
Gastlesaanbod seksuele 
diversiteit VO 2018/2019 
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland 
 

Inhoudsopgave 
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland ...................................................................... 2 

Aanmeldprocedure gastlessen: ............................................................................. 2 
Voorwaarden gastlessen: .................................................................................. 2 

Aanbod seksuele diversiteit VO 2018/2019 ............................................................... 3 
Zijn wie je bent ............................................................................................... 3 
diVERS van de pers .......................................................................................... 3 

 
 

   



Voorlichting en educatie schooljaar 2018/2019 

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland 
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland richt zich als onafhankelijk stichting op het 
bestrijden en het voorkomen van discriminatie in Flevoland in al haar vormen en 
gradaties. Sinds 2009 zijn alle gemeenten van Nederland verplicht om hun inwoners 
toegang te bieden tot een antidiscriminatievoorziening voor onafhankelijk advies en 
ondersteuning. BGBF vormt deze voorziening voor de zes Flevolandse gemeenten: 
Lelystad, Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk.  
 
Inwoners van Flevoland kunnen bij BGBF melding doen van discriminatie. Naast 
klachtbehandeling en de begeleiding van melders, besteden we veel aandacht aan 
preventie. Dit doen wij onder andere door het geven van trainingen, workshops en 
voorlichtingen aan bedrijven en andere instellingen in Flevoland. Tevens worden er 
projecten ontwikkeld en uitgezet, geven wij advies en ondersteuning aan andere 
organisaties. 
 
BGBF verzorgt ook gastlessen in heel Flevoland. Het doel van deze gastlessen is om 
kinderen en jongeren te leren omgaan met diversiteit. Kennis en kunde met betrekking 
tot beeldvorming, vooroordelen en discriminatie zijn onmisbaar voor iedereen en vooral 
voor jongeren, waarbij groepsdruk en identiteit een belangrijke rol spelen in de 
ontwikkeling. Deze gastlessen kunnen bijdragen aan een veilige sfeer op school. 
Respectvol leren omgaan met elkaar staat centraal. 
 
Aanmeldprocedure gastlessen: 
Aankomend schooljaar 2018/2019 komen wij graag (weer!) bij u op school. Een nieuwe 
klas, een vervolg les, een specifiek thema? Er is veel mogelijk. U kunt uw voorkeur 
aangeven via het aanvraagformulier op de website 
http://bureaugelijkebehandeling.nl/gastles-aanvragen/ 
 
U kunt ook het formulier in dit document ingevuld terugsturen. Deze kunt u mailen naar 
info@bureaugelijkebehandeling.nl of verzenden naar:  
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland t.a.v. Marloes Huijsen  
Zilverparkkade 16 of Flevostraat 10 
8232 WJ Lelystad  1315 CC Almere 
 
Mocht u graag meer informatie willen ontvangen over de gastlessen en/of de 
mogelijkheden bespreken dan kunt u contact opnemen met Marloes Huijsen, tel.: 0320-
233327. Zij is bereikbaar op woensdag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur. 
 
Voorwaarden gastlessen:  
- Voorafgaand aan de gastles vindt er een gesprek plaats tussen de docent en de 
voorlichter.   
- De klas(sen) wordt geacht voorbereid te worden op de komst van de voorlichter. 
- De eigen leerkracht (VO à mentor) is bij de les aanwezig. De les wordt verplaatst naar 
een ander moment, indien dit niet mogelijk is. (Voor het VO kan het ook een vakdocent 
zijn, afhankelijk van in welk kader de les wordt aangevraagd). 
- Na afloop van de les wordt de docent verzocht een evaluatieformulier in te vullen. 
 
  



Aanbod seksuele diversiteit VO 2018/2019 
 
Sinds 2012 is het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit op school verplicht 
gesteld, zoals toegevoegd in kerndoel 43 voor de onderbouw vo “…en leert respectvol om 
te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele 
diversiteit” 
 
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland biedt al enige tijd lessen aan over seksuele 
diversiteit. Onze gastdocent komt samen met een vrijwilliger naar uw school om met de 
leerlingen in gesprek te gaan over omgaan met verschillen in identiteit en opvattingen, 
gender en seksuele diversiteit.  
 
Dit aanbod is ontwikkeld in het kader van Regenboogstad Lelystad. Voor Lelystadse 
scholen worden de lessen binnen het thema seksuele diversiteit gesubsidieerd. Scholen 
uit andere gemeenten kunnen een les aanvragen tegen een kleine vergoeding. Kijk voor 
meer informatie onder het aanvraagformulier voor uw gemeente. 
 
Zijn wie je bent 
 
Niveau:  alle leerjaren en niveaus 
Duur:   1 lesuur (in overleg) 
 
BGBF brengt ‘Zij wie je bent’ in een nieuw jasje! Over hoe groepsdruk en de 
maatschappij/de norm beïnvloeden wie je bent, wat je doet en zelfs dat wat je leuk en 
normaal vindt. Durf en kun jij overal zijn wie je echt bent? Op school, thuis bij 
vrienden/vriendinnen? En geef je anderen die ruimte? Deze vraag staat centraal in de 
les, met een focus op seksuele diversiteit. Verschillende werkvormen wisselen elkaar af, 
zodat we niet te lang stilzitten, maar ook veel kunnen kijken en doen. Maatwerk is 
mogelijk en wij komen ook naar het speciaal onderwijs. 
 
diVERS van de pers 
 
Niveau: alle leerjaren en niveaus 
Duur:   1 lesuur (in overleg) 
 
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland heeft in 2016 een nieuwe les ontwikkeld over het 
thema transgenders bij een toneelvoorstelling over een transgenderjongen. De les is zo 
opgezet dat het zien van de voorstelling niet noodzakelijk is. Aan de hand van 
filmopnames van de voorstelling HEM/ZIJN (over een transgenderjongen) gaan we in 
gesprek met de leerlingen over gender, genderrollen/identiteit, diversiteit en 

transgenderpersonen. ‘diVERS van de pers’ gaat 
over het loslaten van hokjes-denken en het 
ontkrachten van de mythes rond gender.  
Deze les wordt gegeven samen met een 
transgender-gastdocent. Vraag naar de 
mogelijkheden. 
  



Bureau Gelijke Behandeling Flevoland 
 
Almere & Zeewolde Lelystad, Dronten, Noordoostpolder & Urk 
Flevostraat 10  Zilverparkkade 16 
1315 CC Almere  8232 WJ Lelystad 
tel. 036-5297670  tel. 0320-233327 
fax. 036-5297197  fax. 0320-245290 
Email: info@bureaugelijkebehandeling.nl  
website: www.bureaugelijkebehandeling.nl 
 
Volg ons:  

 BGB-Flevoland 
 Bureau Gelijke Behandeling Flevoland 

 

 
 
 


