit veranderd is/kan worden.  

Naast de losse aspecten waarom hiphop en LHBTQIA+ mij aanspreken en waarom ik deze 
onderwerpen wil gebruiken, vind ik de combinatie van de twee erg interessant. Omdat het bij mij 
als een soort strijd voelde, merkte ik dat ik een manier wilde te vinden om de twee te combineren. 
Kunnen de twee tegenpolen elkaar aanvullen en versterken?  

1.2 Probleemstelling 

VERPLICHTING EN PESTTHERMOMETER 

Tijdens het zoeken naar boeken in de bibliotheek op de academie kwam ik erachter dat, op één 
klein boekje na, er verder geen boeken te vinden zijn over diverse seksualiteit binnen het 
onderwijs. Het is echter sinds december 2012 verplicht om aandacht te besteden aan seksuele 
diversiteit (Visser & Verhagen, 2016).  
Hoewel voorlichting verplicht is, blijkt uit een onderzoek dat “56 procent van de studenten op de 
middelbare school niets leert over seksuele oriëntatie en 86 procent krijgt geen informatie over 
genderidentiteit” (NPO 3FM, 2019). Daarnaast wordt er volgens de Pestthermometer, een online 
peiling waar leerlingen de scheldwoorden noemen die ze elke schooldag te horen krijgen, op het 
voortgezet onderwijs het woord ‘homo’ het meest gebruikt als scheldwoord. Op het basisonderwijs 
staat dit woord op de derde plek (Delver, 2018). Omdat ik hoopte dat dit niet klopte, heb ik een 
survey rondgestuurd naar verschillende middelbare scholen, waar 88 reacties op zijn gekomen. 
Helaas bleek ook in mijn survey dat 70% van de ondervraagden, zie afbeelding 1, weleens het 
woord ‘homo’ of ‘gay’ heeft gebruikt als scheldwoord of in negatieve context.  
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Omdat leerlingen tijdens hun onderwijsperiodes weinig over de LHBTQIA+ gemeenschap te leren 
krijgen, heeft dit invloed op de veiligheid binnen de school. Hierdoor wordt het voor LHBTQIA+ 
leerlingen steeds moeilijker om uit de kast te komen. 
 Uit de EU LGBTI Survey II komt naar voren dat van de Nederlandse respondenten tussen 
18 en 24 jaar ruim 41% hun LHBTI-zijn niet uitspreekt op school. Voor de groep tussen de 15 en 
17 jaar oud zegt 16% hetzelfde te doen (EU Fundamental Rights Agency, 2020). 

HOMOFOBIE IN HIPHOPMUZIEK 

Let’s talk about music. Met de popularisering van de hiphop muziek, is ook het gewelddadige 
toezicht op seksualiteit en genderrollen toegenomen. Homoseksualiteit werd een teken van 
minderwaardigheid binnen de cultuur (Shimeles, 2010). De hiphop gemeenschap staat inmiddels 
bekend als de meest onvriendelijke gemeenschap richting de LHBTQIA+ gemeenschap. Binnen 
de hiphop worden veel homofobe en anti-gay teksten gerapt (Julious, 2016). Zo werd er in 2000 
het nummer Criminal van Eminem het volgende gerapt: “That’ll stab you in the head, whether 
you’re a fag or les’. Or a homosex, hermaph or a trans-a-vest. Pants or dress, hate fags? The 
answer’s yes”.  Een ander voorbeeld wat recentelijk veel ophef heeft veroorzaakt wegens het 
seksualiseren van lesbische vrouwen is het nummer Girls want Girls van het nieuwste album van 
de Canadese hiphopartiest Drake (Punjabi, 2021).  

 Er is echter sinds een aantal jaren ook een verschuiving aan het plaatsvinden. In 2015 
spreekt rapper Kanye West zich uit naar homofobie tijdens een interview met MTV. “Not just hip-
hop, but America just discriminates. And I wanna just, to come on TV and just tell my rappers, just 
tell my friends, 'Yo, stop it.’”. Voor West was het uit de kast komen van zijn neef een omkeerpunt. “I 
love him and I've been discriminating against gays”, aldus West (HRC, 2005). 

ERVARINGEN OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS 

Om het spits af te bijten wil ik beginnen met mijn eigen ervaringen van toen ik op de middelbare 
school zat. Ik ben op het HBO, mijn huidige opleiding, er pas achter gekomen dat ik mij niet 
identificeer als heteroseksuele vrouw. Zelf heb ik nooit bewust nagedacht over mijn seksualiteit op 
de middelbare school. Wel weet ik dat er op mijn openbare middelbare school weinig is verteld 
over de verschillende geaardheden en genderidentiteiten. Ik heb tot het MBO nog nooit te horen 
gekregen over de zogeheten LHBT-cultuur. Wel werd het thema heel kort en bondig besproken 
tijdens een biologieles seksuele voorlichting. Dat werd enkel besproken als we te horen kregen 
over de verschillende Soa’s. Ook kende ik niet heel veel LHBTQIA+ personen die voor hun 
geaardheid of identiteit uitkwamen. Ik heb het idee dat de sfeer op school niet veilig genoeg was 
om het hier over te hebben of voor uit te komen. Als ik vanuit mijzelf spreek voelde het niet als een 
veilige omgeving waarbij ik hiervoor uit zou komen, mocht ik hier toen klaar voor zijn. 

Helaas wordt ook mijn hierboven genoemde ervaring bevestigd tijdens interviews van VICE, een 
mediabedrijf dat een tijdschrift, website, televisie- en filmproductiebedrijf, platenlabel en imprint 
omvat, met LHBTQIA+-jongeren worden hun ervaringen op de middelbare school besproken. De 
jongens die hier worden geïnterviewd hebben op verschillende scholen gezeten en hebben hele 
verschillende ervaringen over de coming-out, de veiligheid en de hulp op school (Pringels, 2020).  

 Zo heeft Wim (26) op een reformatorische school gezeten waar er volgens hem geen 
ruimte was voor mensen met een andere geaardheid dan heteroseksualiteit. Ook de lessen over 
seksualiteit gingen enkel over heteroseksuele relaties en de afkeer naar homoseksualiteit. Door de 
afkeuring van docenten, ontstond er een onveilige sfeer en werd er ruimte gemaakt voor 
pesterijen. De sfeer was te onveilig om over de verwarring, ervaring of gevoelens te praten 
(Pringels, 2020). 

 Daniel (20) had op elfjarige leeftijd verkering gevraagd aan een jongen. Zijn juf wilde 
meteen erna een gesprek met zijn ouders omdat ze vond dat dit absoluut niet kon of mocht. Daniel 
zou volgens haar van de school een onveilige omgeving maken voor andere kinderen. Toen zijn 
ouders naar de directie gingen om hierover te klagen, werd er weinig mee gedaan. In het vervolg 
liet de juf Daniel nooit naar een hoger niveau gaan en sloot ze hem buiten van de leuke 
activiteiten. Daniel had het gevoel dat zijn juf een hekel aan hem had door zijn seksuele 
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geaardheid. Hij is later verwisseld van school en is naar een christelijke middelbare school 
gegaan. Hier heeft Daniel in de eerste klas verteld dat hij homo is en na een half jaar is hij van 
mentor klas veranderd omdat de mentor hem ‘te lastig’ vond. Later bleek dat hij Daniel van klas 
had laten wisselen wegens zijn seksuele geaardheid. Toen de school een onderzoek startte, bleek 
dat deze docent dit al jaren deed (Pringels, 2020). 

 Dante (21) heeft zich daarentegen nooit onveilig gevoeld op zijn middelbare school. Op zijn 
middelbare school zaten er een aantal LHBTQIA+-leraren en werd er aandacht besteed aan 
Paarse Vrijdag. Dit zorgde ervoor dat Dante zich altijd wel gezien voelde, maar in de lessen zelf 
werd er nooit gesproken over genderidentiteit waardoor hij niet zo goed wist wat er met hem aan 
de hand was. Dante: “Als mijn school homoseksualiteit had verboden, had ik me zo ontzettend 
bedreigd gevoeld. Daardoor had ik nooit zo vroeg uit de kast durven komen en had het nog jaren 
geduurd voordat ik durfde ontdekken wie ik echt ben” (Pringels, 2020). 

Ook bij de uitslag van mijn survey kwam er pijnlijk naar boven dat merendeel, maar liefst 76%, nog 
nooit over de term LHBTQIA+ had gehoord op school en dat 53% vindt dat er op school te weinig 
aandacht wordt besteed aan dit onderwerp, zie afbeeldingen 2 en 3.  

 

Het probleem is dus dat leerlingen, ondanks de verplichting tot voorlichting, te weinig leren over 
LHBTQIA+ onderwerpen zoals seks met hetzelfde geslacht en veel LHBTQIA+ leerlingen zich niet 
veilig genoeg voelen om hun LHBTQIA-zijn te uiten. Daarbij helpt de homofobie in de hiphop niet 
met het creëren van een veilige omgeving voor LHBTQIA+ personen. 

1.3 Doel en Relevantie 

Heel Nederland luistert weleens naar muziek, of dat nou op de radio is, via Spotify of via YouTube.  
Muziek speelt een belangrijke rol in het leven van jongeren. Uit onderzoek onder jongeren van 14 
tot 16 jaar oud in de Verenigde Staten blijkt dat jongeren gemiddeld 40 uur per week spenderen 
aan het luisteren van muziek (Redactie Foobie.nl, 2015). 

Hiphop in het Nederlands voortgezet wordt in het onderwijs ingezet met als doel om de sociale en 
emotionele ontwikkeling van jongeren te bevorderen, zoals het vergroten van zelfvertrouwen, 
doorzettingsvermogen, samenwerkend leren en het ontwikkelen van een eigen ‘ik’. Dit gebeurt 
door middel van verschillende tactieken zoals procesgericht lesgeven en de leerlingen zelf laten 
creëren (Van den Brink, 2016). Het vergroten van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van een eigen 
‘ik’ is belangrijk voor het accepteren van de identiteit van een leerling.  

Het is dan ook belangrijk dat er meer voorlichting komt over LHBTQIA+ onderwerpen, omdat de 
leerlingen te weinig onderwijs krijgen hierover en veel LHBTQIA+ leerlingen zich niet veilig genoeg 
voelen om ervoor uit te komen dat zij niet hetero of cisgender zijn en dus een deel van hun 
identiteit verborgen moeten houden wat kan leiden tot mentale problemen.  

Met dit onderzoek hoop ik een verandering te brengen en een oplossing te geven voor het tekort 
aan voorlichting over LHBTQIA+ onderwerpen.  
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Door middel van hiphopmuziek wordt de leefomgeving van de leerlingen op het voortgezet 
onderwijs ingezet om ze te motiveren en inspireren. Door middel van voorbeelden van LHBTQIA+ 
artiesten wil ik laten zien dat LHBTQIA+ deelnemers zich niet minderwaardig hoeven te voelen.  

1.4 Vraagstelling 

Om het onderzoek te starten ben ik begonnen met het bedenken wat ik precies wilde onderzoeken 
en waar ik mij in wilde verdiepen. Dat leidde tot de volgende onderzoeksvraag: Op welke manier 
kan hiphop bijdragen aan de voorlichting over LHBTQIA+ onderwerpen in het Nederlands 
voortgezet onderwijs?  

Om het onderzoek geleidelijk te laten lopen en antwoord op de hoofdvraag te krijgen heb ik het 
onderzoek verdeeld in twee deelvragen: 
1. Hoe kan LHBTQIA+ seksualiteit bespreekbaar worden gemaakt op het voortgezet onderwijs? 
2. Hoe kan hiphop worden gebruikt in het onderwijs?  

1.5 Onderzoeksmethode  

Ik ga aan de slag met literatuuronderzoek over de onderwerpen LHBTQIA+ en hiphop. Ook kijk ik 
naar de verschillende vormen die wellicht bestaan die mijn onderwerp onderbouwen. De methoden 
van dataverzameling die gebruikt zullen worden zijn: Survey-onderzoek en literatuuronderzoek.  

