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Samenvatting 

 

Dit pedagogische boekje is bedoeld om leerkrachten te helpen bij het organiseren van klassikale activiteiten 

of lessen op basis van een serious game genaamd 'Gender Adventure.’ Het spel en de handleiding zijn 

gemaakt als onderdeel van het Citizen Games-project, een samenwerking tussen NGO's en universiteiten in 

heel Europa die werd gefinancierd door Erasmus+. 

De voorgestelde activiteiten zijn bedoeld voor middelbare scholieren (15-18 jaar oud) en omvatten een kort 

digitaal spel dat gaat over gendergelijkheid en -discriminatie op openbare plaatsen. De game zelf bestaat uit 

drie minigames, die elk een rol spelen in het bredere verhaal van gendergelijkheid en -discriminatie op 

openbare plaatsen. 

In de eerste delen van dit boekje worden de doelstellingen van het spel uitgelegd en wordt uitgelegd hoe je 

een les plant met het spel 'Gender Adventure.’ Dit spel moet worden gevolgd door een klassikale discussie 

waar de studenten hun percepties en meningen kunnen vormen en delen. Om de discussie in de klas te 

vergemakkelijken, bevat dit pedagogische boekje voorbeelden van debriefingsvragen en aanvullende 

informatie over gender gerelateerde kwesties om leraren te helpen het debat te leiden. 

 

NUTTIGE LINKS: 
 

Het spel kan worden gespeeld met behulp van de Chrome- of Opera-browser: 
https://play.citizengames.eu/high_school_game/ 

Deze handleiding wordt aangevuld met een e-learning module (online training) voor docenten: 
https://view.genial.ly/628e28c6244f73001795b2bf/interactive-content-en-genderadventure-citizen-
games 

Ga voor meer informatie naar de projectwebsite: www.citizengames.eu 

 

 

 

 

  

about:blank
about:blank


 4
 

Inleiding 

Twee Franse en één Nederlandse niet-gouvernementele organisaties (NGO's) en vijf instellingen voor hoger 

onderwijs uit Europese landen (België, Duitsland, Polen, Ierland en Portugal) hebben hun krachten gebundeld 

om jongeren en hun leerkrachten bewust te maken van maatschappelijke vraagstukken (milieu, 

gendergelijkheid, enz.). Voor gebruik in de klas hebben ze samen serious games ontworpen en gemaakt - 

educatieve hulpmiddelen waarmee studenten kunnen leren door te spelen. 

Dit initiatief, genaamd Citizen Games, is het vervolg op het project 'Citizen School, Serious Gaming for a 

better Europe,’ dat tussen 2016 en 2019 werd uitgevoerd. Deze eerste samenwerkingservaring tussen de 

partner-NGO's en universiteiten leverde een compleet educatief pakket op over het onderwerp migratie, dat 

nu gratis kan worden gedownload van www.citizenschool.eu. Het doel was bij te dragen aan de 

totstandbrenging van een Europese samenleving die inclusiever en respectvoller is voor alle mensen. Net als 

Citizen School is Citizen Games gefinancierd door Erasmus+; de gerealiseerde games blijven in de toekomst 

gratis en zijn beschikbaar op www.citizengames.eu. 

Het resultaat van deze hernieuwde samenwerking zijn twee digitale educatieve games. De eerste, voor 

jongere middelbare scholieren (11-14 jaar), is gemaakt in 2021. Dit spel, genaamd '#YouToo,’ gaat over 

cyberpesten en cyberseksisme. De tweede is voor oudere middelbare scholieren (15-18 jaar oud). Om dit spel 

te maken ondervroegen de partners eerst middelbare scholieren om erachter te komen over welke 

onderwerpen ze meer  zouden willen weten. Naar aanleiding van dit onderzoek kwamen drie thema's naar 

voren: plastic soep, genderdiscriminatie op openbare plaatsen en het bestrijden van extremisme. Later 

werden studenten van de partneruniversiteiten getraind in deze onderwerpen en ontmoetten ze elkaar tien 

dagen in Porto om een concept voor de serious game te ontwerpen. Dit was een geweldige ervaring, vooral 

omdat de studenten uit verschillende vakgebieden kwamen (IT, toerisme, management, engineering en 

sociaal werk) en uit vier verschillende landen in Europa. Het winnende concept werd ontworpen op het gebied 

van gendergelijkheid door het Maverick-team en werd gebruikt als uitgangspunt voor het maken van de 

laatste serious game. Ten slotte waren de partners verantwoordelijk voor de volledige ontwikkeling van het 

spel, het schrijven van deze handleiding en het ontwerpen van een e-learningmodule voor leraren om 

middelbare scholieren te informeren over genderongelijkheid en -discriminatie. 

Opmerking! 

De game 'Gender Adventure' gaat over genderidentiteiten. Toch gaat het niet over seksuele geaardheid, 

hoewel dit onderwerp ook deel kan uitmaken van gender gerelateerde kwesties en discriminatie. 

 

about:blank
about:blank
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Het doel van deze educatieve handleiding (beschikbaar in de zes projecttalen) is om de organisatie van een 

klassenactiviteit rond de serious game ‘Gender Adventure’ op de middelbare school door leraren in heel 

Europa te vergemakkelijken en hen daarom te ondersteunen bij de technische details en theoretische inhoud 

van het spel. Ontworpen als een hulpmiddel voor wereldwijd onderwijs bereikt het spel alleen zijn educatieve 

doelstellingen als het wordt gevolgd door een debriefing-gesprek en klassikale discussie met en tussen de 

studenten. Naast uitleg over het spelen van het spel vind je in deze handleiding dan ook achtergrondinformatie 

voor verdere discussie met de leerlingen. 

 

Opmerking! 
 
Het spel is alleen beschikbaar op de computer. Het is om verschillende redenen niet aangepast aan mobiele 

telefoons of tablets. Ten eerste is dit spel bedoeld om op school te worden gespeeld, als onderdeel van 

een klassenactiviteit. Rekening houdend met de realiteit van scholen in de partnerlanden, blijkt dat de 

meeste scholen zijn uitgerust met een computerlokaal en dat het daarom geen beperkende factor is voor 

leraren om het spel te gebruiken. Bovendien hebben niet alle middelbare scholieren een smartphone, met 

toegang tot internet, en het zou oneerlijk zijn om het bezit van een smartphone als voorwaarde te stellen 

om deel te nemen aan de klassenactiviteit. Tot slot zullen de spelers minder afgeleid worden op een 

schoolcomputer dan op hun smartphone waar ze op elk moment notificaties kunnen ontvangen. 
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Definities 

Hieronder staan de belangrijkste definities die nodig zijn om het spel te begrijpen en de klassendiscussie te 

leiden. 

Geslacht verwijst naar een reeks biologische kenmerken bij de geboorte (chromosomen, genexpressie, 

hormoonspiegels en -functies en reproductieve / seksuele anatomie). Geslacht wordt meestal 

gecategoriseerd als vrouwelijk of mannelijk, maar er is variatie in de biologische kenmerken waaruit geslacht 

bestaat en hoe die kenmerken worden uitgedrukt. 

Gender verwijst naar de sociaal geconstrueerde rollen, gedrag, uitdrukkingen en identiteiten van meisjes, 

jongens en genderdiverse mensen. Het beïnvloedt hoe mensen zichzelf en elkaar zien. 

Seksisme wordt gedefinieerd als "de houding, overtuigingen en het gedrag van een individu, en 

organisatorische, institutionele en culturele praktijken die ofwel negatieve evaluaties van individuen op basis 

van hun geslacht weerspiegelen of ongelijke status van vrouwen en mannen ondersteunen"1 . 

Discriminatie is "een oneerlijke behandeling vanwege iemands geslacht, ras, leeftijd, enz." 2 . 

Genderidentiteit is een "persoonsgevoel van het hebben van een bepaald geslacht"3. 

Non-binair zijn  betekent dat je jezelf noch als man noch als vrouw identificeert. 

Cisgender zijn  betekent dat je genderidentiteit overeenkomt met die in je geboorteakte.  

Transgender zijn betekent dat het geslacht dat bij de geboorte wordt toegewezen en het geslacht dat je leeft 

verschillend zijn. 

