Voorlichtingsaanbod
Seksuele- en genderdiversiteit

Voortgezet Onderwijs

Respectvol leren omgaan met seksuele- en genderdiversiteit
Zoals u waarschijnlijk wel bekend is, zijn scholen sinds 2012 verplicht aandacht te besteden aan seksuele diversiteit.
Kerndoel 53: “…en leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder
seksuele diversiteit". Lelystad is Regenboogstad: een gemeente waar extra middelen worden ingezet ten behoeve
van de emancipatie en acceptatie van LHBTI (Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen,
transgenderpersonen en intersekse personen). BGBF biedt in dit kader verschillende educatieve activiteiten aan
m.b.t. seksuele diversiteit en gender. Voor scholen in Lelystad Regenboogstad is dit aanbod gratis.

Gastlessen seksuele- en genderdiversiteit

Zijn wie je bent
Kun jij overal zijn wie je 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. De gastles
wordt gegeven met een LHBTI-gastdocent en
kent verschillende interactieve methode.

diVERS van de pers
Aan de hand van filmopnames van de
voorstelling HEM/ZIJN (geselecteerd op basis
van leeftijd/niveau), gaan we in gesprek met de
leerlingen over gender, genderrollen en identiteit,
diversiteit en transgenderpersonen.

Is deze les alleen interessant voor klassen die te
maken krijgen met transgender? Nee!
‘diVERS van de pers’ gaat vooral over het
loslaten van man-vrouw hokjesdenken, jezelf
kunnen zijn en anderen zichzelf laten zijn. Deze
les wordt gegeven samen met een transgendergastdocent.

Educatieve theaterprogramma's

Educatief theater VO
Het centrale thema van de nieuwe interactieve
voorstelling HannaH is de angst voor de anderszijnde en anders-zijn. Angst die voorkomt uit
onwetendheid, geen contact met elkaar hebben
of afkeurende uitspraken over de ander, met als
gevolg polarisatie. Theater AanZ komt met een
voorstelling die er NU toe doet, om bij te dragen
aan een veilig leef- en leerklimaat voor alle
jongeren.

Educatief theater MBO
“De voorstelling LEEF! is een indringend portret
over drie jongeren die twĳfelen, doorzetten en
strĳden voor de vrĳheid van het eigen geluk en
(seksuele) identiteit. Ze zĳn op zoek naar
erkenning, verbinding en de vrĳheid zichzelf te
kunnen zĳn binnen een maatschappĳ die neigt
naar verharding en polarisering.

De theatervoorstellingen worden aangeboden in combinatie met gastlessen enkele weken na de
voorstelling. Leerlingen/studenten geven aan het zeer prettig te vinden de verschillende thema’s na te bespreken in de
veiligheid van hun eigen klas, waarbij er, vanwege de kleinschaligheid, dieper in kan worden gegaan op hun persoonlijke
beleving, ervaring en vragen.

Maatwerk

Geen één les hetzelfde!
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 ons naar de
mogelijkheden info@bureaugelijkebehandeling.nl.

