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Woord   vooraf 
Dit   schooljaar   is   het   eerste   jaar   dat   vormingen   op   school   door   vrijwillige   SOGIE-jongeren 
professioneel   ondersteund   werden   door   een   personeelslid   op   nationaal   niveau.   Dit   is   een 
belangrijke   mijlpaal   voor   de   scholenwerking.   Daarom   is   het   heel   belangrijk   dat   we   tijdig 
evalueren   wat   er   gebeurd   is   en   hoe   we   hier   verder   mee   omgaan.   Daarom   dit   uitgebreide 
rapport. 
 

Historiek 
Laten   we   eerst   even   terugkijken   van   waar   we   komen.   Alles   begint   bij   de   ontwikkeling   van 
lokale   holebi-organisaties   in   de   jaren   ‘80.   Deze   benoemen   we   vandaag   als    lokale   groepen . 
Zij   zijn   één   van   de   belangrijke   krachten   achter   de   maatschappelijke   verandering   die   we 
vandaag   kennen   omtrent   LHBT-rechten   en   -aanvaarding. 
Naarmate   de   acceptatie   groeide   voor   het   holebi-thema,   werden   lokale   groepen   zo   nu   en   dan 
benaderd   door   scholen    of   andere   organisaties   om   te   getuigen   hoe   het   is   om   een 
holebi-jongere   te   zijn.   De   vrijwilligers   die   op   die   vraag   durfden   in   te   gaan,   gingen   naar   de 
klassen   om   andere   jongeren   te   kunnen   bereiken.   Op   die   manier   hadden   ze   een   nog 
belangrijkere   impact   op   de   zichtbaarheid   van   holebi-jongeren. 
Tegelijk   ontwikkelde   een   samenwerking   van   deze   lokale   groepen.   Hieruit   is   de 
koepelorganisatie    Wel   Jong   Niet   Hetero    geboren.   Deze   koepelorganisatie   zorgde   voor   meer 
uitwisseling   van   ideeën   en   samenwerkingen.   Zo   ook   werd   duidelijk   dat   alle   groepen   vaak 
langsgingen   op   scholen. 
Door   de   groeiende   vraag,   werd   gekozen   om   een    concreet   aanbod   op   te   stellen    per   lokale 
groep.   Er   werden   werkvormen   en   methodieken   uitgeschreven   die   vrijwillige   vormingswerkers 
die   ook   lid   waren   van   dezelfde   lokale   groep   konden   gebruiken   om   te   praten   over   het 
holebi-thema   in   de   klas.   Het   opstellen   van   deze   werkvormen   werd   steeds   ondersteund 
vanuit   Çavaria,   die   zelf   een   aanbod   opstartte   dat   gericht   was   op   schoolbestuur   en 
-personeel. 
Sinds   de   jaren   ‘10   werd   binnen   deze   lokale   groepen   en   vormingen   ook   meer   aandacht 
besteed   aan   aan   het    transgender   thema ,   rond   die   tijd   overal   meer   aandacht   vroeg.   Het 
bestaande   aanbod   kreeg   extra   methodieken   errond.   Hier   werd   de   ondersteuning   van 
Çavaria   heel   belangrijk,   omdat   het   een   thema   was   met   veel   verschillende   aspecten.   Ook 
stond   de   kennis   errond   niet   zo   ver   als   dat   van   het   holebi-thema. 
 

Deze   periode 
Het   aanbod   bij   de   vormingen   werd   dus   met   de   tijd   steeds   professioneler.   Tegelijk   bleef   de 
vraag   ook   steeds   stijgen.   Er   werden   ook   vragen   gesteld   vanuit   scholen   die   te   ver   lagen   van 
de   lokale   groepen,   zodat   we   niet   op   die   vraag   konden   antwoorden.   Daarnaast   was   de   vraag 
soms   te   groot   dat   we   onvoldoende   vrijwilligers   vonden. 
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Daarom   heeft   de   koepelorganisatie   Wel   Jong   Niet   Hetero   beslist   om   hier   een   professionele 
ondersteuner   te   voorzien.   Tegelijk   werd   er   ook   een   nationale   werking   rond   te   gecreëerd   die 
als   doel   had   de   niet-bereikbare   vraag   tegemoet   te   komen.  
 