Patriarchaat is "een vorm van sociale organisatie waarbij vaders of andere mannen het gezin, de clan, de 

stam of de grotere sociale eenheid beheersen, of een samenleving die op deze manier is georganiseerd. Het 

patriarchaat is ook de controle door mannen, in plaats van vrouwen of zowel mannen als vrouwen, van het 

grootste deel van de macht en het gezag in een samenleving".    4 

Catcall is "een luide schreeuw of fluit die afkeuring uitdrukt, vooral gemaakt door mensen in een menigte". 5 

Toxische mannelijkheid is een reeks "ideeën over de manier waarop mannen zich moeten gedragen die als 

schadelijk worden gezien. Bijvoorbeeld het idee dat mannen niet moeten huilen of zwakte moeten 

toegeven". 6 

 
1 Swim & Hyers, 2009, p. 407 
2Cambridge woordenboek, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/essential-british-english/discrimination - 
25/05/2022 
3 Cambridge woordenboek, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gender-identity - 25/05/2022 
4 Cambridge woordenboek, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/patriarchy - 19/05/2022 
5 Cambridge woordenboek, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/catcall - 25/05/2022 
6 Cambridge woordenboek, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/toxic-masculinity - 25/05/2022 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/essential-british-english/discrimination
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gender-identity
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/patriarchy
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/catcall
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/toxic-masculinity
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Doelstellingen en methodologie 

 

I – Concept van het spel 

'Gender Adventure' is een serieus spel waarmee de speler kan experimenteren met genderdiscriminatie op 

openbare plaatsen. 

In dit serieuze spel speelt elke student als Maverick, een buitenaards wezen dat de Gouden Plaat 

(Pioneerprogramma) in de ruimte vond7.  Twee menselijke lichamen, mannelijk en vrouwelijk, zijn afgebeeld 

op deze plaat: 

8 

 

 
7 https://en.wikipedia.org/wiki/Pioneer_plaque 
8 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pioneer_plaque.svg  

https://en.wikipedia.org/wiki/Pioneer_plaque
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pioneer_plaque.svg
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Omdat in Maverick’s wereld alle wezens niet-geslachtsgebonden zijn en er bij de geboorte hetzelfde uitzien, 

raakte Maverick geïntrigeerd door deze afbeeldingen. Maverick besloot daarom de aarde te bezoeken om 

een klein experiment te doen over hoe gender werkt voor mensen in het dagelijks leven. 

Opmerking! 
 
Het spel gaat alleen over genderdiscriminatie op openbare plaatsen, en niet over discriminatie in 

privékringen, zoals in een gezin. Het gaat ook niet direct in op online discriminatie en cyberpesten. Het is 

echter mogelijk om de discussie verder te voeren door ook die kwesties te noemen. 

 

 

Maverick krijgt de kans om drie mensen in hun dagelijks leven te volgen, één persoon identificeert zich als 

een vrouw, één als een man, één als non-binair. De meer gedetailleerde introductie van het spel, zoals online 

opgenomen, is te vinden in Annex 1. 

Deze drie scenario's zijn gekozen om alledaagse situaties te laten zien waarin genderstereotypen ontstaan 

en leiden tot discriminerend gedrag. Ze zijn ontworpen om situaties uit het echte leven zo goed mogelijk 

weer te geven en om genderdiscriminatie zo duidelijk mogelijk te illustreren. 

Scenario met een vrouwelijk personage: Zullen we een eindje gaan lopen? 

 

Hier loopt Maverick als vrouw door een straat en ervaart catcalling. Dit type discriminatie is gekozen om het 

vrouwelijke personage mee te confronteren omdat het een groot probleem is en een van de belangrijkste 

bronnen van intimidatie waarmee vrouwen in de dagelijkse realiteit te maken hebben. Geboren uit de 

hyperseksualisering van vrouwenlichamen in een over het algemeen patriarchale context, drukt catcalling het 

meest intens de discriminatie uit die vrouwen op openbare plaatsen kunnen ervaren. 
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Scenario met een mannelijk personage: Tijd om te gaan sporten! 

 

Hier wordt Maverick, in de schoenen van een man, geconfronteerd met het concept van toxische 

mannelijkheid. Maverick wil een paar sportactiviteiten ondernemen en gaat naar een atletiekbaan, dan de 

sportschool en uiteindelijk naar een voetbalveld. Dit scenario is ontworpen rond situaties die fysieke kracht 

opwekken, waarin mannen vooral worden geconfronteerd met wat ze wel of niet zouden moeten zijn. 

Scenario met een non-binair karakter: Welkom op onze middelbare school 

 

Hier is Maverick een non-binaire middelbare scholier. De alien beleeft een gewone dag op verschillende 

middelbare schoolplekken: registratie, klaslokaal, schoolplein, badkamer, kantine en bibliotheek. Dit scenario 

is ontworpen om de moeilijkheden te laten zien die mensen met verschillende genderidentiteiten in het 

dagelijks leven kunnen ervaren, wanneer sommige mensen discriminerend gedrag vertonen tegenover 

degenen die zich niet identificeren met het geslacht dat ze bij de geboorte hebben gekregen. 



 

1
0

 

Kortom, deze serious game is gericht op het vergroten van het bewustzijn over genderdiscriminatie die niet 

alleen door vrouwen wordt geleden, maar ook door mannen en non-binaire mensen. Hoewel vrouwen nog 

steeds meer te lijden hebben onder genderongelijkheid en gender gerelateerd geweld, zijn 

genderstereotypen en sociaal geconstrueerde rollen en gedrag op iedereen van toepassing. 

 

Opmerking! 

 

Het spel 'Gender Adventure' is ontworpen in een Europees project en weerspiegelt daarom opvattingen 

die misschien nog niet in alle nationale contexten algemeen aan bod komen. De handleiding is ontworpen 

als een hulpmiddel dat leraren kunnen aanpassen aan hun mate en hun niveau van expertise met gender 

gerelateerde concepten. Hoewel het belangrijk is om de discussie naar een nieuw niveau te tillen en 

gemeenschappelijke genderrepresentaties uit te dagen, is het ook noodzakelijk dat leraren concepten goed 

genoeg beheersen om op hun gemak te zijn bij het leiden van een discussie erover. 

Een e-learning module (online training) is ook beschikbaar voor docenten op de projectwebsite 

(www.citizengames.eu), of direct via deze link: 

https://view.genial.ly/628e28c6244f73001795b2bf/interactive-content-en-genderadventure-citizen-

games.  

 

II - Doelgroepen en doelstellingen van het spel 

De belangrijkste doelgroepen van dit project zijn middelbare scholieren en hun leraren. Het spel kan ook 

worden gebruikt met oudere tieners buiten school, maar deze handleiding richt zich op het geven van advies 

om lessen op school te organiseren. 

Het algemene doel is dat studenten overtuigingen en voorbeelden over genderstereotypen en -discriminatie 

bespreken. De specifieke doelstellingen zijn de volgende: 

➢ Studenten zullen in staat zijn om te begrijpen hoe genderstereotypen en -discriminatie in het dagelijks 

leven bestaan. 

➢ Studenten zullen in staat zijn om te debatteren over de gevolgen van genderongelijkheid in verschillende 

situaties. 

➢ Studenten zullen in staat zijn om gedrag te identificeren om genderstereotypen en -discriminatie aan de 

kaak te stellen. 

  

about:blank
about:blank
about:blank
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III – Lesplanning 

Dit onderdeel bevat belangrijke elementen om een les van een uur te plannen met middelbare scholieren. 

Natuurlijk is dit flexibel en kan deze activiteit in een kortere of langere lesperiode passen of worden 

opgenomen in een breder project met aanvullende activiteiten. 

Praktische informatie 

Studenten kunnen de serious game alleen spelen op computers of laptops (het is niet aangepast voor 

tablets of mobiele telefoons). 

Controleer met behulp van hun Chrome-browser (of  Opera de enige andere ondersteunde browser) of het 

spel op de schoolcomputers kan worden geladen: https://play.citizengames.eu/high_school_game/. 

Het is mogelijk dat de speler aan het einde van elk scenario enige vertraging ondervindt, voordat het spel 

de afsluitende quizvragen weergeeft. Het is aan te raden om de pagina niet te veel te vernieuwen en geduld 

te hebben! 

 

A - Voor de les 

Het wordt aanbevolen om de serious game in een geschikte omgeving te spelen, zoals een computerlokaal 

op school. Het wordt ook aanbevolen om een ruim lokaal te gebruiken, zodat aan het einde van de game de 

tafels tegen de muren kunnen worden geduwd en studenten in een cirkel kunnen zitten en de leraar een 

klassendebat kan starten. 

Als de computerruimte niet over voldoende computers beschikt, is het aan te raden om de klas op te splitsen 

zodat elke leerling toegang heeft tot een computer. Een kleinere groep, tot ongeveer 15 studenten, zal het 

ook gemakkelijker maken om het debat te modereren en zal meer ruimte laten voor iedereen om bij te 

dragen aan dat debat. 

B – Les stap 1: Inleiding (10') 

Lees voor het spelen zorgvuldig de inleiding van de serious game en de instructies met de studenten door 

zodat ze zich niet in het spel haasten. 

