
 

 

 

 

Wist je dat……. 

♥ In april Helder Theater voor de tweede keer een 

aangepaste voorstelling heeft gegeven aan 

leerlingen van de Korenaer in Eindhoven? Op 

deze school zitten veel leerlingen met autisme 

(cluster 4).  

♥ Op de Korenaer in Helmond vervolgens ook 

Helder Theater gespeeld heeft? 

♥ En daarna ook voor de leerlingen van de 

praktijkschool in Helmond? 

♥ Theater aan Z voor de tweede keer speelde op 

het Summa College en het Jan van Brabant 

College in Helmond? 

♥ Dat scholen zelf contact kunnen opnemen met 

www.theateraanz.nl en www.heldertheater.nl 

♥ In maart MOVISIE op de GGD Brabant-Zuidoost 

een training gaf aan 70 vrijwilligers en 

professionals over het voorkomen van zelfmoord 

onder LHTB jongeren? (LHTB is lesbische, 

homoseksuelen, transgender en biseksuelen)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Project Seksuele Diversiteit 

op scholen 

Op weg naar een veilige school 

Nieuwsbrief nummer 3, 2014

Seksuele diversiteit op scholen in Eindhoven en Helmond 

Doel van het project 

Het doel van het project Seksuele Diversiteit is: 

♥ Een gunstig schoolklimaat creëren voor 

acceptatie van seksuele diversiteit bij docenten, 

medewerkers, leerlingen en ouders. 

♥ Pesten, discriminatie en uitsluiting op grond van 

(vermeende) homoseksualiteit structureel tegen 

gaan. 

♥ Dit in algemeen schoolbeleid borgen. 

 

Voor wie? 

Het project richt zich op de hele schoolpopulatie; 

medewerkers en leerlingen.  

 

Meer info? 

Ans van de Ven – de Laat tel. 088 0031 237 

Monique de Kok  tel. 088 0031 464 

 
 

Wist je dat… 

 
Sinds dit jaar ook het ROC ter Aa participeert 

in het project Seksuele Diversiteit? De 

studenten van de opleiding voor 

onderwijsassistent en kinderopvang gaan in 

gesprek met Teater aan Z, het COC en de  

stichting transgender. Mooi als deze 

toekomstige medewerkers op scholen weten 

hoe je tolerantie en een veilige school in de 

praktijk brengt!  

 

‘Wel goed want het moet 

bespreekbaar worden‘ 
 
Dat vonden Kanjana en Nicole van het Summa College 

van de Burgerschapsdag Seksuele Diversiteit in 

januari 2014: ‘we vonden het een leuke dag en het 

was heel leerzaam want we hebben veel meningen 

gehoord van verschillenden personen. Het waren ook 

leuke workshops. Het toneel was heel spannend; we 

deden een wedstrijd over wie ging winnen. Het was 

heftig want een Marokkaanse man bleek homo te zijn. 

Wel goed want het moet bespreekbaar worden’. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                

Tips om seksuele voorkeur bespreekbaar te maken op school  
 

♥ Let op taal 

Plak geen labels op een jongere wanneer hij of zij dit zelf niet doet. Zegt een meisje bijvoorbeeld dat ze ook op 

meisjes valt, noem haar dan niet meteen bi of lesbisch maar ga mee in de zelfbenoeming van de jongere. 

♥ Vriendje of vriendinnetje? 

Vraag niet standaard aan een meisje of zij een vriendje heeft en aan een jongen of hij een vriendinnetje heeft. 

Vraag bijvoorbeeld eerder of er iemand is, die zij leuk of bijzonder vinden. 

♥ Ombouwen? 

Neem bij een transgenderjongere niet de lichamelijke situatie als uitgangspunt, maar de identiteit van de 

jongere. Wanneer je praat over van geslacht veranderen, spreek dan van 'transitie' en gebruik nooit termen als 

‘ombouwen’ of ‘verbouwen’. 