Op   deze   manier   kon   de   samenwerking   met   het   aanbod   van   Çavaria   ook   sterker   gemaakt 
worden.   Er   werd   duidelijk   afgesproken   dat   Çavaria   de   scholen   en   het   onderwijspersoneel 
benaderde   en   dat   Wel   Jong   Niet   Hetero   de   leerlingen   benaderde.   Deze   twee   benaderingen 
zijn   volledig   complementair   aan   elkaar.   Daarom   werd   ook   gekozen   om   het   aanbod   te 
bundelen   onder   één   gezamenlijke   naam:   School   uit   de   Kast. 
 
Het   aanbod   werd   versterkt   door   het   kunnen   inzetten   van   stagiairs.   Zij   werden   een 
belangrijke   hulp   om   de   druk   bij   de   vrijwilligers   te   verlichten.   Via   alternatieve   vormen   van 
vrijwilligerswerving   werden   nieuwe   krachten   gevonden   die   niet   actief   zijn   binnen   een   lokale 
groep.   Dit   helpt   mee   aan   de   verbreden   van   het   aanbod. 
 
Via   middelen   en   ondersteuning   van   het   Vlaams   en   Brussels   gewest   hebben   we   de   werking 
kunnen   uitbouwen   zodat   we   ook   vormingen   buiten   het   bereik   van   de   lokale   groepen   kunnen 
bedienen.   Hier   was   Brussel   een   belangrijke   regio   die   nog   te   weinig   bediend   werd.   We 
hebben   hier   op   een   jaar   een   zeer   mooie   inhaalbeweging   ingezet   die   we   mogelijk   ook   kunnen 
verderzetten. 
Op   eenzelfde   manier   probeerden   we   ook   de   regio   West-Vlaanderen   te   bereiken,   maar   hier 
hebben   we   niet   dezelfde   resultaten   kunnen   neerzetten.   Tegelijk   zien   we   in   de   cijfers   dat   de 
regio   Limburg   ook   een   ‘blinde   vlek’   is   in   onze   werking.   Dit   zijn   belangrijke   punten   om      in   het 
volgende   werkjaar   rond   te   werken. 
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Aspecten   van   de   werking 
De   scholenwerking   zoals   die   zowel   nationaal   als   in   de   lokale   groepen   georganiseerd   wordt, 
kan   worden   opgedeeld   in   vier   deelaspecten,   welke   apart   worden   besproken   en   geëvalueerd. 
Hieronder   een   overzicht   van   de   vier   aspecten. 
 

Partners 
 

Contact   met   schoolfactoren   en 
middenveldorganisaties   om   vraag   en 

aanbod   af   te   stemmen   met   de   noden   in 
de   samenleving 

Vormingswerkers 
 

Via   rekrutering   en   opleiding   werken   we 
aan   het   het   verhogen   en   de   kwaliteit 

van   het   aanbod   voor   scholen.   Zij   zijn   de 
drijvende   kracht   achter   de   vormingen 

voor   leerlingen.  

Promo 
 

Via   allerhande   communicatiemiddelen 
proberen   we   ons   aanbod   bekend   te 

maken. 

Inhoud 
 

De   organisatie   van   de   vormingen   zelf 
en   het   afstemmen   van   de   inhoud   van   de 

vormingen. 
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Partners 
Via   partnerorganisaties   proberen   we   steeds   op   zoek   te   gaan   naar   optimalisaties   omtrent   de 
organisatie   en   inhoud   van   de   scholenwerking.   Via   samenwerkingen   en   regelmatig   contact 
proberen   we   de   doelen   van   beide   partnerorganisaties   te   versterken   en   te   leren   van   elkaar. 
Hieronder   een   lijst   met   de   belangrijkste   partners   voor   dit   jaar. 

● Cavaria 
● Odisee   Hogeschool   Brussel   (via   stage) 
● Ella   vzw 
● RoSa   vzw 
● Merhaba 
● AlterVisio 
● Les   CHEFF 
● HoWest   (via   stage) 
● HoGent   (via   stage) 

 

Çavaria 
Çavaria   is   en   blijft   onze   belangrijkste   partner.   Door   de   introductie   van   een   medewerker   voor 
de   scholenwerking   is   het   ook   mogelijk   geweest   om   nog   beter   synergieën   te   vinden   tussen 
de   werking   van   Çavaria   en   die   van   WJNH.   Hiervoor   zijn   het   onderwijsoverleg   en   de   website 
schooluitdekast.be   de   belangrijkste   uitkomsten.   Daarnaast   is   er   natuurlijk   een   continu 
informeel   overleg   tussen   de   twee   medewerkers   waar   nodig. 
 