Vraag de leerlingen om de serious game te laden in Google Chrome. Het eerste scherm vraagt de speler om 

de taal te kiezen voor het spel. 

 

  

about:blank
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C – Les stap 2: Gameplay (10') 

De leerlingen spelen de drie minigames in elke gewenste volgorde. Het is belangrijk dat ze kunnen kiezen en 

niet beperkt worden over de volgorde van de drie scenario's, omdat ook hun keuze van volgorde in een later 

stadium zal worden besproken. 

 

Het wordt aanbevolen om hen aan te moedigen om na te denken over de betekenis van het spel tijdens het 

spelen. 

In elk scenario is het doel van de speler om door de opmerkingen te springen die ze als positief beschouwen, 

terwijl ze die opmerkingen vermijden die ze negatief vinden. Onderweg moeten ze laserstralen vermijden die 

onder de opmerkingen worden geplaatst; dit is zodat ze niet zomaar kunnen rennen zonder een van de 

opmerkingen te kiezen. Door harten springen levert extra energie op. 

Aan het einde van elk spel moet de speler drie quizvragen beantwoorden die verband houden met het 

scenario. Dit stelt de speler in staat om feiten te ontdekken over discriminatie ten opzichte van het gegeven 

geslacht (afhankelijk van elk personage), en zo reflectie over genderongelijkheid op gang te brengen. Elk 

goed antwoord geeft de speler extra energie. De drie vragen zijn bedoeld om de speler aan te moedigen om 

na te denken over hoe het spel zich verhoudt tot echte situaties. 

Alle instructies zijn opgenomen in Annex 1 en alle opmerkingen in bijlage 2. 
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D – Les stap 3: Einde van het spel en debat (40') 

Zodra de studenten de drie minigames hebben voltooid en alle vragen van de afsluitende quiz hebben 

beantwoord, nodigt de leraar hen uit om achter hun computer vandaan te komen en op een manier te gaan 

zitten waarop iedereen elkaar kan zien (bijvoorbeeld in een cirkel) om de discussie te openen. De informatie 

in deze handleiding is een leidraad om de docent te helpen bij het aanpakken van de te bespreken kwesties; 

het volgende deel bevat een gedetailleerd voorstel van vragen die kunnen worden gebruikt om het debat te 

leiden. In het gedeelte 'Aanvullende informatie' kunt je inhoud vinden om enkele concepten te verdiepen om 

de discussies te kaderen en om beter voorbereid te zijn op de moderatie van het debat. Het wordt aanbevolen 

om deze klassenactiviteit te starten door enkele regels in te stellen. 

Richtlijnen voor een constructief debat 
 

• Ieder spreekt alleen voor zichzelf; 

• Elke persoon heeft het recht om een eigen mening te uiten zolang deze respectvol blijft voor 

medestudenten en voor andere mensen in het algemeen (discriminatie of beledigingen mogen niet 

worden getolereerd); 

• Elke persoon moet de mening van anderen respecteren, zelfs als ze het niet eens zijn met die 

mening; 

• Elke persoon heeft gelijke rechten om te spreken en elke persoon moet er daarom voor zorgen dat 

iedereen de mogelijkheid heeft om ideeën te uiten. 

 

Het doel is niet om te bepalen wie gelijk heeft en wie ongelijk heeft, maar om meningen uit te wisselen om 

ieders begrip van gender gerelateerde situaties te verdiepen. 
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IV - Focus op de klassendiscussie 

A - Eerste indrukken, gevoelens en begrip van het spel 

Allereerst raden we je aan om de eerste indrukken en gevoelens van studenten over de serious game te 

verwelkomen. Om de discussie in de klas over bepaalde opmerkingen uit het spel te vergemakkelijken kun je 

de 'pauze-functie' inschakelen door tijdens het spel op de 'p-toets' te drukken. Hier zijn enkele 

voorbeeldvragen om je te helpen de discussie te starten: 

➢ Hoe voel je je na wat je net in de game hebt meegemaakt? 

➢ Hoe zou je je voelen als je dergelijke opmerkingen daadwerkelijk zou gebruiken? Waarom? 

➢ Welke opmerkingen waren het ergst? Waarom voelde je dat zo? 

➢ Hoe zou je je voelen als je zulke berichten zou ontvangen? Waarom? Welke andere gevoelens 

kan de frustratiemeter vertegenwoordigen? 

Voordat we verder gaan met het bespreken van elk scenario en meer specifiek het verkennen van de 

verschillende gender gerelateerde problemen die in het spel worden behandeld, is het belangrijk om het 

hoofdidee en de structuur van het spel te verduidelijken. Hier zijn enkele algemene vragen die kunnen helpen 

deze discussie op gang te brengen. 

➢ Wat heb je van het spel begrepen? Wat was er aan de hand? Wat was het algemene doel van het 

spel? 

Opmerking! 

Het wordt aanbevolen om de discussie over het scenario van het vrouwelijke personage te starten en 

vervolgens verder te gaan met het bespreken van het mannelijke karakterscenario en ten slotte het non-

binaire karakterscenario. Dit stelt de groep in staat om een progressie in de discussie te volgen en helpt om 

de concepten gemakkelijker te begrijpen. 

Het begin van het debat richt zich op de meest voorkomende (en bekende) vorm van discriminatie, die 

gericht op vrouwen. Het gaat verder met het bespreken van hoe iedereen last kan hebben van het moeten 

passen in hun toegewezen genderrol. De discussie kan dan verder gaan naar minder vaak behandelde, 

maar niettemin belangrijke onderwerpen: gender is meer diverse dan alleen mannelijk of vrouwelijk en 

degenen die zich niet identificeren met het geslacht dat ze bij de geboorte hebben gekregen, hebben ook 

last van discriminerende situaties. Genderconcepten in het algemeen kunnen dan worden besproken om 

de opvattingen van de studenten over de sociale constructie van genderexpressie en genderrollen te 

verhelderen. 
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B - Debriefing van het scenario van het vrouwelijke personage 

Het scenario van het vrouwelijke personage gaat over catcalling. Tijdens deze discussie wordt van studenten 

verwacht dat ze begrijpen hoe vrouwen zich kunnen voelen als ze het slachtoffer zijn van straatintimidatie. 

Voortbouwend op deze situatie kun je de discussie leiden naar het bespreken van het patriarchaat en hoe het 

de controle over vrouwenlichamen door mannen legitimeert. 

Hier volgen enkele voorbeeldvragen en elementen van antwoorden om je te helpen de discussie te modereren: 

➢ Wat is catcalling? 

Catcalling is de "daad van schreeuwen of fluiten om afkeuring uit te drukken, vooral gemaakt door mensen in 

een menigte". 

➢ Waarom ervaren vrouwen meer catcalling dan mannen? Kun je je voorstellen dat mannen dezelfde 

opmerkingen horen terwijl ze over straat lopen? Waarom? 

Over het algemeen ervaren vrouwen in de Europese samenlevingen meer genderongelijkheid en discriminatie 

dan mannen. Een aspect daarvan is intimidatie door catcalling. Inderdaad, in media en kunst bijvoorbeeld, 

worden vrouwenlichamen - nog steeds - geseksualiseerd. Als gevolg hiervan vinden sommigen het helaas 

normaal om deze seksualisering op openbare plaatsen zoals straten te imiteren. 

➢ Wat zijn de gevolgen van catcalling? Waarom kan het discriminerend zijn? 

Vrouwen zijn bang om alleen over straat te lopen, vooral ’s nachts, of om het openbaar vervoer te gebruiken. 

Ze gaan misschien minder vaak uit of kiezen ervoor om een taxi te nemen (dus ze moeten meer betalen om uit 

te gaan). Ze kunnen zich afvragen of hun outfit catcalling kan veroorzaken. Ze kunnen zich er verantwoordelijk 

voor voelen en hun zelfvertrouwen verliezen. Catcalling kan ook een eerste stap zijn naar fysiek geweld. 

Catcalling is discriminerend omdat het de vrijheid van de slachtoffers beperkt. 

➢ Waar heb je van geleerd en was je verrast door de antwoorden op de afsluitende quizvragen? 

Afsluitende quiz VRAGEN en ANTWOORDEN 

1. Gevraagd in een Ierse enquête uitgevoerd door studenten in het hoger secundair onderwijs, zei ongeveer 

60% van de ondervraagde jonge vrouwen en meisjes jonger dan 20 jaar dat ze in de voorgaande week het 

onderwerp waren geweest van "catcalling.” 

A.  Klopt. Het is het juiste antwoord9 

B.  Fout. 

 
9 https://www.irishtimes.com/news/education/it-s-scary-and-uncomfortable-schoolgirls-seek-end-to-catcalling-

1.4520281 

https://www.irishtimes.com/news/education/it-s-scary-and-uncomfortable-schoolgirls-seek-end-to-catcalling-1.4520281
https://www.irishtimes.com/news/education/it-s-scary-and-uncomfortable-schoolgirls-seek-end-to-catcalling-1.4520281
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2. Franse anti-straat intimidatie wetten verschillen van die van veel andere landen. Zij... 

