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interesse? EduDivers is een stichting
zonder winstoogmerk.
Bent u geïnteresseerd in samenwerking
of ondersteuning? Neem dan geheel
vrijblijvend contact op of oriënteer
uzelf via www.edudivers.nl.
postadres Vinkenstraat 116-a
1013 JV Amsterdam
bezoekadres Nieuwezijds Voorburgwal 21-3
1012 RC Amsterdam
info@edudivers.nl
www.edudivers.nl
tel (020) 428 80 73
fax (020) 421 32 06
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Hoezo buitengesloten vanwege
seksuele voorkeur of genderidentiteit?
EduDivers is het kenniscentrum
voor onderwijs en seksuele diversiteit in Nederland.
EduDivers ondersteunt scholen
bij het creëren van een sociaal,
open en veilig schoolklimaat.
Op die manier kan iedereen
meedoen, op school en in de
maatschappij.
EduDivers werkt aan meer zelfverzekerdheid en respect rondom
seksualiteit op scholen.
Wij weten hoe scholen dit het
beste kunnen aanpakken. In deze
folder leest u wat EduDivers voor
u kan doen.
www.edudivers.nl

is er een Homojongeren doen tot vijf maal vaker
probleem? zelfmoord-pogingen dan heterojongeren.
Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal
Cultureel Planbureau uit juni 2010. Deze
cijfers komen niet uit de lucht vallen. Al
heel lang weten we dat homo, lesbische,
biseksuele en transgender jongeren en
docenten zich onveilig voelen op school.
Waarom verandert er zo weinig in onze
scholen?
wat de school Scholieren hebben soms grote moeite
kan doen met homoseksualiteit. Ze voelen zich
onzeker en zullen moeten leren om op
een respectvolle manier met elkaar om te
gaan. Maar ook homo, lesbische, biseksuele en transgender jongeren voelen zich
onzeker. Zij moeten leren om steviger in
hun schoenen te staan.
Als school kunt u uw leerlingen daarbij
ondersteunen. Hoe? Door een zichtbaar
veilig klimaat te creëren en aandacht te
besteden aan seksuele diversiteit via
doorlopende leerlijnen rond seksuele
vorming en burgerschap.
dit biedt
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test: hoe veilig Op www.edudivers.nl vindt u de Eduis uw school? Divers Test waarmee u kunt meten hoe
veilig uw school is. U kunt uw school registreren en de scores invullen. Als voorlichter of schoolbegeleider kunt u via de
site uw contacten met scholen systematisch bijhouden en monitoren.

interactieve Scholen kunnen gebruik maken van intermethoden actieve methoden zoals de Schoolvisite
en de Mijn ID Mini-campagne, waarmee
u op een prettige en snelle manier aan de
slag kunt om een veilig schoolklimaat te
creëren.
cursussen EduDivers heeft ruim vijftien workshops
& e-learning voor scholen en voorlichters ontwikkeld.
Daarnaast bieden we schriftelijke en
e-learning modu les aan beginners,
docenten, voorlichters, schoolmanagers,
schoolbegeleiders en beleidmakers.
gratis EduDivers ontwikkelt voortdurend nieuwe
publicaties publicaties om u te helpen uw werk beter
te doen. Zo vindt u op onze website (doorgaans gratis te downloaden) publicaties
over bijvoorbeeld leerlingenzorg, schoolbeleid en onderzoek.
projecten U wilt op uw school of in uw regio een project over seksuele diversiteit starten? In
de afgelopen vijftien jaar heeft EduDivers
(voorheen onder de naam Empowerment
Lifestyle Services) tientallen projecten
uitgevoerd. De projecten gaan over het
agenderen van seksuele diversiteit op
scholen en het ondersteunen van docenten, scholen en voorlichtingsgroepen.
internationaal EduDivers is de oprichter van het internationale netwerk van voorlichters en trainers over seksuele diversiteit: The Global
Alliance for LGBT Education (GALE).
Belangstellenden kunnen als persoon lid
worden van het netwerk en informatie
uitwisselen. Daarnaast kunt u als organisatie deelnemen aan educatieve projecten
die GALE in diverse continenten ontwikkelt.
GALE is een officiële partnerorganisatie
van UNESCO. www.lgbt-education.info