Het    onderwijsoverleg    is   een   tweewekelijks   overleg   waar   de   belangrijkste   medewerkers   van 
Çavaria   en   WJNH   een   stand   van   zaken   delen   over   de   verschillende   projecten   binnen   het 
domein   onderwijs. 
 
De    website   schooluitdekast.be    is   de   plaats   waar   het   (Vlaamse)   onderwijsaanbod   omtrent 
het   SOGIE-thema   gebundeld   wordt.   Deze   website   biedt   dus   onder   één   noemer   ruimte   voor 
(1)   de   werking   van   Çavaria   voor   leerkrachten   en   scholen,   (2)   de   werking   van   WJNH   voor 
vormingen   aan   leerlingen   op   school   en   (3)   een   naslagwerk   met   methodieken   voor 
vormingen   omtrent   het   thema   (grotendeels   gericht   op   vormingswerkers). 
 

De   diversiteitsdag   voorbij 
Op   28   oktober   2017   werd   op   initiatief   van   Çavaria   ‘de   diversiteitsdag   voorbij’   georganiseerd 
in   de   Factorij   in   Schaarbeek.   Deze   dag   had   als   doel   om   een   versterkende   studie-   en 
ontmoetingsdag   te   zijn   voor   personeel   binnen   het   Brusselse   secundair   onderwijs.   Deze   dag 
werd   verder   mee   actief   ondersteund   door   WJNH,   Ella   vzw,   Merhaba   en   RoSa   vzw. 
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De   voorbereiding   en   uiteindelijke   uitvoering   van   de   dag   verliep   zeer   goed.   De   verschillende 
partners   zijn   super   tevreden   over   de   resultaten.   De   belangrijkste   resultaten: 

● We   ontvingen   ongeveer    65   aanwezigen 
● Merhaba   verkocht    6   handleidingen   van   ‘Recht   op   Liefde’ 
● Het    aanbod   van   de   verenigingen   werd   kenbaar    voor   de   aanwezige   scholen 
● De    5   verenigingen   leerden   elkaars   aanbod   beter   kennen    en   toekomstige 

samenwerkingsverbanden   werden   reeds   gepland 
 

 
 

Odisee   Hogeschool   Brussel 
Binnen   de   lerarenopleiding   van   Odisee,   wordt   er   in   het   laatste   jaar   ook   steeds   een 
‘alternatieve   stage’   voorzien.   Hiermee   willen   ze   de   leerlingen   ervaring   laten   opdoen,   waar 
het   vooral   draait   om   het   zelfstandig   organiseren,   voorbereiden   en   geven   van   lessen.   De 
oproep   die   Wel   Jong   Niet   Hetero   plaatste   was   uiterst   populair:   in   totaal   boden    7   stagiairs 
zich   aan. 
 
De   primaire   taak   van   de   stagiairs   was   het    geven   van   vormingen   in   Brussel .   Daarnaast 
ondersteunden   ze   ook   mee   in   het   ontwikkelen   van    infofiches    en   het   uitvoeren   van   een 
belronde    naar   de   Brusselse   scholen. 
 
Over   het   algemeen   waren   zowel   de   leerlingen   als   de   stagebegeleiders   enorm   enthousiast 
over   deze   stage.   Een   belangrijk   punt   was   wel   dat   door   de   personeelswissel   er   nogal   wat 
communicatiemoeilijkheden   ontstonden.   Dit   zorgde   voor   wat   onrust   bij   de   studenten.   Het 
opvolgen   van   de   stagiairs   voor   volgend   jaar   is   dus   een   belangrijk   werkpunt. 
 

HoWest 
In   het   eerste   jaar   van   de   opleiding   sociaal   werk,   verwacht   men   van   een   groep   studenten   via 
een   groepsstage   een   bepaald   project   uit   te   werken.   Wij   dienden   een   voorstel   in   dat   zich 
specifiek   zou   richten   op   West-Vlaanderen,   nog   steeds   een   ‘blinde   vlek’   in   ons   bereik.   Dit 
door   (1)   vormingen   te   geven   op   scholen,   (2)   het   opstellen   van   een   plan   voor   het   rekruteren 
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van   vrijwilligers   en   (3)   de   vorming   aan   te   passen   aan   de   West-Vlaamse   context.   Onze 
organisatie   werd   gekozen   door   een   groep   van   5   studenten.  
 