Het onderzoek zal beginnen met literatuuronderzoek. Hierbij ga ik op zoek naar bestaande 
literatuur over mijn onderwerpen. Ik heb hiervoor gekozen omdat er naar mijn huidige kennis nog 
niks van educatie bestaat waarbij hiphop wordt gebruikt om LHBTQIA+-onderwerpen aan te 
kaarten. Door literatuuronderzoek te doen is het mogelijk om de onderwerpen los te maken van 
elkaar en gerichtere onderzoeken te kunnen doen naar de losse onderwerpen. Ik kan daardoor de 
positieve aspecten van beiden goed naast elkaar leggen en combineren.  
 Ik hoop hier mijn aannames al te kunnen bevestigen of ontkrachten. 

Na het literatuuronderzoek zal ik gebruik maken van het survey-onderzoek. Deze gebruik ik om 
zoveel mogelijk opinies en antwoorden te ontvangen op mijn vragen over het huidige voortgezet 
onderwijs. Hoe meer reacties erop komen, hoe adequater de resultaten en conclusies zijn. 

Het is een online vragenlijst waarbij leerlingen anoniem kunnen antwoorden. Er worden een aantal 
introductievragen gesteld en verder bevat de survey vragen die ingaan op de twee onderwerpen; 
LHBTQIA+ en hiphop. 

De vragen in de survey zijn ontstaan door de informatie die ik miste in de literatuur om antwoord te 
krijgen op de hoofdvraag. De survey bevat zowel gesloten als open vragen, waardoor de 
informatie duidelijk is, maar de ondervraagden ook de vrijheid kregen om hun woordje te doen.  

De survey is naar 15 scholen in Nederland via een e-mail gestuurd. Ook is de survey gedeeld 
binnen het netwerk van mijn opleiding, waar mijn klasgenoten en docenten toegang tot hebben.  
Uiteindelijk zijn er 88 reacties gekomen van leerlingen en medewerkers op het voortgezet 
onderwijs. 73% van de ondervraagden zit in het tweede jaar, 10% in het eerste jaar, 8% in het 
vijfde jaar, 5% in het zesde jaar en 5% is gestopt of heeft de middelbare school zelf afgerond. 
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1.6 Begrippenlijst 

Alvorens we ons verdiepen in de theorie leg ik eerst de een aantal termen zoals LHBTQIA+ uit die 
voor sommigen niet herkenbaar zullen zijn.  

Het woord LHBTQIA+ is een afkorting voor de termen ‘lesbisch’,' homo’, ‘biseksueel', 
‘transgender', ‘queer’, ‘intersekse’ en ‘aseksueel’. De plus staat voor andere soorten seksualiteiten. 
Om geen onderscheid te maken en alle soorten seksualiteiten te betrekken ga ik het in het verslag 
voornamelijk hebben over deze term.  

LHBTQIA+ staat voor de volgende begrippen: 
1. Lesbisch 
 Lesbische vrouwen zijn vrouwen die zich seksueel aangetrokken voelen tot hetzelfde   
 geslacht (Kernerman Dictionaries, z.d.). 

2. Homo  
 Een homo is een man die zich seksueel aangetrokken voelt tot andere mannen (Ensie,   
 2017). 

3.  Biseksueel 
 Een biseksueel persoon is iemand die zich seksueel aangetrokken voelen tot beide   
 geslachten (Ensie, 2017).  

4. Transgender 
 Een transgender is een persoon wiens genderidentiteit niet overeenkomt met het gender  
 dat is toegeschreven bij de geboorte. Transgender personen zijn eigenlijk geboren in het  
 verkeerde lichaam; bijvoorbeeld een persoon in een jongenslichaam die zich een meisje   
 voelt, of andersom (Wayenberg, 2021). 

5. Queer 
 De term queer is een parapluterm voor onder andere LHBTQIA +’ers. In de jaren ’70 werd  
 de term door deze groep geclaimd als omschrijving van hun identiteit, maar dit geldt niet   
 voor iedereen(‘Definitions’, 2020). Queer kan slaan op homoseksuelen of biseksuelen,   
 maar ook op transgenders. Je kunt stellen dat iemand die zich identificeert als queer,   
 weigert om gedefinieerd te worden in hun genderidentiteit en/of seksualiteit (Hanna, 2017).  

6. Intersekse 
 Intersekse personen zijn geboren met mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken.   
 Iemand heeft bijvoorbeeld een baarmoeder en een onvolgroeide penis of iemand is   
 geboren met een vagina en een grote clitoris die op een penis lijkt. Sommige intersekse   
 personen hebben wel de volgroeide geslachtskenmerken van 1 geslacht, maar een mix   
 van mannelijke en vrouwelijk hormonen, chromosomen of genen (Sense, z.d.-b).  

7. Aseksueel  
 Aseksuele personen hebben geen verlangens of lusten wanneer ze blootgesteld worden  
 aan seksuele prikkels. Zowel mannen als vrouwen kunnen aseksueel zijn (Sensoa, 2022). 

8. + 
 De plus in LHBTQIA+ staat voor andere soorten seksualiteiten (Diab, 2021). 

Heteroseksueel  
Personen die zich seksueel aangetrokken voelen tot het andere geslacht (Sense, z.d.-a). 

Cisgender 
Cisgender personen zijn mensen wiens gender identiteit overeenkomt met het lichaam en geslacht 
dat is toegeschreven bij de geboorte. De term wordt vaak afgekort tot !cis". Een cisgender persoon 
is het tegenovergestelde van een transgender persoon (Russo, 2014). 
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Hoofdstuk 2 - Deelvraag 1: Hoe kan LHBTQIA+ seksualiteit 
bespreekbaar worden gemaakt op het voortgezet onderwijs? 

In dit hoofdstuk onderzoek ik hoe LHBTQIA+ seksualiteit nu bespreekbaar wordt gemaakt op het 
voortgezet onderwijs. We gaan het hebben over de wetgeving en de verschillende soorten 
voorlichting.  

2.1 Wetgeving  

WETGEVING 

Om te zorgen dat discriminatie wegens seksuele geaardheid minder plaatsvindt zijn sinds 
december 2012 de kerndoelen aangepast en zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan 
seksuele diversiteit en hier voorlichting over te geven. De formulering van het besluit is als volgt: 
"Leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit in de samenleving waaronder 
seksuele diversiteit” (Overheid.nl, 2012).  
Echter, dit blijkt onvoldoende te zijn. Nog altijd is het woord ‘homo’ het meest gebruikte 
scheldwoord en worden LHBTQIA+-jongeren tot vier keer meer dan gemiddeld gepest (COC 
Nederland, 2021). 

WETSWIJZIGING 

Op 24 september 2020 stelde het COC (een belangenorganisatie van homoseksuelen, lesbiennes, 
biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie) samen met Rutgers 
(Nederlands kenniscentrum voor seksualiteit en seksuele gezondheid) in een brief aan de Tweede 
Kamer voor om de wet op de burgerschapsopdracht voor scholen verder aan te scherpen (COC 
Nederland, 2020). Dit omdat er nog steeds scholen zijn die LHBTQIA+-jongeren actief afwijzen: 
met anti-LHBTQIA+ verklaringen, door te stellen dat LHBTQIA+-personen een ‘gruwel’ in de ogen 
van God zouden zijn, of dat Allah een afkeer zou hebben naar LHBTQIA+-personen. Dit leidde tot 
een voorstel van Kirsten van den Hul, Peter Kwint en Lisa Westerveld (COC Nederland, 2020):  

- We verzoeken u om de burgerschapsopdracht voor het onderwijs verder aan te scherpen opdat 

er op elke school een positieve, niet-onderhandelbare sociale norm wordt bijgebracht, 

uitgedragen en gehandhaafd waarin diversiteit de norm is en een ieder wordt geaccepteerd.   
- We verzoeken u tevens de burgerschapsopdracht verder aan te scherpen zodat deze duidelijk 

verbiedt dat scholen uitdragen dat mensen om hun wezenskenmerken dienen te worden 

afgewezen.   

Dit voorstel werd in november 2020 overgenomen en goedgekeurd door de Tweede Kamer, 
waarna het in juni 2021 ook werd goedgekeurd door de Eerste Kamer. Sinds 1 augustus 2021 zijn 
alle scholen in Nederland wettelijk verplicht om te zorgen voor veiligheid en acceptatie van LHBTI-
scholieren en personeel in de klas (COC Nederland, 2021).  

De aanscherping van de Burgerschapswet van Arie Slob (voormalig minister Basis- en Voortgezet 
Onderwijs) moet ervoor zorgen dat docenten en leerlingen zich veilig en geaccepteerd voelen, 
ongeacht seksuele geaardheid, huidskleur of achtergrond. Het moet leerlingen ook leren deze 
verschillen te respecteren en hen aanmoedigen om dienovereenkomstig te handelen (COC 
Nederland, 2021). 

IN DE PRAKTIJK 

Om te controleren of scholen zich aan de wettelijke verplichtingen houden is de Onderwijsinspectie 
verantwoordelijk (Onderzoeksredactie, 2020). Woordvoerder Daan Jansen zegt hierover: “We 
gaan met name af op risico indicatoren. Je kunt het zien als een soort dashboard met allemaal 
lampjes van een school. Die lampjes kunnen gaan branden als er klachten bij ons binnenkomen 
over die school. We gaan dan kijken of de scholen voldoen aan de wet. Zo niet, dan geven wij een 
herstelopdracht en uiteindelijk kijken we hoe ze die hebben uitgevoerd. Het gebeurt maar heel 
sporadisch dat er daarna nog maatregelen moeten worden genomen. Kosten zouden dan voor 
een bepaalde tijd kunnen worden vastgezet of compleet worden ingehouden.” 
(Onderzoeksredactie, 2020).  
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 De onderwijsinspectie mag enkel kijken naar de wettelijke verplichting en LHBTQIA+ 
voorlichting staat niet heel duidelijk in de kerndoelen (Onderzoeksredactie, 2020). “Er staat in de 
kerndoelen dat je ‘iets’ moet doen met seksuele oriëntatie en genderidentiteit, maar er staat niet 
precies in wat het moet zijn. Sommige scholen denken dan: ‘Oké, we hebben hier een aantal 
leerlingen in een GSA (Gender & Sexuality Alliance). Check, we hoeven er verder niks mee te 
doen.’”, zegt Daphne Heijmering van het COC hierover. De Onderwijsinspectie kan dus niet heel 
gericht controleren op de inhoud (Onderzoeksredactie, 2020). 

2.2 Mogelijkheden 

BIOLOGIE 

De meest waarschijnlijke plek waar seksuele diversiteit ter sprake komt, is tijdens de seksuele 
voorlichting bij biologie. Dit is echter in 2014 tot 2016, twee jaar na de verplichting voor 
respectvolle voorlichting over seksuele diversiteit in het onderwijs, niet altijd het geval geweest. 
Naar aanleiding van honderden klachten van leerlingen verzamelde Expreszo en COC Youth 
Council sinds 2014 deze en heeft Expreszo, de vereniging voor LHBTI-jongeren in Nederland, het 
meldpunt Slechte Voorlichting gestart. Om in kaart te brengen hoe ernstig de situatie was hebben 
zij in samenwerking met COC Youth Council het Zwartboek gemaakt, een verzameling van de 
klachten die binnen zijn gekomen. De volgende informatie is gebaseerd op de inhoud van het 
Zwartboek (2016).  
 Opvallend is dat er maar liefst 127 meldingen zijn die vallen onder het kopje ‘Geen 
voorlichting’. Dit houdt in dat er tijdens de biologieles geen aandacht werd besteed aan seksuele 
oriëntatie en genderidentiteit. Ook de gevallen waarin woorden als homoseksualiteit werden 
genoemd maar niet werden toegelicht, vallen hieronder. Verder zijn er nog 49 meldingen die vallen 
onder het kopje ‘Gebrekkige voorlichting’. De informatie over seksuele oriëntatie en 
genderidentiteit die leerlingen uit deze categorie kregen waren in beperkte mate. Soms komt het 
kort aan bod of gaat het enkel over homo’s en lesbiennes.  

Tijdens biologielessen is mogelijk om langer de tijd te nemen voor deze onderwerpen tijdens de 
seksuele voorlichting. Ook is het mogelijk om buiten het curriculum om een les te besteden over 
seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Er kan dan verdiept worden op de mentale en lichamelijke 
aspecten die hierbij komen kijken. 

