Panel
Een LHBTI-kwaliteitslabel
voor scholen
Moet er een kwaliteitslabel komen voor LHBTIvriendelijke scholen? En zo ja, hoe moet dat eruit
zien?
Wij nodigen u uit voor een korte paneldiscussie over het in ontwikkeling zijnde kwaliteitslabel voor
LHBTI vriendelijke scholen op 18 mei om 16:00 uur bij Spaces, Vijzelstraat 68-72, meeting room 10.
De discussie duurt circa een uur, daarna wordt u een borrel aangeboden en kunt u kennis maken met
Griekse, Cypriotische, Litouwse, Pools en Kroatische activisten en trainers.

Achtergrond
De Nederlandse regering heeft in 2012 een verplichting ingevoerd voor voorlichting over seksuele
diversiteit in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Onlangs werd bekend dat minister dit ook wil
doen voor het mbo. De verplichting werkt echter niet goed. De meeste scholen beperken zich tot een
enkele voorlichting door vrijwilligers. Het doel om “respect voor seksuele diversiteit” te bevorderen,
wordt volgens de Onderwijsinspectie daardoor niet gehaald. Daarbij blijkt uit onderzoek dat alleen
“voorlichting” beperkte effecten heeft. Het maken van afspraken over gedrag en het organiseren van
vriendelijke klassen blijken veel meer effect hebben. Om deze valkuilen in het Nederlandse beleid te
dichten, nemen EduDivers en GALE samen met organisaties uit andere Europese landen en het
Europese Antipest Netwerk (EAN) het initiatief om in de komende jaar een Europese Antipest
Certificering te ontwikkelen. EduDivers maakt daar ook een LHBTI-specifieke versie van.

Het panel
Tijdens het panel presenteert Peter Dankmeijer van EduDivers een eerste versie van het
kwaliteitslabel. Daarna gaan we kort in gesprek over de zinvolheid van een label en aan welke eisen
zo’n label moet voldoen. Het panel vindt plaats binnen het kader van een uitwisseling van het
HOMBAT-project (EU Rights, Education & Citizenship program), waarbij trainers uit Griekenland,
Cyprus en Litouwen door GALE/EduDivers getraind worden in het ontwikkelen van docententraining
over seksuele diversiteit, en het maakt ook deel uit van het Anti-Bullying Certification project
(Erasmus+)

Reiskosten, aanmelding
Reiskosten voor deelnemers buiten Amsterdam kunnen vergoed worden. We stellen het op prijs als u
zich aanmeldt via https://www.edudivers.nl/18mei.