A. Fout. 

B. Klopt. Wetsdienaren beboeten daders op straat.10 

3. "Catcalls van ...". is een wereldwijd initiatief voor bewustwording en protest. De titel wordt verondersteld 

te worden aangevuld met de naam van de stad waarin het wordt gebruikt. Het richt zich op ... 

A. Klopt. Het is het juiste antwoord. Catcalls worden geïdentificeerd op de plek waar ze plaatsvonden.11 

B. Fout ... catcallers beschamen. 

C - Debriefing van het scenario van het mannelijke personage 

Het mannelijke karakterscenario belicht de gevolgen van gendersocialisatie voor mannen. Het doel is om het 

idee te bespreken dat mannen ook kunnen lijden onder genderstereotypen. 

Hier volgen enkele voorbeeldvragen en elementen van antwoorden om je te helpen de discussie te modereren: 

➢ Heb je ooit gehoord van toxische mannelijkheid? Wat betekent het? 

Toxische mannelijkheid is een verzameling van "... ideeën over de manier waarop mannen zich moeten 

gedragen die als schadelijk worden gezien. Bijvoorbeeld het idee dat mannen niet moeten huilen of zwakte 

moeten toegeven." Of hun emoties niet delen. 

➢ Kun je je voorstellen dat vrouwen dezelfde opmerkingen horen? Waarom? 

De maatschappij verwacht niet dat vrouwen sterk of goed zijn in sport. Integendeel, genderstereotypen 

schilderen vrouwen af als zwakker en passiever dan mannen. 

➢ Wat zijn de gevolgen van toxische mannelijkheid? Waarom kan het discriminerend zijn? 

Mannen kunnen zich schamen en hun zelfvertrouwen verliezen als ze niet voldoen aan het stereotype "mannen 

zijn sterk.” Van hen wordt verwacht dat ze hun emoties niet delen, dus het kan moeilijker zijn voor mannen om 

met vrienden, familie of gezondheidswerkers over hun problemen te praten. 

Het niet tonen van emoties kan er ook toe leiden dat mannen niet reageren op discriminatie en niet genoeg 

empathie ontwikkelen om het model van de gedomineerde (vrouwen) en de dominante (mannen) ter discussie 

te stellen. 

Toxische mannelijkheid kan leiden tot discriminatie omdat het de vrijheid van zijn slachtoffers beperkt. 

 
10https://www.forbes.com/sites/stephaniefillion/2021/01/26/2-years-later-what-we-can-learn-from-frances-anti-
catcalling-law/?sh=7c90569b75dc 
11 Catcalling: Sekseuele intimidatie aan de kaak stellen - ZDFheute 

https://www.forbes.com/sites/stephaniefillion/2021/01/26/2-years-later-what-we-can-learn-from-frances-anti-catcalling-law/?sh=7c90569b75dc
https://www.forbes.com/sites/stephaniefillion/2021/01/26/2-years-later-what-we-can-learn-from-frances-anti-catcalling-law/?sh=7c90569b75dc
https://www.zdf.de/nachrichten/video/panorama-cat-calls-of-mainz-100.html
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➢ Waar heb je van geleerd en was je verrast door het antwoord op de afsluitende quizvragen? 

Afsluitende quiz VRAGEN en ANTWOORDEN 

1. Volgens een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde, door feministen geleide nieuwspost voor liefdadigheid, 

welke van deze twee voorbeelden van 'giftig mannelijkheidsgedrag' staat het hoogst in hun top 10-ranglijst? 

A. Klopt. Stoïcijns zijn. Het is het juiste antwoord12. 

B. Fout. Dominant zijn 

2. In een in Luxemburg gevestigd genderinformatiecentrum wordt een 'gender drop' met de titel 'Boys will be 

boys' (een Gillette-videoadvertentie) gepresenteerd als ...  

A. Fout. ... positieve campagne voeren. 

B. Klopt. ... misleidende “pink-washing”. De video doet zich voor als een actie tegen gender discriminatie 

maar is heeft eigenlijk een zakelijk doel. Dit is het juiste antwoord.13 

3. De Ierse jongereninformatiewebsite 'Spunout' noemt een aantal manieren om 'toxische mannelijkheid' aan 

te pakken. Het meest effectief is ... 

A. Klopt.  ...  om erover te praten.  Het is het juiste antwoord.  Praat, wat je ook doet!14 

B.  Fout. ... om het uit te dagen. 

 

D - Debriefing van het non-binaire karakterscenario 

Het non-binaire karakterscenario is gericht op het debatteren over de categorisering als vrouw of man. Omdat 

gender sociaal geconstrueerd is, is het binaire karakter ervan ook sociaal geconstrueerd. En het uitsluiten van 

een ander geslacht betekent dat sommige mensen lijden onder het feit dat ze gedwongen worden om zichzelf 

alleen als vrouw of man te definiëren. 

Bovendien leidt het beschouwen van slechts twee geslachten als natuurlijk vaak tot discriminatie. 

Hier volgen enkele voorbeeldvragen en elementen van antwoorden om je te helpen de discussie te modereren: 

➢ Wat is het verschil tussen iemands geslacht en gender? 

Geslacht is biologisch terwijl gender sociaal geconstrueerd is. Geen van deze zijn binaire opties, maar 

complexere concepten, vooral met betrekking tot geslacht. 

 
12 https://www.aurorand.org.uk/news/top-10-toxic-masculinity-behaviours 

13 #8: Boys will be boys?! | CID Fraen an Gender (cid-fg.lu) 
14 https://spunout.ie/life/bullying/how-to-challenge-toxic-masculinity 

https://www.aurorand.org.uk/news/top-10-toxic-masculinity-behaviours
https://cid-fg.lu/en/drops/8-boys-will-be-boys/
https://spunout.ie/life/bullying/how-to-challenge-toxic-masculinity
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➢ Wat betekent het om non-binair te zijn? 

Het betekent dat je jezelf noch als man noch als vrouw definieert. 

➢ Waarom zijn die opmerkingen gericht op non-binaire mensen? Wie zou dit soort opmerkingen nog 

meer kunnen ontvangen? 

In onze huidige samenleving hebben we geleerd dat er maar twee geslachten bestaan en dat deze twee 

geslachten gelijkwaardig moeten zijn aan het geslacht dat we ervaren. Er worden dus slechts twee geslachten 

als acceptabel beschouwd en dit kan discriminatie rechtvaardigen ten opzichte van iedereen die niet in de 

binaire categorisering past: mensen die zichzelf als non-binair definiëren, maar ook vrouwen die te mannelijk 

lijken, mannen die te vrouwelijk lijken, enz. 

 

 

Om verder te gaan... 

Non-binair zijn betekent dat het geslacht dat bij de geboorte wordt toegewezen en het geslacht dat je leeft 

verschillend zijn. Transgender is dus zelf geen geslacht. 

Je kunt als man geboren zijn en je als vrouw of non-binair identificeren. Of je bent als vrouw geboren en 

identificeert je als man of non-binair. 
 

 

➢ Waar heb je van geleerd en was je verrast door het antwoord op de afsluitende quizvragen? 

Afsluitende quiz VRAGEN en ANTWOORDEN 

1. EIGE, het Europees Instituut voor gendergelijkheid, stelt dat "... onderwijs de sleutel is tot het doorbreken 

van genderstereotypen.' Nieuw onderzoek geeft aan dat een grote uitdaging ... 

A.    Fout.  ... gendersegregatie. 

B.     Klopt. ... traditionele carrièrekeuzes.  Het is het juiste antwoord. Jongeren hebben de neiging om 

carrières te kiezen op basis van traditionele genderrollen.15 

2. In 2025 zijn Nederlandse ID-kaarten gendervrij. ILGA Europe16 verwelkomt dit als een (n) ... 

A. Klopt. ... eerste stap voorwaarts naar non-binaire registratie. Het is het juiste antwoord. Alleen goed 

voor Nederland.17 

B. Fout ... doorbraak in non-binaire registratie. 

 
15 Onderwijs is de sleutel tot het doorbreken van genderstereotypen | Europees Instituut voor gendergelijkheid 
(europa.eu) 
16 Internationale Lesbische, Homosekseuele, Bisekseuele, Trans en Intersekse Vereniging 
17 Onderwijs is de sleutel tot het doorbreken van genderstereotypen | Europees Instituut voor gendergelijkheid 
(europa.eu) 

https://eige.europa.eu/news/education-key-breaking-gender-stereotypes
https://eige.europa.eu/news/education-key-breaking-gender-stereotypes
https://eige.europa.eu/news/education-key-breaking-gender-stereotypes
https://eige.europa.eu/news/education-key-breaking-gender-stereotypes
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3. 14 juli is internationale non-binaire mensen dag. Het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Stonewall voert 

campagnes voor non-binaire inclusie en richt zich sterk op ... 