PAARSE VRIJDAG 

Verder gaan we het hebben over Paarse Vrijdag. Scholen zijn steeds meer bekend met Paarse 
Vrijdag, dit is een nationale actiedag van Gender & Sexuality Alliance, (GSA) waarbij iedereen de 
tweede vrijdag van december paarse kleding aantrekt om hun steun voor sekse, gender en 
seksuele diversiteit zichtbaar te maken (GSA Netwerk, 2021). Door deze dag bekend te maken 
binnen de school, wordt het onderwerp makkelijker bespreekbaar voor docenten van vakken die 
hier niets mee te maken hebben zoals bijvoorbeeld wiskunde. Pas op het HBO ben ik in aanraking 
gekomen met Paarse Vrijdag, omdat mijn middelbare scholen en MBO school hier niet actief aan 
meededen en ik hiervan niks terug kon zien. Hierbij zouden bijvoorbeeld posters of vlaggen 
kunnen helpen. 

ONLINE PLATFORMEN 

Gendi is een platform van Stichting School en Veiligheid die de sociale veiligheid op school willen 
bevorderen en binnen het onderwijs ruimte vraagt voor een sociaal veilige omgeving voor gender- 
en seksuele diversiteit (Gendi, 2021). Deze website biedt verschillende lespakketten, lesbrieven, 
lesmaterialen en spellen aan voor de verschillende leerniveaus op scholen. Deze materialen zijn 
voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO.  

BOEKEN 

Naast het platform Gendi bestaan er verschillende platforms die boekenlijsten delen die gaan over 
dit thema. Zo biedt het COC boeken aan voor het primair onderwijs, queerboeken.nl voor het 
voortgezet onderwijs en jongeren en (jong)volwassenen (Gendi, 2021).  
 Boeken zoals Het Transgender Boek van Guy T"Sjoen, Joz Motmans en Ilse Degryse zijn 
educatieve om de lezer meer te leren over het onderwerp, in dit geval transgenders. In dit boek 
worden veelgestelde vragen beantwoord zoals de vragen “Hoe ziet het medisch traject eruit?” en 
“Hoe ervaart een partner de transitie?” en wordt het proces van transgenders uitgelegd. Er worden 
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interviews gehouden met niet alleen transgenders, maar ook de ouders en partners van deze 
personen, waardoor er veel indringende en persoonlijke verhalen worden verteld. T’Sjoen en 
Motmans schrijven over de theorie en medische aspecten van dit onderwerp en Degryse schrijft 
over de interviews en de persoonlijke ervaringen van de besproken personen (Vereniging 
Genderdiversiteit, 2019).  
 Een ander voorbeeld van een educatief boek over LHBTQIA+ onderwerpen is Als Je Maar 
Gelukkig Bent, geschreven door Jessica van Geel en Robbert Blokland. Deze bundel bevat 
interviews en columns over hoe het is om homo, lesbienne, bi of queer te zijn (Queer Boeken, 
z.d.). Verschillende prominente personen uit de LHBTQIA+ gemeenschap, waaronder Ellie Lust, 
Carry Slee en Paul van Leeuw, werden geïnterviewd door Blokland en Van Geel. Er werden 
persoonlijke vragen gesteld over hun meningen als: Ervaren ze meer of minder antihomoseksueel 
geweld? Wat is er in hun ogen de afgelopen twintig jaar veranderd? Is de wereld er beter op 
geworden? Tussen de interviews door zijn er strips  en columns geschreven door acteur en ‘drag 
king’ Thorn Vineyard, acteur en schrijver Arthur Japin en schrijfster Maartje Wortel (Queer Boeken, 
z.d.).  

GASTLESSEN 

Ook biedt Gendi, het platform van Stichting School en Veiligheid, gastlessen aan voor scholen 
(Gendi, 2021). Tijdens deze gastlessen komen er gastsprekers of ervaringsdeskundigen in het 
onderwerp dat ter sprake komt, zoals bijvoorbeeld een christelijke homoseksuele gastspreker die 
vertelt over de jeugd en zijn ervaringen. Het doel van de gastlessen via Gendi is om de taboesfeer 
in de klas te verbreken en de leerlingen kennis te laten maken met seksuele diversiteit (Gendi, 
2021).  

SURVEY 

Opvallend in de survey is dat 63% van de ondervraagden iemand in hun omgeving kent die zich 
openlijk identificeert als LHBTQIA+, maar dat 76% nog nooit van de term LHBTQIA+ op school 
heeft gehoord. Dit is relatief veel gezien 53% vindt dat er te weinig aandacht over dit onderwerp op 
school wordt besteed, zie afbeelding 4.  
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Afbeelding 4 



2.3 Deelconclusie 

In dit deel van het onderzoek stond de volgende vraag centraal: Hoe kan LHBTQIA+ seksualiteit 
bespreekbaar worden gemaakt op het voortgezet onderwijs? Het volgende stuk bevat mijn 
conclusie van de deelvraag.  

Er zijn verschillende manieren waarop LHBTQIA+ seksualiteit bespreekbaar gemaakt kan worden 
op het voortgezet onderwijs. Om aan de wet te voldoen, maakt het niet uit wanneer je de tijd 
binnen het curriculum indeelt, waardoor er verschillende opties zijn.  

Tijdens de biologielessen kan er op het thema in worden gegaan tijdens de lessen waarbij de 
leerlingen seksuele voorlichting krijgen. Hierbij kunnen docenten meer verdieping aanbrengen in 
de verschillende genderidentiteiten en seksuele oriëntatie. Naast vaste lessen kunnen scholen 
meer tijd aan LHBTQIA+ onderwerpen besteden tijdens speciale dagen als Paarse Vrijdag en 
Internationale Coming Out Dag. Dit kan tijdens de verschillende soorten lessen worden besproken 
of verwerkt, maar dat kan ook door middel van posters en vlaggen op te hangen in de school.  
 Het is niet altijd makkelijk om zelf iets te verzinnen binnen deze onderwerpen en is het 
effectiever om zulke onderwerpen ter sprake te brengen door middel van deskundigen en 
rolmodellen. Er zijn gastlessen beschikbaar, waar kenners van het onderwerp komt praten en 
eventueel een workshop komen geven. Hierdoor worden de leerlingen persoonlijker geraakt en 
krijgen de onderwerpen meer leven.  

Omdat het schoolgebouw niet de enige plek is waar leerlingen tijd spenderen, zijn er online 
platformen waar de school de leerlingen en medewerkers over kan inlichten. Gendi is één van die 
platformen waar verschillende lesmaterialen, tips, inspiratie en informatie worden aangeboden.  
Ook kunnen boeken jongeren helpen te informeren. Verschillende platformen zoals het COC 
Nederland bieden boekenlijsten aan rondom deze thema’s. Deze boeken zouden kunnen verwerkt 
worden in de schoolbibliotheek of tijdens Nederlands lessen. Er liggen dus genoeg opties op tafel 
om met dit onderwerp aan de slag te gaan en dit bespreekbaar te maken op het voortgezet 
onderwijs.#
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Hoofdstuk 3 - Deelvraag 2: Hoe kan hiphop worden gebruikt in het 
voortgezet onderwijs? 

In dit hoofdstuk ga ik onderzoeken hoe hiphop nu wordt gebruikt in het onderwijs en wat de 
positieve aspecten zijn van hiphop op het leergedrag van de leerlingen. 

3.1 Hiphop 

ONTSTAAN VAN HIPHOP 

Hiphop is ontstaan in de jaren zeventig in The Bronx, New York City. Door naar feesten te gaan en 
te dansen hoefde men even niet te denken aan hun dagelijkse misère en konden ze ontsnappen 
aan de realiteit die bestond uit armoede en criminaliteit (Keyes, 2004). Door de criminaliteit werd 
het steeds gevaarlijker om naar de discotheken in The Bronx te gaan.  
 Men ging op zoek naar een veilige plek en met mobiele sound systems konden dj’s als 
Kool Herc, wiens echte naam Clive Campbell is, ook buiten op straat feesten organiseren. Herc’s 
sound system bestond uit zijn gitaar versterker en twee draaitafels (Swanson, 2010). Naast het 
dj’en die hiphop verstaat zijn er nog drie andere kunst uitingsvormen die binnen hiphop van belang 
zijn; rappen, graffiti en breakdancen. Tijdens de intrede in Nederland aan het eind van de jaren 
zeventig werden alle kunst uitingsvormen beoefend door hiphop liefhebbers (Martosemito, 2017). 

HIPHOP ALS LEVENSSTIJL 

Hiphop heeft een aantal belangrijke kenmerkende aspecten als het gaat om de levensstijl. Binnen 
de hiphop draait het voornamelijk om respect; respect voor jezelf en voor anderen. Dit respect krijg 
je door je skills, gewaagde graffiti te maken, veel van muziek te weten, de juiste kleding te dragen 
en door de juiste houding te nemen (Rule, 2002). Bovendien gaat het in hiphop om originaliteit. Je 
mag aspecten van anderen gebruiken en nadoen, maar je moet er iets mee doen om het eigen te 
maken. Jouw manier van doen en denken moet verwerkt worden in je muziek, kunst, dans, 
enzovoort (Rule, 2002). Daarnaast is een groot aspect van hiphoppers dat ze vertrouwen dat er 
een uitweg is voor problemen, met als gevolg dat ze heel goed probleemoplossend kunnen 
nadenken. Voor veel jongeren biedt hiphop meer zelfvertrouwen en kunnen ze hun eigen identiteit 
ontwikkelen. Als hiphopper ontdek je jezelf, wie je bent, wat je voelt en wat invloed op je heeft 
(Rule, 2002).   

INVLOED HIPHOP 

Uit mijn survey blijkt dat het merendeel van de ondervraagden, zie afbeelding 5, dat artiesten 
invloed hebben op het gevoel van veiligheid voor het openlijk uiten van LHBTQIA+-zijn van 
jongeren. Ook heeft 69% een positieve reactie op de vraag “Wat vind je ervan dat hiphopartiesten 
zoals Lil Nas x zich openlijk uiten over LHBTQIA+ in hun muziek?” en heeft 6% er geen mening 
over of weet het niet, zie pagina 28. 
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Afbeelding 5



 

3.2 Hiphop in het onderwijs  

Het onderzoek naar hiphop in het onderwijs komt moeizaam van de grond in Nederland, volgens 
Van den Brink (2016). Wel is er in 1999 een projectplan verschenen van het Landelijk 
Ondersteuningsinstituut Kunstzinnige Vorming (het huidige LKCA), genaamd Kunst onder de 18: 
Rapclass. Hierin wordt beschreven hoe scholen hiphop zouden kunnen inzetten bij VBO- en Mavo-
klassen. Er wordt onder andere gesteld dat de docent-leerling relatie kan bevorderen, de ‘sleur’ 
van het schoolsysteem wordt verbroken, leerlingen zich bewust worden van hun eigen leefwereld, 
hun kritisch denkvermogen wordt geactiveerd, het zelfvertrouwen van de leerlingen wordt 
bevorderd en zich emotioneel leren te uiten (LOKV Nederlands Instituut voor Kunsteducatie, 
1999). Er is echter geen wetenschappelijk onderzoek bekend naar de resultaten van dit plan in de 
praktijk en of de lessen deze doelen ook daadwerkelijk hebben gerealiseerd.  

COGNITIEVE LEERDOMEIN 

De inzet van hiphop in educatieve settings wordt ook wel Hip-Hop Based Education genoemd, 
afgekort HHBE. Het doel van onderzoek naar HHBE is volgens Irby & Hall (2010) het 
documenteren en evalueren van het gebruik van hiphop in educatieve settings. 

Het ontwikkelen van het bevorderen van het kritische denkvermogen en academische kennis zijn 
doelen van hiphop-onderwijs die passen binnen het cognitieve leerdomein (Geerts & Van 
Kralingen, 2018, p. 57). In het vervolg van deze paragraaf gaan we in op het cognitieve 
leerdomein. 