Naast   dit   voorstel   werd   hen   ook   gevraagd   vanuit   de   school   om   samen   te   werken   met 
collega’s   van   de   IPO-opleiding   (industrieel   product   ontwerp).   Er   werd   gevraagd   om   een 
product   te   ontwerpen   dat   zou   bijdragen   binnen   deze   vormingen.   Het   eindproduct   waren 
kastjes,   waar   bijvoorbeeld   getuigenissen   op   konden   gespeeld   worden.   Dit   werd   niet 
specifiek   door   ons   opgevolgd   of   verdergezet. 
 
De   studenten   hebben   deelgenomen   aan   het   opleidingsweekend,   maar   hebben   nooit 
vormingen   gegeven   op   school.   Wel   hebben   ze   enkele   acties   uitgewerkt   om   de   zichtbaarheid 
van   de   scholenwerking   en   het   SOGIE-thema   te   vergroten   in   West-Vlaanderen.   Dit   door   een 
belronde   naar   West-Vlaamse   scholen   en   een   quiz   uit   te   werken   en   deze   uit   te   proberen   in 
een   school   in   Kortrijk. 
 

HoGent 
Marie   Van   Daele   werkte   als   stagiair   in   het   tweede   semester   mee   ter   ondersteuning   van   de 
scholenwerking.   Tijdens   haar   stage   was   haar   opdracht   (1)   het   geven   van   vormingen   op 
school   en   (2)   het   toepassen   van   het   ‘Do   The   Right   Thing’   onderzoek   op   onze   vormingen. 
Marie   heeft   in   totaal    19   vormingen   gegeven .   Daarnaast   werkte   ze   aan   haar    bachelorproef 
waarmee   ze   een   evaluatie   maakte   van   de   verschillende   methodieken   die   we   hanteren 
tijdens   onze   vormingen.   Dit   wordt   verder   besproken   onder   ‘Inhoud   >   Do   The   Right   Thing   - 
ook   in   Vlaanderen’. 
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Vormingswerkers 

Samenstelling 
We   bereiken   onze   vormingswerkers   via   verschillende   kanalen.   Dit   via   mail   (132   adressen) 
en   de   Facebook-groep   ‘vormingswerkers   WJNH’   (41   adressen).   De   vormingswerkers   zijn   te 
onderscheiden   in   drie   profielen:   vrijwilliger,   stagiair   en   staffer.  
 
In   totaal   hebben   we   in   deze   periode    35   ‘actieve’   vormingswerkers    gehad   (actief   betekent 
dat   ze   minstens   één   vorming   gegeven   hebben).   Alles   samen   zijn   er   216   aanwezigheden 
geregistreerd   in   workshops   (soms   gaan   we   met   meer   dan   twee   naar   een   workshop). 
Hieronder   enkele   cijfers   per   profiel. 
 

Vrijwilligers 

 Absolute   cijfers Procentueel 

Aantal 24 69   % 

Aanwezigheden   in   workshops 87 40   % 

Gemiddeld   aanwezigheden   in   workshops 3,625 n.v.t 

 

Stagiairs 

 Absolute   cijfers Procentueel 

Aantal 10 29   % 

Aanwezigheden   in   workshops 125 58   % 

Gemiddeld   aanwezigheden   in   workshops 12,5 n.v.t 

 

Staffer(s) 

 Absolute   cijfers Procentueel 

Aantal 1 2   % 

Aanwezigheden   in   workshops 4 2   % 

Gemiddeld   aanwezigheden   in   workshops 4 n.v.t 
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Het   is   mooi   om   te   zien   dat   het   aandeel   van   de   actieve   vrijwilligers   aanzienlijk   groter   is   dan 
het   aantal   stagiairs.   Daaruit   leren   we   dat   er   nog   steeds   een    groot   vrijwillig   engagement    is 
om   deze   scholenwerking   vrijwillig   uit   te   voeren.   We   zien   echter   dat   vrijwilligers   alleen   de 
intensiteit   van   de   workshops   niet   kunnen   dragen.   Daarom   is   het   inzetten   van   stagiairs 
broodnodig.   Zij   zorgen   er   deels   ook   voor   dat   de    druk   op   de   vrijwilligers   verlicht    wordt, 
maar   we   moeten   er   zeker   van   zijn   dat   we   hiermee   het   vrijwilligersengagement   niet   fnuiken. 
Het   aantal   stagiairs   is   ook   elk   jaar   verschillend.   Het   blijft   dus   een   altijddurende 
evenwichtsoefening. 
 

