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Ben jij een Mijn ID
Schoolambassadeur?
"Mijn ID" staat voor "Mijn Identiteit" maar ook voor "Mijn Idee", over hoe iedereen meer
zichzelf kan zijn op school. De Mijn ID campagne draait om seksuele diversiteit, maar
homo-, lesbische, biseksuele en transgender jongeren en onderwijspersoneel kunnen
zich alleen veilig voelen als de situatie op school ook veilig is voor iedereen. Om met
Ahmed Marcouch te spreken: ‘Als jij geen vrijheid geeft om jezelf te zijn, heeft
niemand dat’. De campagne is bedoeld om te bevorderen dat iedereen op elke school
zichzelf kan zijn.
De landelijke Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit start vanaf september 2011
met de "Mijn ID" campagne. De campagne gaat eerste instantie vier jaar duren.
Daarna kijken we of een verlenging gewenst is.

De campagne
Alle scholen worden opgeroepen om
duidelijk te maken hoe ze ervoor
zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn
op school. Daartoe kunnen ze met
een kerngroepje van docenten of
leerlingen een zelftest op internet
doen, maar ze kunnen zichzelf ook
testen en tegelijkertijd voorlichten
door een Mijn ID minicampagne op
hun

school

uit

te

voeren.

De

diagnose of zelftest levert op: een
inschatting

van

het

niveau

van

sociale veiligheid, een inschatting
van de kwaliteit van het beleid en suggesties voor verbetering. Op basis daarvan
kunnen scholen een Mijn ID intentieverklaring maken en het logo voeren. De
intentieverklaring geeft aan dat de school werkt aan de verbetering van sociale
veiligheid en aanspreekbaar is op het welzijn van seksueel diverse leerlingen.
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Door de intentieverklaring te publiceren op de website van EduDivers krijgen ze recht
op gratis, recente informatie over hoe ze sociale veiligheid en burgerschap kunnen
bevorderen. Scholen die het goed doen qua beleid en/of qua sfeer kunnen op basis
van een externe diagnose een bronzen, zilveren of gouden Mijn ID logo krijgen
waarmee ze hun niveau kunnen aantonen.
De voortgang van de campagne en de situatie op deelnemende en bezochte scholen
worden bijgehouden op de website van EduDivers. Zo kunnen ouders en leerlingen
opzoeken of een school aanspreekbaar en hoe men ernaar streeft dat iedereen
zichzelf kan zijn op school inclusief seksueel diverse leerlingen en personeel.
Het doel van de campagne is om alle scholen (basisonderwijs, voortgezet onderwijs,
MBO en HBO) aan te zetten tot een diagnose en tot actie. Daarom willen we dat er
zoveel mogelijk mensen meewerken aan de campagne. Wie zijn dat? De Mijn ID
schoolambassadeurs.

Wat doen Mijn ID ambassadeurs?
Mijn ID ambassadeurs zijn vrijwilligers en kunnen zowel uit scholen zelf komen of van
daarbuiten. Het zijn mensen die geïnteresseerd zijn om de scholen te helpen en een
zetje in de juiste richting te geven. Wat doe je als Mijn ID ambassadeur?


Een Mijn ID ambassadeur

begint gesprekken met leerlingen,
docenten, schoolleiders, ouders
en bestuurders. Met wie, dat
hangt af van met wie je het
makkelijkst contact kunt krijgen.


Een Mijn ID ambassadeur

stimuleert deze mensen om na te
denken over de situatie op hun
school en actie te ondernemen
voor verbetering.


Een Mijn ID ambassadeur

geeft informatie over wat mogelijk
is op school en wat het beste
werkt. Daarvoor krijgt een Mijn ID
ambassadeur een koffertje met
informatie, een starttraining en
regelmatige informatieve updates.
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Een Mijn ID ambassadeur

verwijst naar materiaal en deskundige begeleiding. Ook hierover wordt de Mijn ID
ambassadeur voortdurend op de hoogte gehouden.