In de literatuur heet kritisch denken ook wel ‘analytisch denken’, wat verwant is aan het kritisch 
denken. In dit onderzoek beschouw ik de termen als hetzelfde. David Stovall is in zijn boek uit 
2006 van mening dat door kritisch lesgeven en leren zowel studenten als docenten meer 
betrokken raken bij het onderwerp en studenten aanmoedigen om actief deel te nemen aan het 
leerproces. Hij denkt dat hiphop een goede manier is om zowel docenten als studenten kritisch te 
laten denken, omdat het een cultuur is waarmee ze zich min of meer kunnen identificeren, en die 
de meeste studenten interesseert (Stovall, 2006).   

Vaardigheden in kritische denkvaardigheden kunnen onder andere worden bevorderd door middel 
van actieve uitwisseling en discussiëren over hiphop teksten in plaats van passieve overdracht van 
informatie (Gosa & Fields, 2012). Dit is gebleken in het ontwerp onderzoek van Duncan-Andrade & 
Morrell uit 2002, die hiphop gebruiken om een traditionele Engelse les over dichtkunst te 
onderwijzen. Tijdens deze lessen gingen de leerlingen aan de slag met het schrijven van kritische 
essays over de hiphop teksten (Hill, 2009). Ook bij de Hip Hop Lit lessen van Marc Hill, waarbij de 
leerlingen de ruimte kregen om te discussiëren over hiphop teksten, is gebleken dat de kritische 
denkvaardigheden worden bevorderd.  
 Door middel van het analyseren en kritisch bekijken van deze teksten opereren studenten 
en docenten als cultuurcritici die kritische geletterdheid inzetten om machts- en 
betekenisstructuren binnen hiphop teksten te identificeren en hierop in te spelen (Hill, 2009, p. 
122). Door in te spelen op de interesse van de jeugd, zoals hiphop teksten, kunnen leerlingen 
gemotiveerd worden om schrijf- en leesvaardigheden te ontwikkelen (Ali, 2015). 
Verder kan hiphop academische kennis overbrengen. Een goed voorbeeld hiervan is Hip Hop Lit 
van Marc Hill. Door middel van hiphop teksten werden belangrijke maatschappelijke thema’s 
besproken (Hill, 2009, p. 24-25). 

SOCIALE EN EMOTIONELE LEERDOMEIN 

De bevordering van de docent-leerling relatie, de motivatie om mee te doen, en de cultureel 
relevante pedagogiek kunnen worden ingedeeld binnen het sociale en emotionele leerdomein (Hill, 
2009, p. 8). In het vervolg van deze paragraaf gaan we in op het sociale en emotionele 
leerdomein.  

 HHBE kan de algehele motivatie en betrokkenheid van leerlingen in school vergroten, 
volgens Carol. D. Lee (Lee, 2007, geciteerd in Kelly, 2013, p. 53). Dit geldt vooral voor 
minderheidsleerlingen, zoals Latijns-Amerikaanse en ‘zwarte’ scholieren. Zij hebben sneller de 
neiging om zich los te maken van schoolpraktijken omdat “they feel that they are not respected in 
classrooms, that the content of instruction does not serve the goals that are most immediate to 
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them, or because they do not understand the subject matter as they experience it in classrooms” 
(Lee, 2007, geciteerd in Kelly, 2013, p. 53).  
Deze groepen jongeren die zich in de minderheid voelen moeten lezen over en van mensen die 
anders zijn dan zij. De psychologische effecten van deze monoculturele opvoeding zijn schadelijk 
voor studenten, zowel academisch als emotioneel (Ladson-Billings, 2009, geciteerd in Kelly, 2013). 
Uit onderzoek blijkt namelijk dat studenten uit etnische minderheden zich nauwer betrokken voelen 
bij lessen waarin hiphop teksten zijn opgenomen (Lee, 2007, geciteerd in Kelly, 2013, p. 53). Ook 
in het onderzoek van Hall (2009) komt dit effect naar voren en stelt zij dat HHBE een stem kan 
geven aan leerlingen die zich vaak machteloos en ongehoord voelen in een school die niet aan 
hun behoeften voldoen (Hall, 2009).   

Verder kan hiphop-onderwijs docent-leerling relaties bevorderen, omdat het docenten de 
mogelijkheid biedt om de leerlingen zich gehoord te laten voelen en de behoeften van hen te 
linken aan het curriculum (Ali, 2015: p. 2; Hill, 2009: p. 8). Wanneer de leerlingen zich gehoord en 
begrepen voelen door de docent zal hun motivatie en betrokkenheid stijgen, wat resulteert in 
betere prestaties op school (Terjimanian, 2013). 

Morrell & Duncan-Andrade (2002) zijn van mening dat docenten ervoor moeten zorgen dat ze 
studenten de academische kennis en vaardigheden die nodig zijn om kritische burgers te zijn in 
een multiculturele samenleving bijbrengen. Om dit te laten gebeuren, is het echter belangrijk dat 
de leraar een manier vindt om zich te verbinden met de klas, die studenten met verschillende 
etnische achtergronden omvat. Ze zeggen dat dit de grootste uitdaging is voor docenten op 
stadsscholen in Amerika. Ze denken dat hiphop een goede manier is om die relaties op te bouwen, 
omdat het een cultuur is die bijna alle studenten in meer of mindere mate aanspreekt (Morrell & 
Duncan-Andrade, 2002: p. 88).  
 Op het moment dat leerlingen zich begrepen en gehoord voelen op school, zullen zij zich 
opener en kwetsbaarder op durven te stellen. Dit kan gunstig zijn voor hun emotionele 
ontwikkeling. In zijn boek Beats, Rhymes and Classroom life stelt Marc Hill dat ‘by linking the 
curriculum to the lived realities of students, particularly those from marginalized groups, we 
position ourselves to hear stories that are often difficult to hear and even more difficult to tell’ (Hill, 
2009: p. 96 & 122).  

Ten slotte kan hiphop in het onderwijs bijdragen aan de ontwikkeling van de identiteit van de 
student. Echter, er is nog weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen hiphop onderwijs en 
identiteitsontwikkeling van leerlingen. 

Één van de weinige onderzoeken die zich verdiept in deze relatie is Hip Hop Lit van Marc Hill. 
Volgens Hill opereerden de teksten bij Hip-Hop Lit, net als het klaslokaal zelf, ‘as a site for complex 
negotiations of student identity’: ‘through this hip-hop centered context, students were able to ‘try 
one’ new conceptions of self, some highly productive and ennobling and others deeply 
contradictory and problematic, that shaped how they understood themselves, the classroom, 
school, and the broader social world.’ (Hill, 2009: p. 12).  

Het onderzoek van Hill is een goed uitgangspunt, maar er is meer onderzoek nodig om inzicht te 
krijgen in de beste manieren om de identiteitsontwikkelingen van leerlingen door middel van 
hiphop in een educatieve context te stimuleren. 
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SURVEY 

Uit mijn survey is gebleken dat er bij 92% van de 88 ondervraagden nog geen hiphop wordt 
gebruikt in het onderwijs dat zij volgen, zie afbeelding 6.  
 

Ondanks dat 92% nog nooit hiphop heeft gebruikt tijdens de lessen, denkt 44% toch wel dat 
hiphop kan helpen bij het leren over LHBTQIA+ onderwerpen, zie afbeelding 7. 13% weet niet of 
het kan helpen, naar mijn mening komt dit omdat ze het niet hebben ervaren op school en niet 
weten op welke manier hiphop kan bijdragen in het onderwijs. De ondervraagden die ‘Ja’ stemden, 
denken dat dit voornamelijk door de songteksten en videoclips kan gebeuren, zie pagina 29. 

3.3 Deelconclusie 

In dit deel van het onderzoek stond de volgende vraag centraal: Hoe kan hiphop worden gebruikt 
op het voortgezet onderwijs? De volgende paragraaf bevat mijn conclusie van de deelvraag.  

Hiphop in het onderwijs is een goede manier om docenten als leerlingen kritisch te laten denken. 
Kritische denkvaardigheden kunnen onder andere worden bevorderd door actieve uitwisseling en 
discussiëren over hiphop teksten. Hiphop is een cultuur waarmee de meesten zich min of meer 
kunnen identificeren en die de meeste studenten interesseert. Door op deze interesse in te spelen 
kunnen leerlingen gemotiveerd worden om bijvoorbeeld schrijf- en leesvaardigheden te 
ontwikkelen tijdens het schrijven van hun hiphop teksten. 
 Ook de inhoud van de teksten kunnen verwerkt worden in een les. De leerlingen 
ontwikkelen namelijk academische kennis op het moment dat belangrijke maatschappelijke 
thema’s worden besproken die hiphopmuziek bevat.  

Door het gebruiken van hiphop in de lessen wordt de veiligheid binnen een school verbeterd. 
Leerlingen uit etnische minderheden voelen zich nauwer betrokken bij de lessen waarin hiphop 
teksten zijn opgenomen. Het kan een stem geven aan leerlingen die zich vaak machteloos en 
ongehoord voelen in een school die niet aan hun behoeften voldoen.  
 Verder kan hiphop-onderwijs docent-leerling relaties bevorderen. Wanneer de leerlingen 
zich gehoord en begrepen voelen door de docent zal hun motivatie en betrokkenheid stijgen, wat 
resulteert in betere prestaties op school.  

In de theorie wordt voornamelijk gesproken over de teksten binnen de hiphop die worden gebruikt 
in de lessen. Dit is de meest voorkomende manier van het verwerken van hiphop in het onderwijs 
wegens bovenstaande redenen. Concluderend is dat hiphop voornamelijk gebruikt kan worden in 
het onderwijs door middel van te verdiepen in de teksten.  
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Hoofdstuk 4 - Conclusie 

4.1 Conclusie hoofdvraag 

In dit onderzoek stond de volgende vraag centraal: Op welke manier kan hiphop bijdragen aan de 
voorlichting over LHBTQIA+ onderwerpen in het Nederlands voortgezet onderwijs? In deze 
paragraaf gaan we conclusies trekken uit de besproken theorie en antwoord geven op de vraag.  

Om antwoord te krijgen op de vraag is er onderzocht hoe LHBTQIA+ onderwerpen nu worden 
behandeld op het voortgezet onderwijs, wat hiphop inhoudt en hoe hiphop gebruikt kan worden in 
het onderwijs. 
 Sinds half 2021 zijn alle scholen wettelijk verplicht om te zorgen voor veiligheid en 
acceptatie van LHBTI-scholieren en personeel in de klas. Ook het aandacht besteden en het 
voorlichting geven over seksuele diversiteit is al lange tijd wettelijk verplicht in het onderwijs. 
Omdat scholen het vaak lastig vinden om deze onderwerpen te bespreken wordt er in de praktijk 
te weinig aandacht aan besteed en geven veel leerlingen aan te weinig van het onderwerp te 
weten. De Onderwijsinspectie gaan af op risico indicatoren, waardoor enkel bij klachten langs 
wordt gegaan. Ook staat LHBTQIA+ voorlichting niet duidelijk in de kerndoelen en wordt het lastig 
voor de Onderwijsinspectie om hierop te controleren, gezien zij enkel mogen kijken naar de 
wettelijke verplichting.  

Juist door deze onduidelijke kerndoelen zijn scholen heel vrij in de keuze hoe zij het onderwerp 
willen aankaarten en voorlichten. Scholen kunnen er dus ook voor kiezen om hiphop te gebruiken 
hiervoor. We kunnen concluderen dat hiphop in het onderwijs voor verschillende verbeteringen 
voor de leerlingen kunnen zorgen, zoals:  
- Kritische denkvaardigheden 
- Schrijf- en leesvaardigheden 
- Betrokkenheid van minderheden 
- Leerling-docent relatie 
- Zelfvertrouwen van de leerling  
- Academische kennis 
- Motivatie 
- Veilig schoolklimaat 
- Identiteitsontwikkeling 
- Emotionele ontwikkeling 

Uit dit onderzoek is dus gebleken dat hiphop op een aantal manieren kan bijdragen aan de 
voorlichting van LHBTQIA+ onderwerpen in het Nederlands voortgezet onderwijs. De teksten 
binnen de hiphop zijn hierbij het belangrijkste. Hiphop sluit aan bij de interesse van de meeste 
leerlingen, het laat ervoor zorgen dat minderheden zich ook betrokken voelen en zich kunnen 
herkennen in de cultuur van hiphop.  

