
 

 LEF Lessen – Gender Module
 

 

 

  
GENDERDYSFORIE Checklist 

 

Voor ouders en leerkrachten 
van transkinderen 

 



 

2 
 

GENDERDYSFORIE Checklist 

Introductie 
Wanneer een kind ontdekt dat het niet het gender heeft dat bij zijn/haar geslacht hoort, 

kan er sprake zijn van genderdysforie. Voor veel ouders is dit iets waar zij geen rekening 

mee gehouden hebben. Veel ouders gaan op zoek naar begeleiding en steun. Ook school 

heeft handvatten nodig om op de juiste manier om te kunnen gaan met een transkind.   

Veel zaken waarbij het geslacht centraal staat, kunnen obstakels gaan vormen. Overal 

waar je staat geregistreerd word je aangesproken met de naam en het geslacht dat je had 

bij je geboorte. Dit kan pijnlijk zijn voor het transkind en de ouders.  

Schiedams LEF en Check-in coaching hebben een checklist gemaakt, speciaal voor 

transkinderen en hun ouders. Met behulp van deze checklist kunt u zien welke stappen er 

genomen kunnen worden om uw kind/leerling te ondersteunen.  

 

 

Deze checklist is tot stand gekomen door een samenwerking van:  
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GENDERDYSFORIE Checklist 

Aanmelden Genderpoli 
U heeft een verwijzing van de huisarts nodig om uw kind te kunnen aanmelden bij een van 

de twee genderpoliklinieken (Amsterdam, Groningen). Uw kind komt daar op een 

wachtlijst. Niet elke huisarts staat open voor de mogelijkheid dat een kind genderdysforie 

heeft, zeker als het kind nog jong is. Voor het gesprek met de huisarts is het handig om 

verschillende situaties te beschrijven, waaruit blijkt dat u een verwijzing nodig heeft.  

De wachtlijst bij de genderpolikliniek is gemiddeld een jaar1. Als uw kind aan de beurt is, 

zullen er meerdere gesprekken met een psycholoog en/of psychiater volgen. Aan de hand 

van gesprekken en vragenlijsten wordt gekeken of uw kind genderdysforie heeft. 

Het is belangrijk om uw kind te volgen in zijn/haar proces. Hoe het kind genoemd wil 

worden, of je hem of haar gaat gebruiken. Uw kind kan dit meestal zelf goed aangeven. 

Mocht je vragen hebben over de aanmelding of over hoe je het beste je kind kunt 

begeleiden, dan kun je altijd telefonisch advies krijgen van de genderpolikliniek in 

Amsterdam.  

Telefoonnummer: 020 - 444 0542 

 

  

                                                                    
1 Jan 2019 
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GENDERDYSFORIE Checklist 

De checklist 
U zult bij het regelen van veel zaken, ten behoeve van uw kind, uw verhaal moeten doen.  

Ook hierbij geldt dat niet alle mensen openstaan voor dit soort gesprekken. Door goed uit 

te leggen wat u merkt aan uw kind, hoe het zich voelt wanneer het aangesproken of 

geconfronteerd wordt met het geslacht van de geboorte, kunt u de situatie verduidelijken.  

Sommige mensen stellen vragen uit nieuwsgierigheid. Vertel alleen wat voor de situatie 

van belang is. U respecteert hiermee de privacy van uw kind.  

Instellingen zoals scholen kunnen heel begripvol zijn en meewerken. Toch zijn ook zij 

gebonden aan regels en soms zijn administratieve gegevens van school gekoppeld aan de 

gemeentelijke basisadministratie. Zoek altijd samen uit wat wel mogelijk is.  

De oplossingen en tips in deze checklist zijn erop gericht uw kind zich te laten uiten zoals 

het zich voelt. Probeer zoveel mogelijk te voorkomen dat uw kind een 

uitzonderingspositie krijgt. Het voorkomen is niet altijd mogelijk, bespreek het in dat 

geval met uw kind en zoek naar een alternatief.  

Betrek uw kind bij de stappen die worden gezet. Op die manier voelt het kind zich 

betrokken en krijgt het invloed op zijn/haar leven. Laat u verwonderen door de 

oplossingen die het kind aanbiedt.  
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GENDERDYSFORIE Checklist 

(Basis)scholen 

Aanspreekvorm 
Bespreek hoe uw kind genoemd wil worden in en buiten de klas.   

Registratie roepnaam  
Laat uw kind met de gewenste naam in het interne systeem zetten.  Het kan zijn dat 

de leerling ingeschreven staat als bijvoorbeeld een jongen, echter zodra er informatie 

naar de overheid moet, wordt het geslacht veranderd in meisje. Daarna wordt het 

weer teruggezet naar een jongen. En vice versa. Dit betekent dat er iemand van de 

administratie extra mee bezig is. Het leerlingvolgsysteem kan niet aangepast worden 

omdat deze gekoppeld is aan de gemeentelijke basisadministratie. 

