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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.: 0320233327. 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.

Regulier aanbod PO 2018/2019
Kom uit je Hokje!
Niveau:
Duur:

Groep (6) 7, 8
1,5 uur (uitgebreide versie 2,5 uur)

‘Wie doet zich wel eens stoerder voor dan hij is?’ heeft een jongen als vraag bedacht. Hij

en wat andere jongens en meiden stappen uit hun hokje en komen naar voren. Hij kijkt om
zich heen en voegt toe: ‘ik doe dat best vaak, omdat ik erbij wil horen. Maar nu zie ik dat

al mijn vrienden, degene bij wie ik wil horen, dat dus ook doen’.

Geïnspireerd door het spraakmakende Deense filmpje ‘All that we share’ ontwikkelt BGBF
een les waarbij de leerlingen zelf uit hun ‘hokje’ komen en op deze manier achter die
hokjes leren kijken. Aan de hand van verschillende stellingen ontdekken de leerlingen dat
ze steeds bij verschillende groepen horen en wat het betekent als je zelf in een hokje
wordt gezet of anderen in een hokje zet. Ook leren ze tools hoe je zichzelf en anderen
kunnen helpen je niet door deze hokjes te laten definiëren of beïnvloeden.

Evaluaties:

“Goede afwisseling tussen beeldmateriaal, praten en bewegen.”
“Goede afstemming tussen luisteren en echt wat doen. De groep werkte leuk met elkaar samen.”
“De kinderen konden zich heel goed een voorstelling maken bij alles wat verteld werd.”
In 2017 vond de pilot plaats bij MBS de Fontein te Lelystad. Voor deze gelegenheid was
DramaXX uitgenodigd om een theatrale verwerking te doen met de leerlingen. Deze
theatrale verwerking kan als optie worden afgenomen in de uitgebreide versie van de les.

MBS De Fontein n.a.v. de pilot waarin samen werd gewerkt met een theaterdocent:

“De kinderen waren erg betrokken. Er was een goede afstemming tussen luisteren en echt wat
doen. De kinderen vonden de werkvormen en opdrachten leuk, deden goed mee en waren
geïnteresseerd. Het theater deel was ook erg leuk. Door de theateropdracht moesten de leerlingen
van groep 6 en 7 met elkaar werken, dat was leuk om te zien."

Het Snelle Oordeel
Niveau:
Duur:

groep 5, 6, (7)
1,5 uur (in overleg)
Tijdens 'Het snelle oordeel' maken de leerlingen kennis met
verschillende jongeren. De leerlingen wordt gevraagd om een
snel oordeel te vellen over deze jongeren. Gaandeweg leren
ze hen steeds beter kennen. Klopte hun snelle oordeel wel?
In een afsluitend gesprek gaan we uitgebreid in op allerlei
vragen over het snelle oordeel: Welke functie vervult het?
Wat hebben snelle oordelen te maken met vooroordelen?

Evaluatie:

“Goede afwisseling tussen doen, praten, luisteren, doen. Geeft goede handvaten om steeds op
terug te komen.”

De Vooroordelenreis
Niveau:
Duur:

Groep 6,7, 8
1,5 uur

Niet stilzitten, maar zelf doen. Tijdens deze
gastles maken de leerlingen in duo’s een
ontdekkingstocht door een klaslokaal of een
andere daarvoor ingerichte ruimte onder
begeleiding van de gastdocent. De opdrachten
die de leerlingen maken gaan o.a. over
vooroordelen, pesten en diversiteit. Reflecteren
en het ontwikkelen van een eigen mening staan
centraal.

Evaluaties
Docenten en leerlingen zijn enthousiast over de afwisseling, het niveau, het materiaal en de
gastdocent.

“De kids waren zeer geïnteresseerd. Vooral de vragen en zeker de diversiteit van de kaarten
sloten zeker aan bij de doelgroep. Er ontstonden mooie gesprekken tussen de leerlingen.”

Maatwerk en speciaal onderwijs:
Combineren: Ons reguliere aanbod kan ook gecombineerd aangevraagd worden. De
lessen worden zo aangepast dat er een logische opbouw in zit. Vraag naar de
mogelijkheden.
Maatwerk: Bureau Gelijke Behandeling Flevoland biedt maatwerk, zodat elke gastles
aansluit bij de vraag en de doelgroep. Tijdens de voorbespreking kunnen we bepalen of
een reguliere les geschikt is, de les aangepast moet worden, of dat er een les ontwikkeld
moet worden voor de doelgroep en de specifieke vraag van de school/docent. Vraag naar
de mogelijkheden.

Speciaal onderwijs: Onze voorlichter is bekend met speciaal onderwijs. Bij elke les
wordt er in overleg bepaald wat past bij de groep, bij de school en bij de doelstelling.
Evaluaties SO en VSO

“Toegankelijk materiaal en passend bij de doelgroep. De les verliep erg soepel en de leerlingen waren goed
bezig. De gastdocent gaf goede instructie en had een goede aansluiting op de doelgroep. Er was leuke
interactie”.
“De les paste goed bij die groep. Goed ingespeeld op de leerlingen tijdens de discussie”
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