 Door de leerlingen hiphop teksten te laten analyseren leren ze over verschillende 
maatschappelijke thema’s, waaronder LHBTQIA+ onderwerpen. Hierop kan nog gericht worden 
gezocht naar hiphop teksten die hier verder op ingaan. Het laten schrijven over LHBTQIA+ 
onderwerpen bevordert vervolgens ook nog de schrijf- en leesvaardigheden. Door het schrijven 
over deze onderwerpen komen de leerlingen tot nieuwe of andere inzichten. Het analyseren en 
discussiëren over de (zelfgeschreven) teksten zorgt ervoor dat de docent en leerlingen met elkaar 
leren communiceren en bespreken.  
 Het gebruik van hiphop om aandacht te bieden aan LHBTQIA+ in het onderwijs schiet 
enorm te kort maar er zijn genoeg manieren die potentie bieden tot verbetering voor in de 
toekomst!  
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4.2 Aanbevelingen 

Deze paragraaf zal een aanbeveling zijn naar aanleiding van de getrokken conclusie van dit 
onderzoek.  

Volgens de resultaten van zowel de survey als de literatuur zijn er genoeg mogelijkheden om als 
docent of school LHBTQIA+ onderwerpen aan te kaarten en voor te lichten. Belangrijk punt om 
hierbij mee te nemen is; een veilige leeromgeving creëren. Docenten kunnen hieraan bijdragen 
door open te staan voor het gesprek en de leerlingen hun verhaal te laten vertellen. Dit kunnen de 
leerlingen alleen als er een gevoel van veiligheid in de groep hangt. Om deze sfeer te creëren is 
het belangrijk om duidelijk te maken dat het onderwerp geen taboe is en dat discriminatie niet is 
toegestaan. Hierdoor krijgen de leerlingen vrijheid om alle antwoorden en verhalen te vertellen die 
zij willen vertellen. 

De meeste effectieve manier om hiphop te gebruiken om de voorlichting van LHBTQIA+ 
onderwerpen te bevorderen is het gebruikmaken van hiphop teksten. De aanbeveling om dit op 
een goede manier te implementeren is het geven van een workshop waarin deze teksten worden 
verwerkt en deze workshop later terug te laten komen tijdens verschillende lessen. Hierdoor 
krijgen de leerlingen de basisinformatie tijdens de workshop mee en leren zij hoe ze hiphop 
teksten kunnen gebruiken tijdens het leren. Door het verwerken van deze workshop in de volgende 
lessen zorg je ervoor dat de leerlingen een manier ontwikkelen van verwerken, analyseren en 
bespreken. LHBTQIA+ onderwerpen moeten meer besproken worden en door deze aanpak wordt 
de lat wat lager gelegd voor docenten om hiermee te beginnen en is de kans dus groter dat dit ook 
daadwerkelijk gebeurd. 
 Om de leerlingen te motiveren om zelf te gaan schrijven is het belangrijk dat ze veel 
voorbeelden hebben gekregen en ze handvatten aangereikt krijgen als ze beginnen zodat ze niet 
in Vygotsky’s zogeheten paniekzone belanden. 

Het onderzochte materiaal dat is ontwikkeld dient ter ondersteuning en als starterspakket voor 
docenten waar ze zelf op verder kunnen ontwikkelen.  
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Hoofdstuk 5 - Reflectie 

5.1 Kritische reflectie  

In deze laatste paragraaf van dit onderzoek reflecteer ik op het verloop van het onderzoek, de 
gebruikte theorie, onderzoeksinstrumenten en resultaten.  

Zoals uitgelegd in §1.2 sloot het onderwerp erg bij mij aan, waardoor ik veel plezier heb beleefd 
aan het onderzoeken van de theorieën. Door de mensen om mij heen ben ik aan veel nuttige 
bronnen gekomen, wat op een gegeven moment zelfs teveel werd. Het filteren van de bronnen 
heeft erg geholpen om een overzicht te houden. Het ontwerpen en de resultaten van de survey 
heeft mij enorm geholpen om binnen mijn onderwerp te blijven. Door de survey kon ik mijn 
aannames bevestigen en ontkrachten en heb ik een schokkend, maar duidelijk beeld gekregen 
over de huidige situatie in het onderwijs.  

Het schrijven vond ik uitdagender. Hier moest ik mij meer in ontwikkelen. Het leerdoel lag hier 
voornamelijk in het beantwoorden van de deelvragen en het niet afwijken van het onderwerp. Door 
middel van de feedback sessies met de verschillende begeleiders ben ik gemotiveerd geraakt en 
kreeg ik sturing in het schrijven. Hierdoor ben ik ook kritischer geworden in welke informatie ik 
nodig had en binnen mijn onderwerp viel en week ik ook minder snel af. Door het wisselen van 
begeleiders vereiste het soms extra aandacht en tijd om bij te praten en overleggen en dit zorgde 
bij mij af en toe ook voor verwarring maar door goede communicatie dit toch goed afgerond.  

Tijdens het schrijven van de conclusie viel voor mij eigenlijk alle puzzelstukken samen. Het is 
interessant om te zien op welke manieren hiphop ingezet kan worden en de vrijheid die het met 
zich meebrengt.  

In het vervolg is het interessant om dit onderzoek verder in de praktijk te verwerken en er een 
veldonderzoek van te maken. Hierdoor kan er verdiept worden in de verschillende manieren van 
onderwijs en kan er gespecificeerd worden in de verschillende niveaus van de leerlingen. 
Daarnaast is het onderzoeken naar de bevordering van de identiteitsontwikkeling waar over 
gesproken is in §3.2 ook erg interessant.  
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Bijlagen 

Uitslagen Survey “LHBTQIA+ en hiphop in het onderwijs"  
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Origineel - LHBTQIA+ en hiphop in het onderwijs 2

Tijdstempel Wat is je leeftijd? Op welke middelbare school zit je/heb je gezeten? Welk niveau doe/deed je op het voortgezet onderwijs? In welk leerjaar zit je momenteel Ben jij zelf LHBTQIA+? Zo ja, wie zijn hier van op de hoogte?

2022/03/01 4:52:37 p.m. CET 22-30 jaar Kalsbeek College Woerden VMBO-T Afgerond/gestopt Ja Iedereen in mijn omgeving

2022/03/02 2:49:59 p.m. CET 18-21 jaar Don Bosco College Volendam HAVO Afgerond/gestopt Zeg ik liever niet

2022/03/03 1:14:25 p.m. CET 14-17 jaar Montessori Lyceum Amsterdam VWO Jaar 6 Nee

2022/03/03 1:45:04 p.m. CET 14-17 jaar MLA HAVO Jaar 5 Nee

2022/03/03 1:58:34 p.m. CET 14-17 jaar MLA VWO Jaar 6 Zeg ik liever niet

2022/03/03 2:02:07 p.m. CET 14-17 jaar mla HAVO Jaar 5 Nee Niemand

2022/03/03 2:02:55 p.m. CET 18-21 jaar MLA VWO Jaar 6 Ja Mijn familie en vrienden

2022/03/03 2:21:44 p.m. CET 14-17 jaar montessori lyceum amsterdam HAVO Jaar 5 Ja Mijn familie en vrienden

2022/03/03 2:24:36 p.m. CET 14-17 jaar Montessori lyceum Amsterdam HAVO Jaar 5 Nee Iedereen in mijn omgeving

2022/03/03 4:05:33 p.m. CET 18-21 jaar MLA VWO Jaar 6 Nee

2022/03/03 4:09:34 p.m. CET Docent/medewerker De Vissersschool VWO Afgerond/gestopt Ja Iedereen in mijn omgeving

2022/03/03 4:39:34 p.m. CET 18-21 jaar 3e Dalton. HAVO Jaar 5 Nee

2022/03/03 7:13:42 p.m. CET 18-21 jaar Mla (Montessori lyceum Amsterdam) HAVO Jaar 5 Ja Mijn familie en vrienden

2022/03/07 2:42:22 p.m. CET 14-17 jaar MLA HAVO Jaar 5 Nee Iedereen in mijn omgeving

2022/03/17 1:39:16 p.m. CET 10-13 jaar Lentiz Maasland VMBO-T Jaar 2 Nee

2022/03/17 1:39:18 p.m. CET 14-17 jaar Lentiz maasland VMBO-GL Jaar 2 Nee Iedereen in mijn omgeving

2022/03/17 1:39:55 p.m. CET 10-13 jaar het kompas VMBO-GL Jaar 2 Nee Iedereen in mijn omgeving

2022/03/17 1:39:59 p.m. CET 14-17 jaar lentiz vmbo maasland VMBO-GL Jaar 2 Nee Iedereen in mijn omgeving

2022/03/17 1:40:13 p.m. CET 10-13 jaar Lentiz VMBO maalsland VMBO-T Jaar 2 Nee

2022/03/17 1:40:30 p.m. CET 10-13 jaar lentiz vmbo Maasland VMBO-GL Jaar 2 Nee

2022/03/17 1:41:09 p.m. CET 10-13 jaar Lentiz vmbo maasland VMBO-GL Jaar 2 Nee Iedereen in mijn omgeving

2022/03/17 1:41:24 p.m. CET Docent/medewerker ISW Sweelincklaan 's-Gravenzande VMBO-T Afgerond/gestopt Ja Iedereen in mijn omgeving

2022/03/17 1:41:35 p.m. CET 14-17 jaar Lentiz vmbo maasland VMBO-GL Jaar 2 Nee Niemand

2022/03/17 1:42:04 p.m. CET 10-13 jaar VMBO maasland VMBO-GL Jaar 2 Ja Mijn familie en vrienden

2022/03/17 1:42:04 p.m. CET 10-13 jaar Lentiz vmbo maasland VMBO-GL Jaar 2 Nee Ik ben niet eens eentje

2022/03/17 1:42:22 p.m. CET 14-17 jaar Lentiz VMBO maasland VMBO-GL Jaar 2 Zeg ik liever niet Mijn familie

2022/03/17 1:42:37 p.m. CET 14-17 jaar VMBO Maasland VMBO-GL Jaar 2 Nee Iedereen in mijn omgeving

2022/03/17 1:42:57 p.m. CET 10-13 jaar Lentiz vmbo maasland VMBO-GL Jaar 2 Nee Iedereen in mijn omgeving

2022/03/17 1:43:11 p.m. CET 10-13 jaar Lentiz maasland VMBO-T Jaar 2 Nee Iedereen in mijn omgeving

2022/03/17 1:43:18 p.m. CET 10-13 jaar Lentiz VMBO Maasland VMBO-GL Jaar 2 Zeg ik liever niet Nouw ik weet niet echt of ik het ben maar ik heb wel bijvoorbeeld mijn zus verteld en een paar vrienden dat ik misschien geïnteresseerd ben in het zelfde geslacht. 