A. Fout. .... ervaringen van mensen 

B. Klopt. ... de taal van mensen.  Het is het juiste antwoord.  Inclusief taalgebruik is een sterk instrument 

om op te treden als bondgenoot van non-binaire mensen.18 

     

E - Gendersocialisatie definiëren 

Vanwege het bovenstaande is het belangrijk dat studenten begrijpen wat gendersocialisatie is en hoe het 

wordt ontwikkeld en gedeeld in de samenleving. Hier zijn enkele voorbeeldvragen en elementen van 

antwoorden om je door de discussie te helpen: 

➢ In welke volgorde heb je de drie scenario's gespeeld? Waarom? Voelde je je op je gemak bij het 

spelen van elk personage? Waarom (niet)? 

Hebben de leerlingen het scenario gekozen dat overeenkomt met hun eigen geslacht om aan het spel te 

beginnen? 

➢ Wat kan in de samenleving, in het dagelijks leven, onze percepties van elk geslacht en onze 

representaties van wat het impliceert beïnvloeden? 

Bijvoorbeeld: media, speelgoed, kunst (waaronder film en liedjes), reclame, sprookjes, taal (grammatica). 

Twee expliciete voorbeelden om te benadrukken hoeveel we om gender geven en hoe ver dat soms kan gaan, 

ver voorbij geslacht gerelateerde biologische verschillen: 

• Wat is (een van) de eerste vr(a)ag(en) die we stellen over een baby? "Is het een jongen of een meisje?” 

• Waarom scheiden we mannen- en vrouwentoiletten (zelfs als er geen urinoir is) op sommige openbare 

plaatsen, terwijl we op andere plaatsen geen "gender gerelateerde" toiletten hebben (thuis, in treinen, in 

een vliegtuig)? 

 

F - Bestrijding van genderongelijkheid 

In de drie minigames zijn enkele goede opmerkingen mooie voorbeelden van het bestrijden van 

genderstereotypen en ongelijkheden. 

Met betrekking tot spelelementen 

 
18 10 manieren om op te treden als bondgenoot van non-binaire mensen | Stonewall 

https://www.stonewall.org.uk/about-us/news/10-ways-step-ally-non-binary-people
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Sommige elementen in het spel kunnen helpen de discussie te leiden naar oplossingen, hoe discriminatie te 

voorkomen en hoe het te stoppen. Vragen en elementen van antwoorden die kunnen helpen bij het 

identificeren ervan zijn bijvoorbeeld: 

➢ Wat kan de speler in het spel helpen energie te krijgen? Waar staan de harten voor? Hoe belangrijk 

zijn positieve reacties? 

Steun, liefde, ... 

De discussie openen naar het echte leven 

➢ Kun je je oplossingen voorstellen om negatieve situaties uit het spel in werkelijkheid te voorkomen? 

➢ Ken je of heb je gehoord van initiatieven om deze situaties te bestrijden? 

Er zijn verenigingen die elke vorm van discriminatie willen bestrijden. Meer in het bijzonder beschermen 

sommige verenigingen vrouwen die lijden onder discriminatie en/of gender gerelateerd geweld, terwijl andere 

mensen beschermen tegen discriminatie en geweld op basis van hun genderidentiteit. 

Ook zijn er steeds meer (social media) influencers, bekende mediafiguren en artiesten (vooral in de muziek) die 

als model opduiken om gendersocialisatie ter discussie te stellen. 

Lees het gedeelte "Annex 3 – Aanvullende informatie" voor voorbeelden in jouw land en bekijk de 

organisaties die worden genoemd in de afsluitende quizvragen. 

 

➢ Heb je persoonlijke ervaring met hoe negatieve situaties kunnen worden verholpen? 

➢ Ben je op de hoogte van het beleid van je school op dit gebied? 

➢ Welke soorten gedrag moeten worden aangenomen of vermeden?  

Aangenomen: empathie ontwikkelen, wijzen op slecht gedrag, ons afvragen waarom we geloven dat sommige 

dingen "mannelijk" zijn, andere "vrouwelijk.” Vermeden: handelen op een manier die anderen kan schaden, ... 

 

 

 

* 

 

We hopen dat je met jouw studenten zal genieten van ons spel  

en dat het zal helpen om begrip van de kwesties van gendergelijkheid te vergroten.  



 

2
1

 

Aanvullende informatie 

 

Een e-learning module (online training) is ook beschikbaar voor docenten op de projectwebsite 

(www.citizengames.eu), of direct via deze link: 

https://view.genial.ly/628e28c6244f73001795b2bf/interactive-content-en-genderadventure-citizen-games.  

Dit deel van de handleiding wordt aangeboden als een aanvulling, het geven van extra achtergrond en 

theoretische informatie over de concepten en situaties gepresenteerd in het spel. 

 

I – De socialisering van gender-rollen: hoe creëren samenlevingen mannen en 

vrouwen? 

A - Verschil tussen geslacht en gender 

Hoofdidee: Geslacht heeft betrekking op anatomische eigenschappen, terwijl gender overeenkomt met de 

identiteit en expressie van zichzelf. 

 

Allereerst is het belangrijk om onderscheid te maken tussen 'geslacht' en 'gender'. Deze begrippen worden 

vaak door elkaar gebruikt, ondanks dat ze verschillende betekenissen hebben. Aan de ene kant verwijst 

geslacht naar een reeks biologische kenmerken bij de geboorte (chromosomen, genexpressie, 

hormoonspiegels en -functie en reproductieve / seksuele anatomie). geslacht wordt meestal gecategoriseerd 

als vrouwelijk of mannelijk, maar er is variatie in de biologische kenmerken waaruit het bestaat en hoe die 

kenmerken worden uitgedrukt, intersekse mensen zijn daar een voorbeeld van. Aan de andere kant verwijst 

gender naar de sociaal geconstrueerde rollen, gedragingen, uitdrukkingen en identiteiten van meisjes, jongens 

en genderdiverse mensen (zoals non-binaire mensen die zich identificeren als man noch vrouw). Het 

beïnvloedt hoe mensen zichzelf en elkaar zien. Genderidentiteit is niet beperkt tot een binaire keuze 

(meisje/vrouw of jongen/man); integendeel, het bestaat langs een continuüm. Genderidentiteit is ook niet 

statisch en kan in de loop van de tijd veranderen. Er is een aanzienlijke diversiteit in hoe individuen en groepen 

gender begrijpen, ervaren en uitdrukken door de rollen die ze aannemen, de verwachtingen die aan hen 

about:blank
about:blank
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worden gesteld, relaties met anderen en de complexe manieren waarop gender in de samenleving wordt 

geïnstitutionaliseerd.19 

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen genderidentiteit (vrouwelijk, mannelijk, non-binair, etc.) en 

tussen trans- of cis-zijn. Cis-gender zijn betekent dat je genderidentiteit overeenkomt met die in je 

geboorteakte. Transgender zijn betekent dat het geslacht dat bij de geboorte wordt toegewezen en het 

geslacht dat mensen leven anders is. Cis- of trans-zijn is geen geslacht als zodanig. Integendeel, mensen 

kunnen cis-mannelijk zijn (als ze "mannelijk" zijn geboren en zich "man" voelen), cis-vrouw (als ze "vrouwelijk" 

zijn geboren en zich "vrouw" voelen), trans-mannelijk (als ze "vrouwelijk" zijn geboren en zich "man" voelen), 

trans-vrouwelijk (als ze "mannelijk" zijn geboren maar zich "vrouw" voelen), of anders ... 

