
UITNODIGING 
 

Kick-off Non-stagediscriminatie code op ROC Almere Buiten! 
“The time is always right to do what is right” Dr. Martin Luther King 

Uitsluiting voorkomen begint bij zorgen voor gelijke kansen voor elke  
inwoner van Nederland! Bijvoorbeeld door werk te maken van echt inclusief onderwijs.  

Wat gebeurt er al op dat gebied, waar ontbreekt het nog aan, en wie zijn vooral aan zet?  

Vanaf dit (school) jaar maken Gemeente Almere, Bureau Gelijke Behandeling Flevoland 
(BGBF) en ROC Almere, werk tegen stagediscriminatie. Op dinsdag 27 september a.s. 
vindt op het ROC Almere Buiten de kick-off van het project non stagediscriminatie code op 
Almeerse scholen plaats. Dit project is opgezet door Bureau Gelijke Behandeling Flevoland, in 
samenwerking met ROC Almere en Gemeente Almere, waarbij wij graag Almeerse studenten 
en relevante samenwerkingspartners bij elkaar brengen om hier samen over na te denken en 
actie te ondernemen.  
 
Nationaal coördinator schuift aan bij interactief panelgesprek en key note spreker, voormalig 
persofficier Martin Luther King 
De kick-off van het project stagediscriminatie op ROC Almere, wordt feestelijk geopend door key note spreker, 
Harcourt Klinefelter, voormalig persofficier van dr.Martin Luther King. 
Vervolgens zal er een interactief programma zijn met een vertegenwoordig van het ROC. Ook zal Bureau 
Gelijke Behandeling een introductie verzorgen. De dag zal vervolgd worden met een interactief panelgesprek 
met onlangs door overheid aangesteld Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR), dhr. 
Rabin Baldewsingh, Cemil Yilmaz van IZI solutions, Jörgen Raymann en anderen. 
Dit gebeurt onder leiding van dagvoorzitter Karim Amghar. 
 
Afsluiting 
De Non stagemarktdiscriminatie code wordt ondersteund door verschillende bekende en minder bekende 
artiesten die een verrassend lied ten gehore brengen.  
 

 
Voor wie? 
Iedereen die zich bezighoudt of zich zou willen of moeten bezighouden - met het tegengaan van discriminatie 
en racisme in het onderwijs en rond stages in relatie tot de arbeidsmarkt. Denk aan:  

·         vertegenwoordigers en beleidsmakers van onderwijsinstellingen en overheden 
·         docenten en leerkrachten 
·         belangen- en adviesorganisaties,  
·         kennisinstellingen,  
·         uitgevers 
·         werkgevers bij stagebedrijven  
·         en leerlingen en studenten die te maken hebben (gehad) met discriminatie en racisme. 
 

 
Wij ontmoeten u graag op 27 september 2022. 

Van/tot: 10.30 uur (inloop) tot uiterlijk 12.30 uur. Start programma 10:45 uur. 
Locatie: ROC Almere Buiten, Straat van Florida 1, 1334 PA Almere 

U kunt zich tot 26 september 2022, aanmelden via sharon.axwijk@bureaugelijkebehandeling.nl 
In het geval een collega en/of medewerker belangstelling heeft, dan is diegene eveneens van harte welkom. 

Aanmelding kan via hetzelfde e-mailadres. 
Parkeren: U kunt gratis parkeren op het parkeerterrein van ROC 

 
 
Over Bureau Gelijke Behandeling Flevoland https://bureaugelijkebehandeling.nl  
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland is een onafhankelijke instelling die zich richt op het voorkomen & 
bestrijden van discriminatie. Bij Bureau Gelijke Behandeling Flevoland kunnen Flevolanders melding maken van 
discriminatie. Niet alleen als het henzelf overkomt, maar ook als ze zien dat iemand anders ongelijk wordt 
behandeld. Na de melding wordt er in overleg bekeken hoe het verder opgepakt kan worden. Anoniem melden 
kan ook. Klachtbehandeling, ondersteuning en advisering door Bureau Gelijke Behandeling Flevoland is gratis.  
 
  
Over de NCDR  
Rabin Baldewsingh is in oktober 2021 door het kabinet aangesteld als Nationaal Coördinator tegen Discriminatie 
en Racisme (NCDR). Om blijvend goede en effectieve versterkingen voor overheidsbeleid voor te stellen en om 
organisaties aan te moedigen ook hun eigen rol te pakken, zoekt de NCDR veelvuldig het gesprek met de 
samenleving. Dat doet hij onder meer in de vorm van ‘townhallsessies’ en conferenties. 


