
Lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender of intersekse ouderen (LHBTI oftewel regenboog-ouderen) zijn
meestal niet open over hun geaardheid. Vroeger was dit noodgedwongen omdat ‘anders zijn’ dan heteroseksueel, 
verboden was. Schaamte komt nu nog veel voor onder de regenboog-ouderen. Soms gaan deze ouderen als ze 
aangewezen zijn op zorg, opnieuw de kast in. Regenboog-ouderen willen (net als anderen) zorg, ondersteuning of 
begeleiding in een veilige sfeer, met respect voor hun leefstijl en identiteit.

VOOR WIE
• MBO studenten in de zorg en welzijn.
• Werknemers die werken met ouderen in het algemeen.
• Werknemers die werken in de ouderenzorg.

AANTAL DEELNEMERS
2-6 

DOEL VOOR DE DEELNEMERS:
• Het versterken van de beroepshouding ten aanzien van regenboog-ouderen.
• Bewustwording creëren rondom de specifieke (zorg) behoeften van regenboog-ouderen.
• Het vergroten van de kennis rondom het onderwerp regenboog-ouderen. 

DOEL VOOR DE BEGELEIDERS:
• De begeleiders volgen de deelnemers in het versterken van de beroepshouding ten aanzien van regenboog-ouderen.

HET SPEL BESTAAT UIT: 
1. Vragenkaartjes:
Rode vragen gaan over wat de speler VINDT. 
Groene vragen gaan over wat de speler WEET. De antwoorden hiervan staan op de grote groene antwoordenkaart. In de 
ballon naast het antwoord staat extra informatie behorende bij die vraag.
De grijze vragen beantwoorden de spelers SAMEN. De kaartjes met deze vragen worden gepakt als er meerdere pionnen 
tegelijk op een hokje staan. De spelers gaan de vragen samen beantwoorden. Dit zijn casuïstiek vragen.

2. Grote kaarten:
Op de oranje kaart staan de verhaaltjes die horen bij de oranje hokjes op het ganzenbord. Als een speler op een oranje 
hokje komt, wordt het verhaaltje met het bijbehorende nummer voorgelezen. 
Op de groene kaart staan de antwoorden van de WEET-vragen. Het nummer op het vragenkaartje komt overeen met het 
nummer op de antwoordenkaart.

3. Escape-schijven:
Voordat het spel begint krijgt elke speler een zwarte escape-schijf. Deze mag ingezet worden als de speler zijn vraag wil 
weggeven aan een medespeler. De speler legt de schijf dan op het bijbehorende pictogram op het speelbord.
De escape-schijf wordt per speler maar één keer ingezet. 

4. Pionnen en een dobbelsteen:
Het spel bevat 6 pionnen (3 gekleurde eicellen en 3 gekleurde zaadcellen) en één dobbelsteen.

HANDLEIDING VOOR DOCENT/BEGELEIDER
(de handleiding voor de deelnemers zit aan de binnenkant van de deksel)

• Jongeren worden zich bewust dat seks(ualiteit) meer is dan geslachtsgemeenschap

Hoe meer je
aan elkaar
vraagt, hoe
meer je van
elkaar leert!
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• Jongeren worden zich bewust dat seks(ualiteit) meer is dan geslachtsgemeenschap

SPELREGELS VOOR DE DEELNEMERS
Zie binnenkant van de deksel.

VOORBEREIDING
• Leg de gekleurde vragenkaartjes uit de doos op de bijbehorende afbeeldingen op het speelbord.
• Zet de pionnen (de eicellen en zaadcellen) klaar op het speelbord, op de stip met dezelfde kleur. 
• Geef elke speler een escape-schijf en leg de dobbelsteen klaar.

TIPS VOOR DE BEGELEIDING OM DIT SPEL GOED TE KUNNEN SPELEN
• Iedere speler beantwoordt alle vragen vanuit de beroepshouding. 
• Leg vóór het spelen uit, wat de beroepshouding is.
• Wees vrij om de beroepshouding een professionele houding te noemen. Bekijk wat beter bij jouw groep past.
• Als je merkt dat de spelers vooroordelen hebben die ze niet kunnen omvormen naar een beroepshouding, onderbreek je 

het spel en ga je daarover eerst met hen in gesprek.
• Speel het spel pas met studenten nadat ze stage hebben gelopen in het werkveld.
• Leg de studenten de relatie uit met hun toekomstige werkveld.
• Speel het spel meerdere keren, met periodes ertussen. 
• Maak naar eigen inzicht groepjes zodat alle spelers zich voldoende op hun gemak voelen. 
• Lees de spelregels voor aan de gehele groep (kan ook voorgelezen worden per spelersgroepje, bekijk wat beter bij jouw 

groep past).
• Ga zoveel mogelijk bij de spelersgroepjes zitten en stimuleer het doorvragen vanuit de beroepshouding. 
• Als begeleider ben je vrij om aanvullende informatie te geven tijdens het spelen. 
• Maak tijdens het spelen eventueel aantekeningen van de onderwerpen waar je naderhand op terug zou willen komen.
• Creëer een veilige leeromgeving voor de spelers en geef aan dat ze met vragen altijd bij je terecht kunnen. 
• Sluit de les af met 1 of 2 grijze kaartjes die je met de gehele groep gaat bespreken.
• Bedenk van tevoren hoe je (eventuele) vooroordelen om kan vormen naar de juiste beroepshouding.