 

B - De sociale constructie van genderidentiteiten 

Op jonge leeftijd leren kinderen eerst dat ze zich moeten gedragen als een jongen of een meisje, afhankelijk 

van hun geslacht bij de geboorte. Vervolgens leren ze wat het betekent om een jongen of een meisje te zijn in 

onze samenleving door middel van een groot aantal activiteiten, kansen, aanmoediging, ontmoediging, 

suggesties, openlijk gedrag, heimelijk gedrag en verschillende vormen van begeleiding: op deze manier 

ervaren kinderen het proces van genderrolsocialisatie. Socialisatie in de breedste zin van het woord laat 

kinderen kennismaken met sociale waarden en voorbeelden van sociaal aanvaardbaar gedrag en rollen voor 

hun geslacht.20 

Volgens de differentiële socialisatietheorie verwerven mensen verschillende genderidentiteiten met 

cognitieve, emotionele, attitude- en gedragsstijlen en stereotiepe gedragsregels die aan elk geslacht zijn 

toegewezen. Deze socialisatie beïnvloedt relaties en koppels, omdat we leren wat verliefdheid betekent, 

welke gevoelens geschikt zijn, hoe een relatie zou moeten zijn en hoe we ons in een relatie zouden moeten 

gedragen. Daarom, zoals deze auteurs stellen, als genderidentiteit op een seksistische manier wordt 

geconstrueerd, kunnen adolescenten zich identificeren met de problemen die traditioneel worden 

geassocieerd met mannelijke en vrouwelijke stereotypen - passiviteit, afhankelijkheid en onderwerping, in het 

geval van vrouwen; en controle, taaiheid en gebruik van geweld, in het geval van mannen.2122 

 
19 Canadese instituten voor gezondheidsonderzoek, (2020). Wat is geslacht? Wat is sekse? 
20 Hoffman, L. W. (1977). Veranderingen in gezinsrollen, socialisatie en sekseverschillen. Amerikaanse psycholoog, 32(8), 
644. 
21 Walker, S., & Barton, L. (1983). Gender, klasse en opleiding: een persoonlijke kijk. Geslacht, klasse en opleiding. New 
York: Falmer. 
22 Sanchez-Prada, A., Delgado-Alvarez, C., Bosch-Fiol, E., & Ferrer-Perez, V. A. (2021). Impliciete en expliciete houding ten 
opzichte van intiem partnergeweld tegen vrouwen: een verkennende studie. Dagboek van interpersoonlijk geweld, 36(9-
10), 4256-4276  
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Veel factoren kunnen de gendersocialisatie beïnvloeden. Sommige zijn geïnstitutionaliseerd: juridische 

context, religie en zelfs taal (afhankelijk van mannelijke en vrouwelijke zichtbaarheid in grammaticaregels en 

vocabulaire; sommige talen hebben zelfs een enkel woord voor biologisch geslacht en sociaal geslacht). 

Anderen zijn niet zo officieel, maar toch kunnen ze erg onheilspellend zijn: reclame, kunst, sprookjes, 

speelgoed, media. Dat kunnen allemaal uitingen van genderstereotypen zijn; bijvoorbeeld: vrouwen die niets 

doen en wachten tot hun “prins op het witte paard” hen redt, of mannen die moeten vechten en monsters 

moeten doden om met de prinses te trouwen. 

Ten slotte is het belangrijk op te merken dat socialisatie van genderrollen in alle landen bestaat, maar met 

verschillen, omdat het sociaal en cultureel geconstrueerd is. Daarom zullen de rollen die aan elke gender 

worden toegewezen en hoe identiteiten gewoonlijk worden gedefinieerd, van het ene deel van de wereld tot 

het andere variëren en kunnen ze vaak ook verschillen binnen hetzelfde land te zien geven. In sommige landen 

is het bijvoorbeeld aan de familie van de bruidegom om een bruidsschat voor de bruid te geven; terwijl het in 

anderen de familie van de bruid is die de bruidsschat naar de man moet brengen. 

Evenzo kan gendersocialisatie in de loop van de tijd veranderen. In historisch christelijke landen was blauw 

bijvoorbeeld een vrouwelijke kleur (gerelateerd aan de Maagd Maria), terwijl het nu meestal wordt 

geassocieerd met mannelijkheid. 

 

II - Gevolgen: hoe leiden verschillen tot ongelijkheid en discriminatie? 

A - De impact van gendersocialisatie 

1- Genderrollen 

Hoofdidee: Gendersocialisatie beïnvloedt elke persoon op een andere manier. 

 

Gendersocialisatie betekent niet alleen het definiëren van sociale en culturele verschillen tussen mannen en 

vrouwen. Het rechtvaardigt overheersing van de ene geslacht boven de andere. In Europese (en de meeste) 

samenlevingen heeft het eeuwenlang mannelijke overheersing in de politiek, in de economie, in het 

gezinsleven, enz. gerechtvaardigd. 

Een voorbeeld van deze overheersing is dat vrouwenlichamen worden beschouwd als van mannen en worden 

geseksualiseerd om het zogenaamde verlangen van mannen te bevredigen. Catcalling is gebaseerd op dit idee. 

Het is meestal gericht op vrouwen, vaak met een beperking van hun recht om veilig te zijn in de openbare 

ruimte. Vrouwen worden vaak geconfronteerd met deze situatie op openbare plaatsen, waardoor ze zich 

ongemakkelijk voelen, soms zelfs schuldig zijn, en waardoor ze hun zelfvertrouwen verliezen. Sinds 2018 is 



 

2
4

 

catcalling illegaal in Frankrijk, ook al beschouwden sommigen fluiten eerder als een deel van de Franse 

romantiek. 

Het definiëren van relaties tussen mannen en vrouwen in termen van overheersing betekent ook dat mannen 

moeten passen in een gedragspatroon van dominantie. Toxische mannelijkheid is een sociale druk gericht op 

mannen, die hen dwingt sterk te zijn, hun emoties niet te delen en geen zwakheden toe te geven. Het is 

interessant om op te merken dat in verschillende landen mannen statistisch gezien meer zelfmoord plegen 

dan vrouwen. In Frankrijk waren er in 2016 bijvoorbeeld 27,7 zelfmoorden op 100.000 inwoners voor mannen 

en 8,1 voor vrouwen. Verschillende redenen kunnen deze ongelukkige trend verklaren, waaronder toxische 

mannelijkheid. Het is echter noodzakelijk om te erkennen dat deze trend niet alleen aan toxische 

mannelijkheid kan worden toegeschreven; in sommige landen proberen vrouwen zelfs meer zelfmoord te 

plegen dan mannen.23 

 

2 - Discriminatie op grond van geslacht 

Hoofdgedachte: Gendersocialisatie leidt ook tot discriminerend en gewelddadig gedrag. 

 

Seksisme wordt gedefinieerd als ''de houdingen, overtuigingen en gedragingen van een individu, en 

organisatorische, institutionele en culturele praktijken die ofwel negatieve evaluaties van individuen 

weerspiegelen op basis van hun geslacht of ongelijke status van vrouwen en mannen ondersteunen''. Het is 

gebaseerd op attitudes, stereotypen en culturele praktijken die het geloof bevorderen dat vrouwen minder 

competent zijn en minder macht en status verdienen dan mannen. Seksisme komt veel voor in de huidige 

samenleving en is een bedreiging voor sociale gendergelijkheid.24 

Seksisme komt in twee vormen voor: vijandig en welwillend. Terwijl vijandig seksisme wordt gekenmerkt door 

een expliciet negatieve houding, is welwillend seksisme subtieler. Vijandig seksisme is boos en drukt een 

expliciet negatief standpunt uit. Welwillend seksisme daarentegen wordt vaak vermomd als een compliment. 

Daarnaast is er bewondering voor de stereotiepe rol van vrouwen als moeders, dochters en echtgenotes, die 

vrouwen op een voetstuk plaatsen maar hun ondergeschiktheid versterken. Hoewel deze overtuigingen 

kunnen worden gezien als subjectief aanhankelijk, zijn ze neerbuigend omdat vrouwen als zwak en 

incompetent worden gezien. Bijgevolg versterkt de welwillende seksistische ideologie de machtsverschillen 

tussen vrouwen en mannen. Welwillende seksistische rechtvaardigingen verhogen bijvoorbeeld de acceptatie 

van discriminerende handelingen door vrouwen. Bovendien, in vergelijking met schaamteloos vijandig 

 
23 https://www.vie-publique.fr/en-bref/21976-suicide-donnees-chiffrees 
24 Zwemmen, J.K., & Hyers, L.L. (2009). Sekseisme.  

https://www.vie-publique.fr/en-bref/21976-suicide-donnees-chiffrees
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seksisme, verhoogt blootstelling aan welwillend seksisme de tevredenheid van vrouwen met het 

maatschappelijke systeem en ondermijnt het de deelname van vrouwen aan collectieve actie om 

genderdiscriminatie tegen te gaan.252627 

Vrouwen en mannen onderschrijven seksistische overtuigingen omdat ze zich niet bewust zijn van de 

prevalentie van verschillende soorten seksisme in hun persoonlijke leven, maar wanneer vrouwen worden 

aangemoedigd om aandacht te besteden aan seksisme, tonen ze een sterkere afwijzing ervan. Daarentegen 

had aandacht voor mannen die aandacht besteedden aan seksisme deze effecten niet. De goedkeuring van 

seksistische overtuigingen door mannen kan worden verminderd als aandacht voor seksisme en emotionele 

empathie voor het doelwit van discriminatie wordt aangemoedigd.28 

 

B - Gendernormalisatie 

Hoofdidee: Door gendersocialisatie leren we dat we ons moeten gedragen als man of vrouw, afhankelijk van 

hoe we geboren zijn: man of vrouw. Maar er zijn andere situaties. Deze situaties lijken onnatuurlijk voor 

sommige mensen, die de neiging hebben om ze af te wijzen. 