Schoolgym  
Spreek af dat de leerling mee speelt in het team van het gewenste geslacht. 

Bijvoorbeeld bij jongens tegen de meisjes.  

De leerling kleedt zich om in de kleedkamer van het gewenste geslacht, hij/zij doucht 

niet op school. Sommige leerlingen willen wel douchen als zij badkleding aan mogen. 

Bespreek dit en laat de leerling zelf beslissen.      

Zwemles  
Bij zwemles kleedt het kind zich om in een aparte ruimte.  

Het kind zwemt in de zwemkleding van de eigen keuze. Voor transjongens zijn er 

strakke zwemhesjes die de borsten platdrukken. Er is ook vulling voor de zwembroek 

mogelijk.  

Toilet  
Het kind gaat naar het toilet van het gewenste geslacht. 

Cadeautjes  
Bij feestdagen (verjaardag, Sinterklaas etc.) krijgt het kind een cadeau voor het 

gewenste geslacht. 

CITO-toets   
 Bij het afnemen van een CITO-toets moet de leerling zijn/haar naam en geslacht 

invullen. Je kunt ervoor kiezen om dit niet in te vullen. Laat het kind niet zijn/haar oude 

geslacht zelf invullen.  

Kamp  
De leerling doucht apart en kleedt zich om in een afgesloten ruimte.  
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GENDERDYSFORIE Checklist 

Slaapt in de slaapzaal van het gewenste geslacht.  

Voorlichting  
Zorg dat de klas uitleg krijgt over genderdysforie. De ouders van medeleerlingen 

kunnen een brief meekrijgen vanuit de directie met de mededeling dat er een 

transgenderkind in de klas zit. Zorg er als directie voor dat dit in de vorm van een 

mededeling gebeurt en dat ouders niet om een mening wordt gevraagd.  

Vervangende leerkrachten 
Zorg voor een goede overdracht naar een invaller. Zet bijvoorbeeld samen met de 

vaste leerkracht de overdracht op papier.  Spreek dit desnoods af met 

(parallel)collega’s. Een invaller dient het transkind precies zo te behandelen als de 

vaste leerkracht doet.  

Overgang naar VO  
Vraag bij de intake direct hoe zij met genderdysforie omgaan. Het kind wordt 

ingeschreven met zijn oude geslacht, maar zijn roepnaam en aanspreekvorm, gym en 

toilet zijn direct zoals de leerling dit wenst.  
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GENDERDYSFORIE Checklist 

Kinderen < 16 jaar: 

Sportclub 
1. Bij veel verenigingen kun je via de administratie de naam en het geslacht laten 

veranderen. Is dit een heel gedoe dan kun je je kind eerst laten uitschrijven en je kind 

opnieuw (met het nieuwe geslacht) inschrijven. Je hoeft nooit een legitimatie te laten 

zien bij inschrijving. 

RIVM 
2. Je kunt de naam laten aanpassen door een email te sturen naar het RIVM voor de 

vaccinatie administratie.  

Reizen naar het buitenland 
3. Je kunt een genderpas aanvragen. Hierop staat uitleg over genderdysforie. Het pasje 

is geen wettelijk middel maar is bedoeld om uitleg te geven over de identiteit van de 

persoon. Het pasje kun je aanvragen bij: Transgender info punt.  

Aanpassen Roepnaam 
Overal kun je de roepnaam aanpassen. Dit is prettiger als een kind wordt opgeroepen in 

de wachtruimte. Denk aan bijvoorbeeld:  

bibliotheek  

consultatiebureau 

huisarts 

tandarts  

ziekenhuis 

overige organisaties 

CJG 
1. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)  komt bij het voortgezet onderwijs een 

aantal keren langs op school. Zij nemen het bestand van de gemeente over, dus zij zijn 

niet op de hoogte van de wijzigingen en roepnaam die op school wel aangepast zijn. 

Het is raadzaam om het CJG zelf de naamwijziging door te geven. 

CJP pas 
Op veel VO scholen krijgen de leerlingen een CJP pas. Hierop staat of je een man of 

vrouw bent. School kan een andere pas aanvragen, waarop alleen de naam staat van 

de leerling zonder M/V aanduiding.  
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GENDERDYSFORIE Checklist 

Kinderen > 16 jaar 

Paspoort 
Paspoort naam en gender aanpassen. Hier heb je een deskundigheidsverklaring voor 

nodig. De psycholoog van het genderteam, waarbij je onder behandeling bent, maakt 

een deskundigheidsverklaring aan. Hierin staat dat de cliënt bij de psycholoog onder 

behandeling is en dat de cliënt genderdysforie heeft. Met deze verklaring kan de 

cliënt vanaf de dag dat hij/zij 16 jaar is geworden zijn geslacht en naam bij de 

gemeente laten veranderen. De deskundigheidsverklaring kost  € 65,00 2. Het 

wijzigen van de geboorteakte is gratis. De prijs van een paspoort verschilt per 

gemeente. In de geboortestad moet eerst de geboorteakte gewijzigd worden. Als dit 

gedaan is en het geslacht en naam veranderd zijn in het systeem,  dan kan het 

paspoort aangevraagd worden 

Wijziging doorvoeren 
Met een gewijzigd paspoort kunt u de volgende organisaties vragen het geslacht te 

veranderen in hun systeem. 

