Lesbrief bij Pride vragenvuur
Doelgroep:
Lesduur:
Werkvorm:
Leerdoel:

Materiaal:

Alle niveaus MBO en bovenbouw VO
45 minuten
Plenair en groepjes
Kennis van ontstaan Pride
Kennis van verschillende seksuele- en genderidentiteiten
Kunnen uitleggen waarom Pride belangrijk is
Nadenken over “anders zijn” en gevoelens en gevolgen die daarbij komen
kijken.
Sexmatters Vragenvuur Pride aflevering

Context
De Sexmatters Vragenvuur aflevering over de Pride is gemaakt om het belang van de Pride
en de ontstaansgeschiedenis te bespreken. Veel mensen kennen de Pride van naam maar
weten eigenlijk niet goed waarom dit bestaat en hoe het is begonnen. Ondanks dat de
Pride nu een sterk commercieel karakter heeft, is het voor veel mensen een betekenisvolle
dag. Het is een dag om stil te staan bij de emancipatie die de LHBTQIA+ gemeenschap
heeft doorgemaakt, maar ook bij de discriminatie en het geweld waar de gemeenschap
nog steeds mee te maken heeft. Daarnaast is het een belangrijke dag waarop de
LHBTQIA+ gemeenschap wordt gevierd. Door samen te komen is de gemeenschap
zichtbaar en kunnen mensen zich een keer niet de uitzondering maar juist de norm voelen.
Door de leerlingen na te laten denken over momenten waarop zij zich “anders” voelden,
leggen zij een verband tussen verschillende vormen van discriminatie en het belang van het
tegengaan van discriminatie.
Lesbeschrijving
Voor het kijken van het filmpje bespreken leerlingen aan de hand van vragen plenair wat ze
over de Pride weten. Hierna kijken ze de Pride vragenvuur film waarna deze nog kort wordt
besproken aan de hand van vragen. Hierna gaan de leerlingen in groepjes van 3 uiteen. De
leerlingen stellen elkaar vragen over eigen ervaringen van “anders” zijn en denken na over
het vieren van “anders” zijn.
Rol van de docent
Tijdens deze les is de docent gespreksleider. Als het onderwerp in de klas voor onrust zorgt
is het goed vooraf duidelijke afspraken te maken.
- Je hoeft niks te delen als je dat niet wil.
- Laat elkaar uitpraten.
- Alle meningen mogen er zijn, deze moeten allemaal respectvol gebracht worden.
- Benadruk dat discriminatie o.b.v. gender en seksualiteit is verboden volgens de wet
en dat discriminerende opmerkingen dus ook niet oké zijn.

Plenair
Vóór het kijken van het filmpje:
● Wie weet wat de Pride is?
● Wie is er wel eens bij de Pride geweest?
● Wie zou een keer naar de Pride willen?
● Hoe vond je dat?
● Wie weet waarom de Pride is ontstaan?
● Vinden jullie het belangrijk/goed dat de Pride wordt gevierd?
Plenair
Na het kijken van het filmpje:
● Kan iemand in eigen woorden vertellen wat de Pride is?
● Wat wordt er gevierd met de Pride?
● Voor wie is de Pride bedoeld?
● Waar staan de letters LHBTQIA voor? (Lesbisch, Homo, Bi, Trans, Queer, Intersekse,
Aseksueel)
● Waarom staat er een + achter deze letters?
In groepjes van drie
In het filmpje geven de workshopmasters van Sexmatters aan dat Pride belangrijk is omdat
het aandacht vraagt voor de ongelijkheid die er nog steeds is. Maar ook dat het bijzonder is
om met allemaal mensen samen te zijn die door de maatschappij als “anders” worden
gezien. Dat het een moment is om met trots het “anders” zijn te vieren.
Stel elkaar de volgende vragen:
● Voel jij je wel eens “anders”?
● Wanneer/waarom was dat?
● Hoe voelde het om “anders” te zijn?
● Hoe voelt het om samen met mensen te zijn die ook “anders” zijn?
● Ben je trots op wat jou “anders” maakt dan anderen?
● Welke vormen van “anders” zou je ook graag vieren met een jaarlijks feest zoals de
Pride?
Plenair
Alle groepjes vertellen over de Pride’s die zij graag zouden vieren en waarom. Bespreek ter
afsluiting de volgende vragen plenair:
● Waarom is de Pride belangrijk voor LHBTQIA+ personen?
● Vinden jullie het belangrijk/goed dat de Pride wordt gevierd?