 

In onze huidige samenlevingen worden twee genders als de meest normale beschouwd: mannelijk en 

vrouwelijk. 

Toch bestaan non-binaire identiteiten en bestaan ze al tientallen jaren en zelfs eeuwen over de hele wereld. 

Drie voorbeelden: 

• In Europa is een van de culturele tradities die ons moderne begrip van trans / non-binair te boven gaan, 

"gezworen maagden" in en rond Albanië. Vrouwen zweren een eed en nemen een mannelijke identiteit 

aan, die streng aan hen, maar ook aan anderen wordt opgelegd. 29 

 
25 Glick, P., & Fiske, S. T. (1996). De ambivalente seksisme-inventarisatie: onderscheid maken tussen vijandig en 
welwillend seksisme. Journal of personality and social psychology, 70(3), 491.  
26 Moya, M., Glick, P., Expósito, F., De Lemus, S., & Hart, J. (2007). Het is voor je eigen bestwil: welwillend seksisme en de 
reacties van vrouwen op beschermend gerechtvaardigde beperkingen. Personality and Social Psychology Bulletin, 33(10), 
1421-1434  
27 Jost, J. T., & Kay, A. C. (2005). Blootstelling aan welwillend seksisme en complementaire genderstereotypen: gevolgen 
voor specifieke en diffuse vormen van systeemrechtvaardiging. Journal of personality and social psychology, 88(3), 498.  
28 Becker, J. C., & Swim, J. K. (2012). Het verminderen van de goedkeuring van welwillende en moderne seksistische 
overtuigingen: differentiële effecten van het aanpakken van schade versus alomtegenwoordigheid van welwillend 
seksisme. Sociale Psychologie, 43(3), 127.  
29 https://en.wikipedia.org/wiki/Albanian_sworn_virgins - 07/06/2022 

about:blank
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• In sommige oude Noord-Amerikaanse inheemse culturen waren er "tweegeestige" mensen. Ze hadden 

een sociale identiteit en sociale rollen die verder gingen dan de verwachte taken van vrouwen of mannen. 

30 

• In India en omliggende landen worden Hijra's erkend als een derde gender, noch mannelijk noch 

vrouwelijk, dat op verschillende manieren kan worden ervaren. 31 

Bovendien moedigde een aanbeveling van de Raad van Europa de lidstaten in 2010 aan om maatregelen te 

nemen om de wettelijke erkenning van iemands geslachtsverandering te garanderen: naam en geslacht 

veranderen in officiële documenten, bijvoorbeeld. 

In 2025 zijn Nederlandse ID-kaarten gendervrij. Dit toont aan dat het erkennen van diversiteit tussen 

gemeenschappen kan leiden tot juridische verandering en daarom plaats kan maken voor het beperken van 

discriminatie. 

 

III - Voorkomen en reageren: wat zijn de oplossingen tegen 

genderdiscriminatie? 

Empathie wordt gedefinieerd als het nemen van het perspectief van een ander en zich voorstellen hoe de 

omstandigheden van die persoon hen beïnvloeden. Het opwekken van empathie voor doelen van 

vooroordelen en discriminatie is een kenmerk van veel effectieve interventies om vooroordelen te 

verminderen. Naar aanleiding van deze elementen hebben Cundiff, et al.45 (2014) het ervaringsleren opgezet 

om de goedkeuring van seksisme te verminderen, waarna de workshopactiviteit voor gender equity simulation 

(WAGES) werd gecreëerd om het cumulatieve effect aan te tonen van veel voorkomende en schijnbaar kleine 

ervaringen van vooroordelen en discriminatie ervaren door vrouwen op de werkplek. Tijdens het spelen van 

het spel ervaren individuen het effect van gendervooroordelen op persoonlijke ontwikkeling. De discussie 

eindigt met aandacht voor acties die op institutioneel en individueel niveau kunnen worden ondernomen om 

de werking van onbewuste gendervooroordelen tegen te gaan. Deze methode voor het leveren van informatie 

over gendervooroordelen bevordert empathie en het aannemen van meerdere perspectieven, en informatie 

wordt geassimileerd op een manier die minder snel reactie uitlokt. WAGES maakt ook gebruik van gameplay 

om kennis in een boeiend formaat te presenteren. Belangrijk is dat het gebruik van entertainment tijdens het 

opleiden wordt voorgesteld om verzet ertegen te verminderen.32 

 
30 https://www.nicoa.org/two-spirit-persons/ - 07/06/2022 
31 https://en.wikipedia.org/wiki/Hijra_(South_Asia) – 07/06/2022  
32 Coke, J. S., Batson, C. D., & McDavis, K. (1978). Empathische bemiddeling van helpen: een tweetrapsmodel. Journal of 
personality and social psychology, 36(7), 752 
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Naast het inleven in slachtoffers van genderdiscriminatie, kunnen burgers actoren ondersteunen die strijden 

tegen discriminatie door deel te nemen aan hun acties en/ of hun informatie uit te zenden. 

Bovendien is het noodzakelijk om geïnformeerd te worden over de juridische context en de evolutie ervan om 

op te komen voor nieuwe rechten. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: Spelintroductie en instructies 

Introductie 

Jij bent Maverick, een jonge alien, die altijd rondreist met je ruimteschip. Tijdens een van je expedities vond 

je de Gouden Plaat die mensen tientallen jaren geleden de ruimte in stuurden. 

Toen jullie deze ontdekking deelden met jullie mede-aliens werd iedereen erg nieuwsgierig. Je was vooral 

geïntrigeerd door de twee verschillende menselijke lichamen die de Plaat laat zien. Op jouw asteroïde zijn alle 

buitenaardse wezens gelijk bij hun geboorte, en alleen hun persoonlijke keuzes bepalen iemands identiteit. 

Om meer over mensen te weten te komen reizen jij en enkele mede-aliens nu naar planeet Aarde. Je 

buitenaardse taskforce besluit een verkenner te sturen om contact te leggen. Jij, Maverick, stelt je beschikbaar 

en slaagt erin om contact op te nemen met drie mensen. 

Op hun beurt stemmen ze ermee in om zich bij je ruimteschip aan te sluiten. Ze bieden je aan om met hen 

mee te gaan naar planeet Aarde voor een klein experiment over hoe gender werkt voor mensen in het dagelijks 

leven. 

Je volgt elk van de drie mensen tijdens een dagelijkse activiteit. In 90 seconden kom je een aantal 'situaties en 

opmerkingen' tegen. Afhankelijk van het geslacht van je personage kunnen sommigen je frustreren en anderen 

kunnen je opvrolijken. Het is aan jou om verstandig te kiezen! 

Afhankelijk van je keuzes zal je 'frustratie-meter' aangeven hoe goed je erin slaagt om je humeur op peil te 

houden en je frustratie zo veel mogelijk te beperken. Je FRUSTRATIEMETER weerspiegelt je gameplay: richting 

GROEN (100) is goed nieuws, richting ROOD (0) het tegenovergestelde. 
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Menu 

Hier kies je een van de drie scenario's door op een van de 3 gendersymbolen te klikken: vrouwelijk, mannelijk 

of non-binair. 

➢ Laten we een eindje gaan lopen – scenario met vrouwelijk personage 

➢ Tijd om te gaan sporten!  – scenario met mannelijk personage 

➢ Welkom bij ons op school – scenario met non-binair personage 

 

Spelinstructies 

Je doel is om door de opmerkingen te springen die je als POSITIEF beschouwt, terwijl je de opmerkingen 
vermijdt die je NEGATIEF vindt. 
Probeer alle LASERSTRALEN te vermijden en pik onderweg extra energie op door harten te springen. 
Tijdens het spelen van het spel spring je naar verschillende hoogten als je één, twee of drie keer op de pijl-

omhoog-toets drukt. 