1. apotheek  

2. huisarts  

3. tandarts 

4. leerling administratie 

Bijbaan / werk 
5. Als je als jongere een bijbaan hebt, moet je aan de afdeling HR en financiële 

administratie doorgeven dat je naam anders is dan op je identiteitskaart of paspoort.  

Oude zwemdiploma’s 
6. Als je een vervolgopleiding gaat doen met sport, moet je je zwemdiploma laten zien. 

Daar staat je oude naam nog op. Loop even langs bij het zwembad en vraag of ze je 

nieuwe diploma’s kunnen geven met je nieuwe naam.  

Identificatieplicht 
Jongeren moeten vanaf 14 jaar een id-kaart bij zich hebben. Transkinderen kunnen 

een foto  van hun id of paspoort maken en deze op hun mobiel laten zien als de politie 

erom vraagt. Op deze manier is iets minder opvallend dat het geslacht op de id-kaart 

anders is. Eventueel kunnen zij later op het bureau met hun ouders langskomen om 

hun id in het echt te laten zien. Zij krijgen dan geen bekeuring.  

                                                                    
2 Jan 2019 
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GENDERDYSFORIE Checklist 

Volwassenen: 

RIVM 
1. Bij RIVM baarmoeder(hals)onderzoek afmelden als je transman bent.  

2. Injectie baarmoederhalskanker (rond 13 jaar). Het staat je vrij om deze oproep te 

weigeren. Transjongens die hun baarmoeder weg laten halen, hoeven zich niet te 

laten inenten.  

Belastingdienst  
3. Transgenders krijgen per jaar een aftrek3 van € 250. Zij kunnen alle reiskosten (km a 

€ 0,19) ook afschrijven. Soms krijg je meer terug als je dit kunt verantwoorden (bijv. 

eigen bijdrage medicijnen, binders, zwemkleding)  € 250 is standaard, maar dit moet 

je wel zelf aanvragen. 

 
 

  

                                                                    
3 2019 
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GENDERDYSFORIE Checklist 

Achtergrondinformatie en tips:  
 

• Het boek Treiterkoppen, kangoeroes en geheimen gaat over een transjongen van 
11 jaar en was op het Jeugdjournaal. Het fragment is via deze link te zien. Link: 
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2203650-iris-spangas-werd-geboren-in-een-
verkeerd-lichaam.html 

• Corine van Dun Fonds: https://www.transgendernetwerk.nl/corine-dun-fonds-
transgendergelijkheid-gelanceerd/ 

• Pann fonds: http://pann.nl/maatschappelijk/  
• Documentaire Valentijn. Valentijn de Hingh wist al heel jong dat hij een meisje was 

en is een aantal jaren met de camera gevolgd. https://www.npo.nl/valentijn/30-10-
2007/VARA_101158543  

• Filmpje Geboortespel Schiedams LEF, Mick is als meisje geboren. Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=bWGYCGej4zY&t=95s  

• Kim Horsnell in Haarlem is gendertherapeut: www.check-in-coaching.nl 
• Trans-Missie, Danae Kurvers – www.trans-missie.nl De Trans-missie collectie is 

voor mensen die zich in het uiterlijk van het andere geslacht willen verplaatsen.  
• Transvisie. Mocht u vragen hebben over een leerling die transgender is, dan kunt u 

altijd contact opnemen met Transvisie voor advies. Transvisie is gevestigd in 
Amsterdam, maar zij geven telefonisch advies door heel Nederland. Telefoon 030-
4100203 - info@transvisie.nl 

• TNN Transgender Netwerk Nederland. Telefoon 020-2050915 – 
info@transgendernetwerk.nl  

• U kunt rechtstreeks contact opnemen met het Kennis-en Zorgcentrum voor 
Genderdysforie als u zich zorgen maakt over uw kind. Tel: 020 - 444 2583. 
Bereikbaar op maandag t/m donderdag van 9.00 tot 13.00 uur  

• Humanitas – Bij Humanitas is een groep die transgender personen begeleidt. 
Daarnaast zijn er ontmoetingen voor ouders en familieleden van een transgender. 
De begeleiding bestaat uit individuele gesprekken en groepsgesprekken. Voor 
vragen over een leerling die transgender is kunt u hen bellen of mailen. Zij geven 
graag advies. Telefoon 010 2365212 en transsupport@stichtinghumanitas.nl 

 
 
Vragen kunt u mailen naar info@schiedamslef.nl 
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