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o... wanneer je met iemand chat op het internet? 

o...als je een ander gezicht zou hebben? 

o...als je een ander lichaam had? 

o...als je andere vrienden of vriendinnen had? 

o...wanneer je je voordoet, je je uitgeeft als een ander persoon? 
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Het wetenschappelijke debat over het genderaspect is multi- en transdisciplinair. Sociologisch 

gezien is de sekse een structurele categorie. Onze maatschappelijke positionering wordt  

bepaald door ons behoren tot een sekse of geslacht, daaraan gekoppeld is ons sociaal-

psychologisch bevinden, volgens hetwelk het geslacht een centraal deel uitmaakt van onze 

identiteit  (genderidentiteit). De genderkwestie omvat daarenboven ook biologische (sex) en 

sociale aspecten (geslacht) zoals de sexuele begeerte.  

 

In tegenstelling tot deze normatieve geslachtsordening is het noodzakelijk in de 

volwasseneneducatie uit te gaan van een veelvoud aan gender- en geslachtsidentiteiten 

evenals van een diversiteit aan seksuele verlangens. Dit vereist een gefundeerde en gedegen 

kennis over geslacht en gender.  

 

Mensen van wie het identiteitskarakter niet overeenstemt met hun fysieke 

geslachtskenmerken worden transgender genoemd. Het bijbehorende gedrag of gevoel wordt 

ook gedefinieerd als transgender. Man-wordt-vrouw wordt genoemd transvrouw en vrouw-

wordt-man transman. Maar ook transgenderpersonen geven er de voorkeur aan om aan geen 

enkele categorie toegewezen te worden en dringen aan op de algemene term transgender. 

Onder transgenders bevinden zich normaal gesproken geen interseksuelen met zowel 

mannelijke als vrouwelijke seksuele kenmerken. Interseksualiteit verwijst naar mensen die 

genetisch of anatomisch en hormonaal niet duidelijk aan het vrouwelijke of mannelijke 

geslacht kunnen worden toegewezen. 

 

De veronderstelde tweeslachtigheid (seksueel) bepaalt het onderscheid tussen "geslacht" en 

"gender", wat belangrijk is om aan te tonen dat de overeenstemmende genderidentiteit niet 

noodzakelijk voortvloeit uit het biologische geslacht, d.w.z. dat deze twee termen niet 

coherent zijn, een mannelijk lichaam, bijvoorbeeld, kan zich ook als een vrouw voelen, d.w.z. 

een vrouwelijke genderidentiteit mag geen lot zijn.  

 

De filosofe Judith Butler wijst erop dat een binaire verschijning van de biologische sekse niet 

geïnterpreteerd kan worden als een even binaire genderidentiteit. Ze schrijft bewust 

'verschijnen' omdat ze ervan overtuigd is dat de anatomische seks ook discursief is ontstaan. 

Dit betekent dat het lichaam niet wordt herkend als een subject zonder een geslacht toe te 

kennen door middel van taal.  De taalkundige definitie van een geslacht in een lichaam 
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beschrijft alleen de perceptie die sociaal noodzakelijk is voor het bestaan ervan als zodanig, 

maar komt niet altijd overeen met de waarheid. 

 

 Plan van aanpak: transseksueel 

 

° Wat is een persoon? 

° Wat betekent de term "gender"? 

° Wat is het verschil tussen geslacht en gender? 

° Welke genderidentiteiten worden waargenomen? 

° Wat betekent genderidentiteit op het internet? 

 

Oefening: Bespreek de volgende stelling: 

 
Simone de Beauvoir introduceerde de visie dat gender in een vroeg stadium van de 

genderdiscussie sociaal wordt geproduceerd of geconstrueerd. 

"Je wordt niet als vrouw geboren, maar men wordt het"  

Simone de Beauvoir 1908 -1986, Franse schrijfster en filosofe. 
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