 

  



 

3
0

 

Bijlage 2: Overzicht van de opmerkingen 

Opmerkingen in scenario met vrouwelijk personage 

 
Opmerkingen 

 
Impact 

 
Opmerkingen 

Hallo, schat -1 Te vertrouwd 

Mooie borsten! -1 Seksualisering 

Geef me je nummer, baby -1  

Nee betekent nee! +1  

Mag ik met je praten? 0 Beleefd, maar het kan storend zijn  

Meisjes die hier lopen zijn hot -1 Seksualisering 

Babe ziet er sexy uit -1 Seksualisering 

Mooie benen! -1  

Ik!! 0  

Ik hou van bitches -1 Seksualisering 

Mijn jurk is geen ja! +1  

Eh!! Stuk!!       -1 Te vertrouwd 

Laten we plezier hebben! -1 Seksualisering 

Hey lieverd, waar ga je naartoe? -1 Te vertrouwd en opdringerig 

Mijn lichaam, mijn keuze! +1  

Veilige straten voor iedereen +1  

Zin in sex? -1 Seksualisering 

Een leuke dag voor jou +1  

Kom op, geef me een glimlach -1  

Kijk naar die kont! -1 Seksualisering 

Zonneschijn -1 Te vertrouwd 

Ik weet dat je het wilt! -1 Seksualisering 

Hey hete meid -1 Seksualisering 

Stop met pesten! +1  

Zij, zij! -1  

Goedemorgen, mevrouw +1 Beleefd en vraagt niets 

Val haar niet langer lastig! +1  

Wees niet verlegen -1 Seksualisering 

Je bent lelijk, je bent niets waard! -1  

Ow-ow! -1  

Ik hou van de manier waarop je 
beweegt, sexy dame! 

-1 Seksualisering 

Psst! -1 Te vertrouwd 

Hé, knapperd! -1  

Laat haar met rust +1  

Mag ik vragen hoe je heet? 0 Beleefd maar kan storend zijn 

Glimlach voor mij! -1  
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Opmerkingen in scenario met mannelijke personages 

 
Opmerkingen 

 
Impact Opmerkingen 

Wees een man! -1  

Gaat het goed met je? +1  

Meisjes houden alleen van gespierde 
jongens 

-1 
 

Genderstereotype 

Je springt als een klein jongetje! -1  

Verliezer! -1  

Geef nooit op! +1  

Doe gewoon je best +1  

Je bent zo'n kut! -1  

Wees geen mietje -1  

Wees voorzichtig +1  

Meisjes houden niet van zwakke 
mannen 

-1 Genderstereotype 

Jongens moeten sterk zijn -1 Genderstereotype 

Je rent als een meisje! -1  

Waarom kun je niet harder rennen? -1  

Mama’s jongen -1  

Wees voorzichtig! +1  

Haha, ze is sneller dan jij! -1  

Zwak zwak -1  

Het is OK om te huilen +1  

Je bent zo'n mislukkeling! -1  

Hoe voel je je? +1  

Je zult nooit sterk genoeg zijn -1  

Je bent zo zwak -1  

Man op! -1  

Kom op, wees sterk! 0 Kan ondersteunend zijn, maar voldoet nog steeds 
aan de verwachtingen van de samenleving over 
mannen 

Je kunt het 0 Kan ondersteunend zijn, maar voldoet nog steeds  
aan de verwachtingen van de samenleving over 
mannen 

Alle jongens houden van voetbal -1 Genderstereotype 

Bent je gehandicapt? -1  

Huilebalk -1  

Wil je met ons spelen? +1  

Je bent te emotioneel -1  

Je bent een druppelaar! -1  

Doe het als je een man bent! -1  

Neem wat rust als je wilt +1  

Doe jezelf geen pijn +1  

Ben je je ballen kwijt? -1  
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Opmerkingen in non-binair tekenscenario 

 
Opmerkingen 

 
Impact Opmerkingen 

Welkom anomalie! -1 Impliceert dat non-binair zijn niet normaal is. 

Ben je een meisje of een jongen? -1  

Sorry, ik kan je niet helpen. -1  

Welke naam heeft jouw voorkeur? +1  

Dit is geen circus! -1 Impliceert dat non-binair zijn niet normaal is. 

Voel je vrij om een vraag te stellen. 0  

Ik begrijp je niet -1  

Ik hou van je zelfvertrouwen. +1  

Je zou niet moeten bestaan! -1 Impliceert dat non-binair zijn niet normaal is. 

Zwijg, alien! -1 Impliceert dat non-binair zijn niet normaal is. 

Heb je liever hij of zij? +1  

Wat is jouw mening? 0  

Non-binair zijn is de nieuwe trend. -1 Impliceert dat non-binair zijn niet normaal is. 

We zijn niet op een festival. -1 Impliceert dat non-binair zijn niet normaal is. 

Je bent niet normaal! -1 Impliceert dat non-binair zijn niet normaal is. 

Hoe is het? 0  

Ik begrijp je +1  

Kun je de vogue dance alsjeblieft 
doen? 

-1 Genderstereotype 

Niemand zal je daten -1  

Hou altijd van jezelf. +1  

Kies het toilet van je voorkeur +1  

Ben je gestoord? -1 Impliceert dat non-binair zijn niet normaal is. 

Mijn lichaam, mijn keuze. +1  

Dit is niet jouw toilet -1  

Geen monster in onze school! -1 Impliceert dat non-binair zijn niet normaal is. 

Kom bij ons eten. +1  

Geen "body shaming" toegestaan! +1  

Oh nee, kijk eens wie er aan komt! -1  

Freak! -1 Impliceert dat non-binair zijn niet normaal is. 

Stop met pesten! +1  

Kwibus! -1 Impliceert dat non-binair zijn niet normaal is. 

Wil je met ons studeren? +1  

Je hoeft alleen maar jezelf te zijn +1  

Wil je wat modeontwerpboeken 
voor jezelf? 

-1 Genderstereotype 

Kan ik je helpen iets te vinden? +1  

Hoe ziet deze eruit? -1  
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Bijlage 3: Aanvullende informatie 

Algemene bronnen 

In het Engels: 

Sexist Insults: https://www.ihemi.fr/sites/default/files/inline-files/GA_47_sexist_insults.pdf 
 
Gendered Insults in the Semantics-Pragmatics Interface: 
https://ling.yale.edu/sites/default/files/files/alumni%20senior%20essays/Scruton_Eliza%20Senior%20Essay%20Final.pd
f 
 
Gender: definitions: 
https://www.who.int/europe/health-topics/gender#tab=tab_1 
 
The Genderbread Person: 
https://www.genderbread.org 
 
The Top 10 Toxic Masculinity Behaviours: 
https://www.aurorand.org.uk/news/top-10-toxic-masculinity-behaviours 
 

 

In het Nederlands: 

 Bestrijden geweld en discriminatie tegen LHBTI's 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/lhbti-emancipatie  
 
Aantal klachten over genderdiscriminatie met de helft gestegen 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/05/30/aantal_klachten_overgenderdiscriminatiemetdehelftgestegen-1-2992524/  
 
en intersekse personen nu wettelijk beschermd tegen ... 
https://www.beout.be/2019/11/01/nederland-transgender-en-intersekse-personen-nu-wettelijk-beschermd-tegen-
discriminatie/  
 
Genderongelijkheid, wat is dat eigenlijk? | Plan International 
https://www.planinternational.nl/projecten/genderongelijkheid  
 
Gendergelijkheid | Mensenrechten 
https://mensenrechten.nl 

 

Internationale dagen 
 
11 februari: Internationale Dag van meisjes en vrouwen in de wetenschap 
1 maart: Zero discrimination Day 
8 maart: Internationale Vrouwendag 
17 mei: Internationale dag tegen homofobie, bifobie en transfobie33 
14 juli: Internationale Non-binary People’s Day 
11 oktober: Internationale Meisjesdag 
15 oktober: Internationale Dag van de Plattelandsvrouwen 
25 november: Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen 
10 december: Dag van de Mensenrechten 
  

 
33 https://en.wikipedia.org/wiki/International_Day_Against_Homophobia,_Transphobia_and_Biphobia – 7/06/2022 
 
 

https://www.ihemi.fr/sites/default/files/inline-files/GA_47_sexist_insults.pdf
https://ling.yale.edu/sites/default/files/files/alumni%20senior%20essays/Scruton_Eliza%20Senior%20Essay%20Final.pdf
https://ling.yale.edu/sites/default/files/files/alumni%20senior%20essays/Scruton_Eliza%20Senior%20Essay%20Final.pdf
https://www.who.int/europe/health-topics/gender#tab=tab_1
https://www.genderbread.org/
https://www.aurorand.org.uk/news/top-10-toxic-masculinity-behaviours
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/lhbti-emancipatie
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/05/30/aantal_klachten_overgenderdiscriminatiemetdehelftgestegen-1-2992524/
https://www.beout.be/2019/11/01/nederland-transgender-en-intersekse-personen-nu-wettelijk-beschermd-tegen-discriminatie/
https://www.beout.be/2019/11/01/nederland-transgender-en-intersekse-personen-nu-wettelijk-beschermd-tegen-discriminatie/
https://www.planinternational.nl/projecten/genderongelijkheid
https://mensenrechten.nl/
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Day_Against_Homophobia,_Transphobia_and_Biphobia
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