2022/03/17 1:43:48 p.m. CET 14-17 jaar lentiz VMBO maasland VMBO-GL Jaar 2 Nee

2022/03/18 9:55:29 a.m. CET 14-17 jaar Lentiz vmbo Maasland VMBO-BK Jaar 2 Nee

2022/03/18 9:55:39 a.m. CET 10-13 jaar lenitz maassland VMBO-BK Jaar 2 Ja Mijn familie en vrienden

2022/03/18 9:56:34 a.m. CET 14-17 jaar Lentiz Vmbo Maasland VMBO-BK Jaar 2 Nee

2022/03/18 9:56:51 a.m. CET 14-17 jaar vmbo maasland VMBO-BK Jaar 2 Nee

2022/03/18 9:56:53 a.m. CET 10-13 jaar vmbo maasland VMBO-BK Jaar 2 Nee Niemand

2022/03/18 9:57:26 a.m. CET 10-13 jaar Vmbo Maasland VMBO-BK Jaar 2 Nee Iedereen in mijn omgeving

2022/03/18 9:57:57 a.m. CET 14-17 jaar VMBO-Maasland (lentiz) VMBO-BK Jaar 2 Nee Iedereen in mijn omgeving

2022/03/18 9:58:16 a.m. CET 14-17 jaar VMBO Maasland lentiz VMBO-BK Jaar 2 Nee Iedereen in mijn omgeving

2022/03/18 9:58:34 a.m. CET 10-13 jaar VMBO Lentiz Maasland VMBO-BK Jaar 2 Nee Niemand

2022/03/18 9:58:44 a.m. CET 14-17 jaar VMBO-Lentiz Maasland VMBO-BK Jaar 2 Nee

2022/03/18 9:58:50 a.m. CET 14-17 jaar lentiz maasland VMBO-BK Jaar 2 Nee ben het niet

2022/03/18 9:58:53 a.m. CET 10-13 jaar lentiz vmbo maasland VMBO-BK Jaar 2 Nee ben het niet

2022/03/18 10:00:19 a.m. CET 14-17 jaar Lentiz Maasland VMBO-BK Jaar 2 Nee

2022/03/18 10:23:30 a.m. CET 10-13 jaar Lentiz vmbo Maasland VMBO-BK Jaar 1 Ja Mijn familie en vrienden

2022/03/18 10:27:53 a.m. CET 10-13 jaar Lentiz Maasland VMBO-BK Jaar 1 Zeg ik liever niet Iedereen in mijn omgeving

2022/03/18 10:30:41 a.m. CET 14-17 jaar Lentiz maasland VMBO-BK Jaar 1 Nee Niemand

2022/03/18 10:30:55 a.m. CET 10-13 jaar Lentiz Maasland College VMBO-BK Jaar 1 Nee Niemand

2022/03/18 10:32:39 a.m. CET 10-13 jaar Colin VMBO-BK Jaar 1 Nee

2022/03/18 10:35:57 a.m. CET 10-13 jaar Maasland college VMBO-BK Jaar 1 Nee Iedereen in mijn omgeving

2022/03/18 10:36:21 a.m. CET 14-17 jaar lentiz vmbo maasland VMBO-BK Jaar 1 Nee Iedereen in mijn omgeving

2022/03/18 11:29:32 a.m. CET 10-13 jaar Lentiz maasland VMBO-GL Jaar 2 Zeg ik liever niet Mijn familie

2022/03/18 11:38:29 a.m. CET 14-17 jaar Vmbo Maasland VMBO-BK Jaar 2 Nee ik ben dat niet 

2022/03/18 11:38:34 a.m. CET 14-17 jaar VMBO maasland VMBO-BK Jaar 2 Nee Ik ben niet gay

2022/03/18 11:38:43 a.m. CET 14-17 jaar lentiz vmbo maasland VMBO-BK Jaar 2 Nee Niemand

2022/03/18 11:38:47 a.m. CET 14-17 jaar lentiz maasland VMBO-BK Jaar 2 Nee ik ben niet gay

2022/03/18 11:38:48 a.m. CET 14-17 jaar Lentiz VMBO Maasland VMBO-BK Jaar 2 Nee Niemand

2022/03/18 11:38:58 a.m. CET 14-17 jaar lentiz maasland VMBO-BK Jaar 2 Nee ben niet lhbtqia

2022/03/18 11:39:01 a.m. CET 10-13 jaar lentiz vmbo maasland  VMBO-BK Jaar 2 Nee Mijn familie

2022/03/18 11:39:11 a.m. CET 14-17 jaar Vmbo Lentiz maasland VMBO-BK Jaar 2 Nee Niemand

2022/03/18 11:39:12 a.m. CET 14-17 jaar Lentiz Maasland VMBO-BK Jaar 2 Nee

2022/03/18 11:39:44 a.m. CET 10-13 jaar Lentiz vmbo Maasland VMBO-GL Jaar 2 Nee

2022/03/18 11:41:09 a.m. CET 14-17 jaar Lentiz vmbo maasland VMBO-BK Jaar 2 Nee Iedereen in mijn omgeving

2022/03/18 11:41:11 a.m. CET 10-13 jaar Maasland VMBO-BK Jaar 2 Nee Niemand

2022/03/18 11:41:57 a.m. CET 14-17 jaar VMBO Maasland VMBO-BK Jaar 2 Nee Mijn familie

2022/03/18 11:42:09 a.m. CET 10-13 jaar ik zit lentiz maasland zat jozefschool VMBO-BK Jaar 2 Nee ik ben dat niet

2022/03/18 11:42:15 a.m. CET 14-17 jaar maasland VMBO-BK Jaar 2 Nee ik ben niet dat

2022/03/18 11:42:21 a.m. CET 14-17 jaar Vmbo maasland VMBO-BK Jaar 2 Nee Niemand omdat ik het niet ben.

2022/03/18 11:42:35 a.m. CET 14-17 jaar lentiz maasland VMBO-BK Jaar 2 Nee ik ben hetro en niks aan de hand 

2022/03/18 11:42:40 a.m. CET 14-17 jaar vmbo maasland college VMBO-BK Jaar 2 Nee omdat ik het niet ben

2022/03/18 11:42:48 a.m. CET 14-17 jaar VMBO Maasland VMBO-BK Jaar 2 Nee Niemand

2022/03/18 11:43:00 a.m. CET 14-17 jaar vmbo lentiz maasland VMBO-BK Jaar 2 Nee Niemand

2022/03/18 11:44:19 a.m. CET 10-13 jaar lentiz maasland VMBO-BK Jaar 2 Nee Niemand

2022/03/18 12:29:29 p.m. CET 14-17 jaar vmbo maasland VMBO-BK Jaar 2 Nee Iedereen in mijn omgeving

2022/03/18 12:32:01 p.m. CET 10-13 jaar vmbo maaslang VMBO-BK Jaar 2 Ja Niemand

2022/03/18 12:32:05 p.m. CET 14-17 jaar maasland college VMBO-BK Jaar 2 Nee ik ben niet

2022/03/18 12:32:36 p.m. CET 14-17 jaar Lentiz Maasland VMBO-BK Jaar 2 Nee Ik ben geen LHBTQIA+

2022/03/18 12:35:24 p.m. CET 14-17 jaar Lentiz VMBO Maasland VMBO-BK Jaar 2 Zeg ik liever niet Niemand

2022/03/18 12:35:30 p.m. CET 14-17 jaar ik heb op het grafisch lyceum gezeten en ik zit nu op het lentizVMBO-BK Jaar 2 Nee Niemand

2022/03/18 12:36:51 p.m. CET 10-13 jaar lentiz VMBO-BK Jaar 2 Ja Mijn vrienden

2022/03/18 12:36:51 p.m. CET 14-17 jaar Lentiz maasland VMBO-BK Jaar 2 Nee Niemand

2022/03/18 12:38:08 p.m. CET 10-13 jaar VMBO lentiz Maasland VMBO-BK Jaar 2 Nee Niemand

2022/03/18 12:40:52 p.m. CET 14-17 jaar vmbo Lentiz Maasland VMBO-BK Jaar 2 Nee Niemand

2022/03/18 12:40:55 p.m. CET 14-17 jaar vmbo maasland VMBO-BK Jaar 2 Nee Niemand

2022/03/18 12:41:42 p.m. CET 14-17 jaar Maasland college VMBO-BK Jaar 2 Nee Niemand

2022/03/18 12:44:01 p.m. CET 14-17 jaar vmbo maasland VMBO-BK Jaar 2 Nee ik ben hetro

2022/03/18 3:49:11 p.m. CET 10-13 jaar vmbo lentiz maasland VMBO-BK Jaar 1 Ja aleen 1 vriendin

2022/03/19 9:11:04 p.m. CET 10-13 jaar Lentiz Maasland VMBO-BK Jaar 1 Nee Iedereen in mijn omgeving
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Heb jij mensen in jouw omgeving die zich openlijk identificeren  als LHBTQIA+? Vind jij dat mensen die LHBTQIA+ zijn zich openlijk moeten kunnen identificeren? Heb jij op de middelbare school wel eens gehoord van de term LHBTQIA+?

Ja Ja, dat mag iedereen weten Ja

Ja Ja, dat mag iedereen weten Ja

Ja Ja, dat mag iedereen weten Ja

Ja Ja, dat mag iedereen weten Ja

Ja Als ze dat heel graag willen moet dat kunnen. Maar ik vind het zelf iets wat alleen de desbetreffende persoon aangaat Ja

Ja Ja, dat mag iedereen weten Ja

Ja Ja, dat mag iedereen weten Ja

Ja Ja, dat mag iedereen weten Ja

Ja Ja, dat mag iedereen weten Ja

Ja Ja, dat mag iedereen weten Ja

Ja Ja, dat mag iedereen weten Ja

Ja het is zelf wat zij prettiger vinden. “Moeten” zou meer “mag” zijn en dan ben ik het ermee eens. Ja

Ja Ja, dat mag iedereen weten Nee

Ja Ja, dat mag iedereen weten Ja

Ja Ja, dat mag iedereen weten Ja

Nee Ja, dat mag iedereen weten Ja

Ja Ja, dat mag iedereen weten Ja

Ja je mag het zelf weten Ja

Nee Ja, dat mag iedereen weten Ja

Nee Ja, dat mag iedereen weten Nee

Ja Ja, dat mag iedereen weten Ja

Ja Dat moet iemand zelf bepalen voor zichzelf Ja

Nee Ja, dat mag iedereen weten Ja

Nee Ja, dat mag iedereen weten Ja

Ja Alleen als ze het willen vertellen Nee

Ja Ja en nee, als ze het zelf willen dan wel Ja

Ja Ja, maar alleen bij de naaste omgeving, zoals beste vrienden en familie Ja

Ja dat mogen ze zelf bepalen Ja

Ja Ja, maar alleen bij de naaste omgeving, zoals beste vrienden en familie Ja

Ja Ja, dat mag iedereen weten Ja

Nee Ja, dat mag iedereen weten Nee

Nee Nee, dat is iets privé Ja

Nee Ja, dat mag iedereen weten Nee

Ja Ja het liefst bij iemand die ze bijvoorbeeld kunnen vertrouwen dus bijvoorbeeld familie of vrienden. Nee

Ja Ja, dat mag iedereen weten Nee

Ja Ja, dat mag iedereen weten Ja

Ja Ja, dat mag iedereen weten Nee

Ja Ja, dat mag iedereen weten Ja

Ja Ja, dat mag iedereen weten Nee

Ja als ze het zelf willen, en kunnen dan zelf bepalen tegen wie ze het zeggen en tegen wie niet Ja

Ja aleen als ze het zelf willen zeggen, je hoeft het niet uit te schreeuwen. Ja

Ja Ja, dat mag iedereen weten Nee

Ja Ja, dat mag iedereen weten Nee

Ja ja, als hun zich er bij prettig voelen moeten ze het gewoon kunnen zeggen Ja

Nee Ja, dat mag iedereen weten Ja

Nee Nee, dat is iets privé Ja

Nee Ja, dat mag iedereen weten Nee

Nee Nee, je hoort niet zo te zijn Ja

Nee Ja, dat mag iedereen weten Nee

Ja ?? Ja

Ja Ja, maar alleen bij de naaste omgeving, zoals beste vrienden en familie Ja

Ja Ja, dat mag iedereen weten Ja

Ja Ja, dat mag iedereen weten Ja

Nee Ja, dat mag iedereen weten Ja

Nee Ja, dat mag iedereen weten Ja

Ja Nee, je hoort niet zo te zijn Ja

Nee Ja, maar alleen bij de naaste omgeving, zoals beste vrienden en familie Ja

Nee moeten hun weten Nee

Nee Ja, dat mag iedereen weten Ja

Nee Ja, dat mag iedereen weten Ja

Ja Ja, dat mag iedereen weten Ja

Nee Ja, dat mag iedereen weten Ja

Nee Ja, dat mag iedereen weten Nee

Nee Ja, dat mag iedereen weten Ja

Nee Ja, maar alleen bij de naaste omgeving, zoals beste vrienden en familie Nee

Nee Nee, je hoort niet zo te zijn Nee

Nee Nee, je hoort niet zo te zijn Nee

Ja ze kunnen zelf weten aan wie ze het vertellen. Ja

Ja Ja, maar alleen bij de naaste omgeving, zoals beste vrienden en familie Ja

Ja Ja, dat mag iedereen weten Ja

Nee Ja, dat mag iedereen weten Ja

Ja Ja, dat mag iedereen weten Ja

Nee Ja, maar alleen bij de naaste omgeving, zoals beste vrienden en familie Ja

Nee Nee, dat is iets privé Ja

Ja Ja, dat mag iedereen weten Ja

Ja Ja, maar alleen bij de naaste omgeving, zoals beste vrienden en familie Ja

Nee Ja, maar alleen bij de naaste omgeving, zoals beste vrienden en familie Ja

Ja Ja, dat mag iedereen weten Nee

Ja Nee, je hoort niet zo te zijn Ja

Nee Ja, dat mag iedereen weten Ja

Nee Ja, dat mag iedereen weten Nee

Ja Ja, dat mag iedereen weten Ja

Nee moet hij zelf weten Nee

Nee Ja, dat mag iedereen weten Ja

Ja Ja, dat mag iedereen weten Ja

Ja Ja, dat mag iedereen weten Ja

Ja Ja, dat mag iedereen weten Ja

Ja Nee, je hoort niet zo te zijn Ja
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Heb jij op de middelbare school weleens het woord ‘homo’ of ‘gay’ gebruikt als scheldwoord of in negatieve context? Vind je dat hier op school genoeg aan wordt besteed?