Een Mijn ID ambassadeur verzamelt en verspreidt verhalen over welke goede

ideeën en activiteiten de betrokken school heeft. Hierbij werkt EduDivers samen met
het APS (Gayandschool.nl).
Dit is een algemene beschrijving van wat Mijn ID
ambassadeurs doen. In de praktijk bepaal je je taak
en activiteiten grotendeels zelf. Wat je precies gaat
doen en met wie, hangt immers voor het grootste
deel af van wat je zelf wilt, welke contacten je hebt
en wat je contactpersonen willen en nodig hebben.
Het kan zijn dat je een folder langs brengt bij
scholen, als contactpersoon voor een school
leerlingen en docenten voor voorlichting naar het
COC

verwijst,

een Jong&Out

groep

of

een

Gay/Straight Alliance opricht. Maar het kan ook zijn
dat je jouw eigen collega's of medeleerlingen op school aanspreekt of een project
organiseert. Of je bent een ouder en je stelt een school die je voor je kinderen zoekt,
een aantal vragen. Door de antwoorden op de website te plaatsen, help je andere
ouders weer verder. Of misschien ben je een voorlichter en wil je eens iets meer dan
klassengesprekken. Belangrijk is dat Mijn ID ambassadeurs kijken naar het grotere
geheel van sociale veiligheid, samenwerken, en de school proberen een stap verder
te helpen.

Wie kunnen Mijn ID ambassadeurs zijn?


Mijn ID ambassadeurs zijn vrijwilligers die willen bijdragen aan scholen waar

iedereen zichzelf kan zijn, inclusief meisjes en jongens en jongeren die niet stereotype
jongensachtig of meisjesachtig zijn, lesbische meiden, homojongens, biseksuelen,
transgenders, jongeren uit niet-Nederlandse culturen, met verschillende godsdiensten,
met of zonder relatie, ouder of jonger, gehandicapt of niet.


Mijn ID ambassadeurs kunnen zelf op school studeren of werken, een kind op

school hebben, of anderszins geïnteresseerd in onderwijs zijn.


Mijn ID ambassadeurs zijn open en nieuwsgierig, willen samenwerken en zijn

geen drammers.


Mijn ID ambassadeurs willen mensen niet overtuigen, maar samen met

gesprekpartners in een gelijkwaardige dialoog verkennen hoe zij de schoolsituatie
kunnen verbeteren.
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Moet ik ervaring hebben?
Je kunt zowel met weinig en met veel ervaring
Mijn ID ambassadeur worden. Het is belangrijk dat
je jouw eigen mogelijkheden en beperkingen kent
en samenwerking zoekt met ambassadeurs die op
bepaalde

aspecten

meer

ervaring

hebben.

Daarom werken we met aspirant, beginnende,
gevorderde en expert Mijn ID ambassadeurs.


We willen graag dat de scholen de Mijn ID

ambassadeurs vertrouwen en dat ze op hen
kunnen bouwen. Daarom hebben we met iedere
beginnende ambassadeurs een kennismakingsgesprek.

Iedere ambassadeur begint als aspirant onder begeleiding van een

medewerker van EduDivers of een gevorderde Mijn ID ambassadeur. In het
kennismakingsgesprek bespreken we wat je wilt doen en welke vaardigheden je
daarvoor hebt. Voor de basisinformatie en vaardigheden geven we een verplichte
starttraining. In deze training ligt de nadruk op hoe je een gelijkwaardig gesprek kunt
voeren. Aan het eind van de aspirant-periode bespreken we hoe het gaat en op welk
niveau en met welke activiteiten je aan de slag gaat.


Beginnende Mijn ID ambassadeurs beginnen gesprekken, luisteren, en verwijzen

hun contactpersonen naar materiaal en meer ervaren begeleiders. Ze zijn vooral
wegwijzers en hun aandacht gaat uit naar eerste gesprekken.



Gevorderde Mijn ID ambassadeurs voeren wat diepgaander gesprekken met

mensen uit scholen. Ze verdiepen zich in de situatie van de school en proberen ook
doorgaand

een

luisterend

oor

te

bieden.

Daarnaast

stimuleren

ze

hun

contactpersonen om de aanpak van sociale veiligheid meer duurzaam vorm te geven,
dus meer dan via incidentele activiteiten. Ze kunnen assisteren bij expert
ambassadeurs en ze begeleiden aspirant en beginnende ambassadeurs.



Expert Mijn ID ambassadeurs kunnen scholen zelfstandig begeleiden en kunnen

ook training aan docenten geven. Zij hebben doorgaans zelf al een professionele
opleiding gedaan in onderwijs, training of advisering. Expert ambassadeurs zijn ook
inzetbaar bij het uitvoeren van een schooldiagnose of het adviseren van
schoolbesturen of gemeenten.

Voor meer informatie of om je aan te melden: info@edudivers.nl.
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