♥ Geef jongeren de ruimte 

Geef jongeren zelf de ruimte om te bedenken hoe zij om willen gaan met hun LHBT-zijn en ondersteun in het 

maken van beslissingen hierover. Ga er niet automatisch van uit dat ‘uit de kast komen’ voor jongeren altijd 

gewenst is. Vooral voor jongeren uit traditionele migranten- of vluchtelingengemeenschappen is dit vaak geen 

optie, omdat het de veiligheid van de jongere ernstig in gevaar kan brengen. 

♥ Twijfelen mag 

Sta open voor jongeren die nog niet precies weten wat hun seksuele voorkeur of genderidentiteit is. Bied hen 

ruimte om te twijfelen en hierover na te denken.  

♥ Grijp in bij negatieve opmerkingen en pesterijen  

‘Homo’ is een van de meest populaire scheldwoorden op school. Dit herinnert LHBT-jongeren er constant aan dat 

zij niet zo zijn als de rest en dat anderen hen afkeuren, ook als het pesten niet tegen hen is gericht. Grijp 

daarom altijd in bij anti-LHBT opmerkingen en pesterijen. 

♥ Let op bij geweld 

Soms kan er sprake zijn van ernstige problematiek, zoals aanhoudend pesten op school of een gezin dat onder 

druk komt te staan als familieleden het LHBT-zijn van een jongere niet accepteren. Er kan hier zelfs sprake zijn 

van kindermishandeling of eergerelateerd geweld. Het is dan van belang om op tijd deskundige hulp in te 

schakelen en de stappen te doorlopen zoals vastgelegd in de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

(waaronder eergerelateerd geweld). www.rijksoverheid.nl/meldcode  

♥ Verwijs door naar hulpverlening 

Het is van belang dat reguliere hulpverleners voldoende toegerust zijn om LHBT-jongeren te ondersteunen. Het 

roze handboekje voor sociaal werkers draagt hier aan bij: www.movisie.nl/publicaties/kijk-jij-al-door-roze-bril 

 

Uit: Kwetsbare LHTB jongeren op school. MOVISIE, 2013. 

Interessante websites 
♥ www.gayandschool.nl; materialen en informatie voor 

leerlingen en docenten. 

♥ www.edudivers.nl; informatie over onderwijs en 

seksuele diversiteit. 

♥ www.iedereenisanders.nl; info en tips over ‘anders’ 

zijn. 

Diversiteit kleurt je leven;   
4, 5 en 6 juli kleurt Eindhoven roze!!! 
♥ Vrijdag 4 juli beginnen de activiteiten in Eindhoven al; er zijn diverse 

muzikale activiteiten en gezellig samenzijn overal in de stad.   

♥ Op zaterdag 5 juli zijn er activiteiten op diverse pleinen in Eindhoven, 

♥ En op 5 juli vanaf 13 uur vindt de parade plaats. 

♥ Zie voor het programma: http://rozezaterdageindhoven.nl/home/ 

Colofon 

GGD Brabant-Zuidoost 

Ans van de Ven- de Laat  

ans.vd.ven@ggdbzo.nl 

 

en Monique de Kok. 
m.de.kok@ggdbzo.nl 

 

 

Symposium ‘hoe tolerant is jouw school?’ 
 
Woensdagmiddag 5 november 2013 organiseert de GGD een symposium met als thema een veilige school. Een 

veilige school is een school waar docenten en leerlingen kunnen zijn wie ze zijn, ongeacht seksuele geaardheid. 

Theater aan Z zal een deel spelen van de voorstelling ‘en een prettig weekend’. Deze voorstelling is gericht op 

docenten en heeft als  thema ‘een veilig schoolklimaat voor en door iedereen’. In deze workshop wordt de 

invloed van vooroordelen over homoseksualiteit, scheldgedrag en uitsluiting van homoseksuele leerlingen en/of 

personeelsleden zichtbaar gemaakt.  

Pesten onder leerlingen vindt vaak plaats met social media. Hoe kun je hier als docent grip op krijgen? Justien 

Pardoel van Pestweb vertelt op het symposium over de ‘do’s’ en ‘don’ts’.  

Het definitieve programma volgt nog. Houd onze website in de gaten: www.ggdbzo.nl. 
 
 