Ja Nee

Nee Nee

Nee Nee

Nee Nee

Nee Ja

Ja Ja

Nee Nee

Nee Ja

Ja Ja

Ja Nee

Ja Ja

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Ja

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Ja

Nee Nee

Ja Nee

Ja Nee

Nee Ja

Ja Nee

Ja Nee

Ja Ja

Ja Ja

Nee Ja

Nee Nee

Nee Ja

Ja Nee

Nee Nee

Ja Nee

Ja Ja

Ja Ja

Ja Nee

Nee Ja

Ja Nee

Nee Ja

Ja Nee

Ja Ja

Ja Ja

Nee Nee

Nee Nee

Ja Nee

Nee Nee

Ja Ja

Nee Ja

Ja Nee

Nee Ja

Nee Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Ja

Ja Nee

Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja

Nee Nee

Ja Ja

Ja Nee

Ja Ja

Ja Ja

Ja Nee

Ja Ja

Ja Nee

Ja Nee

Ja Ja

Ja Nee

Ja Ja

Nee Ja

Ja Nee

Ja Nee

Nee Nee

Ja Ja

Nee Ja

Ja Ja

Nee Ja

Nee Ja

Ja Ja

Ja Nee

Ja Ja

Ja Nee

Ja Nee
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In welke vorm zou hier aandacht aan besteed worden op school? (Meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Het bespreken tijdens maatschappijleer;Via workshops;Lezingen van LHBTQIA+ers

Het bespreken tijdens biologielessen;Via folders;Via creatieve vakken zoals BeVo of Drama;Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag;Lezingen van LHBTQIA+ers

Het bespreken tijdens maatschappijleer;Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag

Het bespreken tijdens biologielessen;Het bespreken tijdens maatschappijleer;Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag

Het bespreken tijdens biologielessen;Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag

Het bespreken tijdens biologielessen;Het bespreken tijdens maatschappijleer;Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag

Het bespreken tijdens biologielessen;Het bespreken tijdens maatschappijleer;Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag;Lezingen van LHBTQIA+ers

Het bespreken tijdens biologielessen;Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag;Lgbt+ moet van het taboe af, ik denk dat bijv uitkomen onnodig is. straight mensen komen toch ook niet uit de kast?

Het bespreken tijdens biologielessen;Het bespreken tijdens maatschappijleer

Het bespreken tijdens biologielessen;Het bespreken tijdens maatschappijleer

Het bespreken tijdens biologielessen;Het bespreken tijdens maatschappijleer;Via workshops;Via folders;Via creatieve vakken zoals BeVo of Drama;Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag;Lezingen van LHBTQIA+ers

Het bespreken tijdens maatschappijleer;Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag

Het bespreken tijdens maatschappijleer;Via workshops;Via creatieve vakken zoals BeVo of Drama;Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag;Lezingen van LHBTQIA+ers

Het bespreken tijdens biologielessen;Het bespreken tijdens maatschappijleer;Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag

Niet

Het bespreken tijdens biologielessen;Via folders

Het bespreken tijdens biologielessen

Het bespreken tijdens biologielessen;Het bespreken tijdens maatschappijleer;Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag

Het bespreken tijdens maatschappijleer

Niet

Het bespreken tijdens biologielessen;Het bespreken tijdens maatschappijleer;Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag;Lezingen van LHBTQIA+ers

Het bespreken tijdens biologielessen;Het bespreken tijdens maatschappijleer;Via workshops;Via folders;Via creatieve vakken zoals BeVo of Drama;Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag;Lezingen van LHBTQIA+ers

Het bespreken tijdens biologielessen;Het bespreken tijdens maatschappijleer;Via workshops;Via creatieve vakken zoals BeVo of Drama;Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag;Lezingen van LHBTQIA+ers

Via creatieve vakken zoals BeVo of Drama;Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag

Het bespreken tijdens maatschappijleer

Het bespreken tijdens biologielessen;Via workshops;Via folders;Via creatieve vakken zoals BeVo of Drama;Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag;Lezingen van LHBTQIA+ers

Het bespreken tijdens maatschappijleer;Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag

Het bespreken tijdens biologielessen;Het bespreken tijdens maatschappijleer

Het bespreken tijdens biologielessen;Het bespreken tijdens maatschappijleer

Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag;Lezingen van LHBTQIA+ers

Het bespreken tijdens biologielessen;Het bespreken tijdens maatschappijleer

Niet

Het bespreken tijdens biologielessen;Het bespreken tijdens maatschappijleer

Het bespreken tijdens biologielessen;Het bespreken tijdens maatschappijleer;Via folders;Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag

Niet

Het bespreken tijdens maatschappijleer;Via folders;Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag;Lezingen van LHBTQIA+ers

Het bespreken tijdens maatschappijleer;Via folders;Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag

Het bespreken tijdens biologielessen

Het bespreken tijdens biologielessen;Het bespreken tijdens maatschappijleer;Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag

Het bespreken tijdens biologielessen

Het bespreken tijdens biologielessen;Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag

Het bespreken tijdens biologielessen

Het bespreken tijdens biologielessen

Het bespreken tijdens biologielessen;Het bespreken tijdens maatschappijleer;Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag

Het bespreken tijdens biologielessen

Het bespreken tijdens biologielessen

Via creatieve vakken zoals BeVo of Drama;Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag;Niet

Niet

Niet

x

Via workshops;Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag

Het bespreken tijdens biologielessen;Het bespreken tijdens maatschappijleer

Het bespreken tijdens biologielessen

Het bespreken tijdens biologielessen;Het bespreken tijdens maatschappijleer

Het bespreken tijdens biologielessen;Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag;Lezingen van LHBTQIA+ers

Niet

Het bespreken tijdens maatschappijleer

Niet

Niet

Het bespreken tijdens maatschappijleer;Niet

Het bespreken tijdens maatschappijleer

Het bespreken tijdens biologielessen;Het bespreken tijdens maatschappijleer

Via workshops;Via creatieve vakken zoals BeVo of Drama

Het bespreken tijdens biologielessen;Het bespreken tijdens maatschappijleer

Het bespreken tijdens biologielessen

Niet

Niet

Het bespreken tijdens maatschappijleer;Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag;Lezingen van LHBTQIA+ers

Het bespreken tijdens maatschappijleer;Niet

Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag;Lezingen van LHBTQIA+ers

Het bespreken tijdens maatschappijleer

Niet

Het bespreken tijdens maatschappijleer

Niet

Het bespreken tijdens biologielessen;Het bespreken tijdens maatschappijleer;Via workshops;Via folders;Via creatieve vakken zoals BeVo of Drama;Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag;Lezingen van LHBTQIA+ers;alles is prima

Het bespreken tijdens biologielessen;Het bespreken tijdens maatschappijleer;Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag

Het bespreken tijdens biologielessen;Het bespreken tijdens maatschappijleer

Het bespreken tijdens maatschappijleer

Niet

Lezingen van LHBTQIA+ers

Niet

Via folders;Via creatieve vakken zoals BeVo of Drama;Lezingen van LHBTQIA+ers

Het bespreken tijdens maatschappijleer;Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag

Het bespreken tijdens biologielessen;Via folders;Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag

Het bespreken tijdens biologielessen;Het bespreken tijdens maatschappijleer;Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag

Niet

Via workshops;Via folders;Via creatieve vakken zoals BeVo of Drama;Tijdens de lessen op dagen als Paarse Vrijdag;Lezingen van LHBTQIA+ers

Niet
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Is school volgens jou een veilige omgeving om openlijk als LHBTQIA+ uit te komen? Vind jij dat dat zo zou moeten zijn? Wordt hiphop momenteel gebruikt in het onderwijs dat jij volgt? 

Nee Ja Nee

nee Ja Nee

Ja Ja Nee

Jawel, ligt aan de mensen Ja Nee

Ja, ik denk dat weinig mensen negatief over lhbtqia mensen denken. Alleen boeit het mensen nog teveel dat ze het wel willen weten. Het maakt ze dus niet dusdanig weinig uit dat ze het ook niet meer hoeven te weten. Mensen moeten het weten en zullen zo wel anders naar je kijken, het is wel echt deel van je identiteit, alleen niet per se negatief meerJa Nee

elke plek is veilig Ja Nee

In mijn ervaring wel maar ik heb genoeg verhalen gehoord dat dat niet op elke school is. Ja Nee

ja Ja Nee

Jq Ja Nee

Ja die van mij wel, maar ligt aan je school denk ik, lang niet allemaal Ja Nee

Niet altijd, het is erg afhankelijk van de wijk/klasgenoten/docenten Ja Nee

Ja. Ja Nee

Half Ja Nee

Ja Ja Nee

Ligt eraan wie je bent enzo. Ja Nee

Nee niet echt want je gaat zoiezo gepest worden voor homo of lesbis Nee Nee

nee Ja Nee

ja en nee Ja Nee

Niet echt Ja Nee

nee Ja Nee

nee Ja Nee

Ja, dat zou wel zo moeten zijn. Ja Nee

Ja opzicht wel als je je er zelf fijn bij voelt Ja Nee

Nee Nee Nee

Weet niet echt eigenlijk Ja Nee

Nee, want sommige mensen zijn het er niet mee eens en gaan je ermee over pesten. Ja Nee

Nee Nee Nee

nee Ja Nee

Nee want het kan soms niet goed opgevat worden door kinderen maar gewoon aan de mensen die je vertrouwd op school kan het wel vind ik. Ja Nee

Ja en Nee want der zijn echt veel mensen hier opschool die grappjes over je zouden maken Nee Nee

ja Ja Ja

weet ik niet Ja Nee

nee want je kan er mee gepest worden Ja Nee

Nee want, je wordt er waarschijnlijk mee gepest. Ja Nee

ja Ja Ja

denk het Ja Nee

Ja Ja Nee

Ja Ja Nee

Ja hoor Ja Nee

ligt er aan of de persoon zelf het wil of niet Ja Nee

het ligt er denk ik aan de persoon op school want sommige worden wel gewaadeerd en sommigen niet Nee Nee

Weet ik niet want je word wel snel uitgescholden Nee Nee

er wordt wel snel uitgescholden Nee Nee

nee wand er zijn menens die je belagenlijk kunnen gaan maken Nee Nee

Nee niet echt Ja Nee

ja Ja Nee

Idk Ja Nee

nee Nee Nee

nee Ja Nee

ja ik weet het niet? Ja Ja

Nee beter van ni nee Ja Nee

nee Nee Nee

ja Ja Nee

ja hoor Ja Nee

nee Ja Nee

nee Nee Nee

Als je het echt zeker weet wel. Ja Nee

idk Nee Nee

weert ik niet want ben het zelf niet Ja Nee

Ja Ja Nee

Nee Ja Nee

Weet ik niet Ja Nee

Nee Ja Nee

Sommige mensen kunnen er misschien anders op reageren dus het is misschien niet heel veilig. Ja Nee

Ja omdat je mag voelen hoe je bent. Ja Nee

ja Nee Nee

ja Nee Nee

ja, want je mag zelf weten of je 'uit de kast komt' Ja Ja

nee want mensen gaan je belangelijk maken Nee Nee

ja Ja Nee

ja denk het wel maar weet het niet Ja Nee

ja denk het wel Ja Nee

nee Ja Nee

weet ik niet Nee Nee

ik denk het wel maar ik zelf durf het niet Ja Nee

nou bij de klas denk ik wel maar niet de hele school want er zijn altijd mensen bij die stomme dingen te zeggen hebben Nee Nee

Nee niet echt. Ja Nee

weet ik niet Nee Nee

ja Nee Nee

weet ik niet Ja Ja

ja Ja Nee

Ja hoor Ja Nee

ja denk het wel Ja Nee

nee het is meer dat sommige mensen het weten maar niet echt om in eens te zeggen kijk dit ben ik maar als jij daar je goed bij voeld. Ja Ja

ja Ja Nee

ja Nee Nee

nee Ja Nee

Weet niet Ja Ja
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Denk je dat artiesten invloed hebben op het gevoel van veiligheid voor het openlijk uiten van het LHBTQIA+-zijn  van jongeren? Wat vind je ervan dat hiphopartiesten zoals Lil Nas X zich openlijk uiten over LHBTQIA+ in hun muziek? 

Ja Een heel fijn voorbeeld

Ja top

Dat verschilt denk ik per persoon Goed. Het komt terecht bij veel jongeren die er misschien nog moeite mee hebben

Deels Goed, dat doorbreekt een taboe 

Ja Heel erg nodig. Om te laten zien dat twee mannen die seks hebben net zo normaal is als een man en een vrouw. Dit verbreed de horizon van mensen.

Ja prima toch

Ja Goed!

Nee cool

Ja Cool

Ja Goed, hij mag zich uiten zoals hij wil

Ja Heel goed! Ik hoop dat studenten hier iets van meekrijgen en zich prettiger voelen bij het ‘uit de kast komen’.

Ja Goed en inspirerend.

Nee Ik vind best wel prima, mensen moeten homoseksuele relaties meer normaliseren.  

Ja Belangrijk, is een voorbeeld voor vele anderen

Ja Verschillend maar ja

Ja Beetje gay

Ja goed

Ja ik vind het goed 

Ja Knap dat hij het duft maar ook een beetje raar

Ja ja kan wel

Nee ik vind het goed

Ja Goed voorbeeld!

Ja Dat vindt ik wel een goed idee van ze

Geen idee Geen idee

Denk dat ze bang zijn enz Ik vind de muziek boem slecht maar wel goed dat hij het durft te uiten

Ja Ik vind het goed, want je bent wie je bent en je kan er niks aan doen.

Ja Ik weet het niet

Ja opzich goed maar het moet niet misbruikt worden.

Ja Ik vind het helemaal prima mensen moeten doen waar ze blij van worden.

Ja Gewoon goed

weet niet prima

Ja moeten ze zelf weten

Ja goed want je moet je er niet voor schamen

Ja Mooi en leuk denk ik.

Ja moeten hun weten 

Ja moeten ze zelf weten

Ja Goed

Nee vind ik wel goed 

Ja Ik vindt dat wel goed omdat ze ander mensen kunnen helpen als zo zich ook zo voelen

Nee heel cool dat ze dat zo willen uit in hun talenten waar ze zich ook comfortabel bij voelen

Ja goed, want dan denk ik dat kinderen minder gaan schamen over hun sexualieteit

Ja geen mening over iedereen mag t zelf weten

Ja geen mening over iedreen mag doen met muziek nwat die wilt.

Nee goed 

Nee speciaal

Ja goed

Ja Idk

Nee Gay 

Nee oke

x x

Ja ja wel dapper en gw normaal

Ja goed 

Nee prima luister het niet 

Ja Ik vind het stoer

Ja Ik vind dat dat een goed idee is.

Nee ik vind het niet leuk

Ja Ik vind het zelf normaal.

Nee hun probleem

Ja moet hij zelf weten want hij maakt de music

Ja Mag hij kiezen

Nee Goeie

Nee Moet hij weten

Nee Goed iedereen niet zijn wat ze willen zijn ik bemoei me er niet mee als ze gelukkig zijn is dat mooi voor hun ik respecteer het

Ja Ik vind het wel knap dat ze dat zo doen.

Ja Best goed mogen zelf weten hoe ze voelen

Ja ik vindt hem apart

Ja ik vind hem een apart

Ja want, rappers die steunen geen 'gays', of maken ze belachelijk. Ik vind het heel knap, want je hebt overal wel haters, dus ik vind het knap!

Ja boeit me nie

Ja dat vind ik goed

Ja wel goed

Nee ja

Nee goed

Nee raar

Ja ja eigenlijk wel goed want hij is bekend en kan dan de wereld laten zien dat het gewoon oke is

kan goed

weet ik niet Ik vind het gewoon normaal

Nee vind wel knap dat hij zo een video maakt.

Nee ik vind dat dit niet hoort maar als het gay is of lesbies is dan kan ik het goed vinden

Ja ik vind het prima

Ja Mooi

Ja ik vind het goed!

Ja hij zorgt er miss voor dat mensen zich niet schamen omdat ze homo zijn

Ja heel knap en goed van ze 

Ja goed dan word het misschien makkelijker om uit de kast te komen. 

Nee moet hij zelf weten maar niet gebruiken voor aandacht

Ja normaal

Nee Ik vind het wel tot dat die der over kan praten enz 
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Denk je dat (hiphop-) muziek  kan helpen bij het leren over LHBTQIA+ onderwerpen? Zo ja, op welke manier kan (hiphop-) muziek volgens jou hierin bijdragen? Vind je dat homofobe (negatieve associaties met homoseksualiteit) songteksten moeten kunnen? 

Normaliseren van termen in het alledaagse gebruik, mensen op de hoogte stellen van dat wat ze misschien niet geleerd hebben. Nee

ja Nee

Ja. De tekst of videoclip Nee

Ja ik denk dat het informatief kan zijn Nee

Zoals deze videoclips en in de tekst. Ik denk dat negativiteit in de muziek als invloedrijke kunst nooit goed is.

ja Ja

Ik denk niet dat specifiek hiphop appart behandeld zou hoeven worden, maar het kan wel genoemd worden als een mooie uitingsvorm van LHBTQIA+ Nee

ja zou kunnen alles moet kunnen in muziek of kunst

Ja Nee

Ik denk niet zo zin het helpen te leren over, als je een rap maakt over lhbtqia+ gaan alleen bepaalde mensen daar naar luisteren. Het zou misschien wel kunnen helpen bij het accepteren van de lhbtqia+ Ja

Ja, ik denk dat het helpt doordat je elkaar dingen kunt leren en je je gevoelens in muziek kunt uitspreken. Nee

De tekst zo maken wat ermee te maken heeft. Zowel voor- als tegenstander. Aan de ene kant mag je zelf bepalen wat er in jouw muziek voorkomt en aan de andere kant vind ik het disrespectful voor de LGBTQ+ community. 

Kan wel helpen, ik denk dat alle soort muziek een soort van invloed hebben. Misschien meer in hun muziek video’s zetten zodat mensen kunnen meer normaliseren. Ze kunnen ook misschien niet gebruiken het feit dat lesbisch, gayNee

Ja muziek kan een goed medium zijn om een “message” over te brengen, vooral naar een bepaalde doelgroep Ik vind dat alles moet kunnen in muziek, het is een kunst vorm en een artiest moet zich kunnen uiten hoe diegene wil. Vind ik het correct? Nee

Ene kant wel maar andere kant niet, niet iedereen kijkt naar de tekst betekenis Nee

Idk Nee

op veel manieren Nee

ja want er luisteren veel mensen naar muziek Ja

Nee denk het niet Ja

weet ik niet Ja

nee Nee

Ja, door het onderwerp bespreekbaar te maken. Strafbaar, evenals vrouwontvriendelijke en racistische teksten.

Nee Soms

Weet ik niet Nee

Nee Nee

Ja, door de videoclips Nee

Nee Ja

nee Nee

Niet perse het maar soms luister je dan die liedjes en denk je zo van oh ja dat is misschien wel handig om te weten eigelijk. Nee

weet ik niet echt Nee

ja het is makelijker Nee

nee Ja

nee Ja

Nee niet echt want het is gewoon muziek en niet iedereen kijkt bijvoorbeeld naar de muziekfilm. Ja

nee Ja

nee Ja

nee Ja

ja het moet niet te erg zijn.

Nee voor mij zou het niet helpen. Ja

echt geen idee Ja

ik denk van niet want als je muziek luistert dan let je niet veel op de teksten maat op hoe het is opgebouwd. Nee

soms maar dat is bij iedereen verschillend Nee

ik zou het niet weten . Nee

ja wand bekende mensen zijn voordelden voor andere Ja

ja het kan helpen met het vinden van emotie Nee

weet ik niet Ja

Nee dat kan niet. Nee

nee Ja

ok Nee

x x

ja want dan krijg je denk mee infomatie over die dingen je hoeft je dr ni over te schamen het is gw normaal Nee

niet echt Nee

nee Ja

nee ik denk het niet Nee

Ja Ja

nee Nee

Ik vind ook zelf. Dat je zelf moet doen als je je goed voelt. Nee

nee je kan dat er beter uitlaten Nee

weet ik niet Nee

Nee Nee

nee man Ja

Nee Nee

Nee Nee

Het zou denk ik wel kunnen helpen. Ik denk dat het wel zou kunnen

Ik denk gewoon jezelf zijn Ja

niks Ja

niks Nee

Een liedje waarin alle termen komen. Nee

nee Nee

ja omdat het misschien een boodschap kan over brengen Nee

Omdat hun populair zijn dus veel mensen het zien Ja

ligt er aan maakt mij niet uit

liedjes erover schrijven Ja

nee Ja

misschien wel omdat de song texten dan er over gaan Nee

ja kan opzich wel Nee

Ik heb geen idee Ja

om uit de kast te komen. Ja

nee ja ik vind dat het kan maar je weet niet meer of het dat is want het woord rond gegooid alsof het niks is in lhbtq+ als ze tegen worden gesproken of als ze ergens normaals tegen ben zowals dat apples van een boom komen

ja Nee

Vertrouwen geven. Ja

Inspirerende quotes Nee

geen idee Ja

ja dnek het wel want ik leuster heel veel muziek en dan krijg je ook gelijk weer mee. Nee

kan Ja

kan niet Ja

uh weet ik niet Nee

Ja Ja
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Zou je zelf nog iets kwijt willen over dit onderwerp wat nog niet is gevraagd in deze enquête?

Zet ‘m op’ 

-

-

ik vind het hele lgtbq overdreven, iedereen is zoals die is panseksueel trans etc, maar als wr zoveel aandacht aan dat word besteed groeit de haat 

Nee

Nope

nee

nee

Nee

nee

nee

Nee eigenlijk  niet

Nee

Nee

Als je op iemand valt kan je er niks aan doen. Ben er trots op.

Nee

nee

Nee hoor alles is prima

Nee

nee

nee

ja ik ben zelf biesekueel en ik ben er trost op 

Nee.

nee

nee

Nee 

nee

Nee hoor

nee

dat mensen zich minder snel er een probleem over moeten maken.

dat mensen er niet zo snel een probleem van moet maken

nee

nee

nee

Nee 

nee

nee

x

Nee

ik vind dat iedereen gewoon mag zijn wie die wilt zijn en degenen die dat niet vind kunnen moeten effe het voor ze houden want niemand boeit het

nee 

nee.

Nee

nee

Nee

nee ben niet vanndeze dingen

nee.

Nee natuurlijk niet dit onderwerp vind ik onzin.

nee

Nee ik vind dit onderwerp niet zo interessant 

Nee

Nee ik hoef niks meer kwijt

Ik vind dat je gewoon jezelf moet zijn.

nee

nee

Nee

nee fack jou

nee niks te zeggen

nee

nee

neee

nee

nee hoor

Nee

misschien wat meer aandacht.

ik vind al deze onzin niks het is opeens opgedoken en moet overal in gezet worden of ze pakken je leven af lijkt het er zijn mensen die nu geen baan hebben omdat een paar hun achter

nee

Nee

nee hoor 

nee

nee

nee

ik vind dat mensen die gay ofzo zijn te veel aandacht vragen en ik vind het kansloos

nou.. hoe laat maar

Nee 
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