Spreiding 

 
 
De   geografische   spreiding   van   de   actieve   vormingswerkers   is   best   evenwichtig.   Zoals 
verwacht   zien   we   een   concentratie   rond   de   centrumsteden,   maar   op   basis   van   dit   overzicht 
vinden   we   tussen   onze   vormingswerkers   een   bepaald   evenwicht   voor   de   verschillende 
provincies.   West-Vlaanderen   en   Limburg   blijven   echter   moeilijk.   Het   blijft   belangrijk   om   daar 
verder   op   in   te   zetten. 
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Opmerking:   dit   is   een   overzicht   van   de   vrijwilligers   die   zich   nationaal   hebben   aangesloten. 
Dit   komt   omdat   het   lokale   vrijwilligersbestand   zeer   volatiel   is   (vrijwilligers   in   een   lokale 
activiteitengroep,   springen   soms   sporadisch   bij   bij   de   vormingen). 
 

Rekrutering 
De   werving   van   nieuwe   vormingswerkers   gebeurt   zeer   ad-hoc.   Via   ons   netwerk   proberen   we 
onze   werking   steeds   te   promoten   en   gepassioneerde   ‘activisten’   te   bereiken.   Op   dit   moment 
zien   we   vier   verschillende   wegen   waarlangs   er   nieuwe   werkers   ons   kunnen   leren   kennen. 
 

Via   de   lokale/nationale   groepen   (bottom-up) 1 

Via   vrijwilligersvacatures   (top-down) 4 

Via   stage   oproepen 10 

Via   netwerk 1 

 
De   gewoonlijke   rekrutering   gebeurde   steeds   via   het   oproepen   van   jongeren   binnen   onze 
eigen    lokale/nationale   groepen .   Deze   weg   is   iets   minder   aanwezig   aangezien   (1)   de 
bekendheid   van   de   scholenwerking   binnen   sommige   lokale/nationale   groepen   minder   groot 
wordt,   (2)   er   in   dit   rapport   nog   geen   zicht   is   op   de   ontwikkelingen   binnen   de   lokale 
scholenwerkingen.   We   hopen   dit   later   verder   uit   te   diepen. 
 
Het   is   maar   sinds   kort   dat   we   een    vrijwilligersvacature    open   staan   hebben   op   onze   website. 
Het   is   verrassend   om   te   zien   dat   deze   in   een   korte   tijd   reeds   twee   mensen   heeft   aangezet 
om   zich   aan   te   dienen   als   vrijwilliger.   We   willen   daarom   verder   inzetten   op   deze 
rekruteringsweg   door   onze   vacature   te   verspreiden   over   verschillende   vrijwilligerskanalen. 
Het   lijkt   ook   belangrijk   om   waar   mogelijk   deze   vrijwilligers   ook    in   contact   te   brengen   met   de 
lokale   werkingen ,   zodat   ze   via   die   weg   ook   hun   steentje   kunnen   bijdragen. 
 
Als   nationale   werking   kunnen   we   inzetten   op   het   bereiken   en   het   opvolgen   van    stages .   Dit   is 
iets   wat   lokale   groepen   met   enkel   vrijwilligers   niet   kunnen   doen.   De   sterkte   van   onze 
werking   voor   scholen   is   dat   ze   studenten   in   zeer   diverse   omgevingen   kan   brengen   en   de 
studenten   oproept   om   zelfstandig   te   werken.   Stagiaires   kunnen   ervoor   zorgen   dat 
onverwachte   annuleringen   van   vrijwilligers   of   onbeschikbaarheid   kunnen   opvangen   en   nog 
beter   tegemoet   kunnen   treden   tot   de   vraag.   opnieuw   lijkt   het   belangrijk   om   de    inzet   van   de 
stagiaires   te   kunnen   delen   met   de   vragen   binnen   de   lokale   werkingen .  
 
Via   het    netwerk    van   Wel   Jong   Niet   Hetero   komen   we   gemakkelijk   in   contact   met   mensen   die 
gepassioneerd   zijn   om   mee   te   werken   aan   een   betere   samenleving   voor   SOGIE-jongeren. 
Dit   omwille   van   persoonlijke   ervaringen   of   simpelweg   interesse   in   het   thema.  
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Deze   vier   rekruteringswegen   maken   duidelijk   dat   we   niet   meer   dezelfde   scholenwerking   zijn 
als   hoe   ze   origineel   is   opgestart   vanuit   de   lokale   groepen.   Het    vormingswerkers   team   is 
aan   het   diversifiëren   en   neemt   meer   en   meer   afstand   van   de   reguliere   werking   van   de 
lokale/nationale   groepen .   Sommigen   hebben   bijvoorbeeld   geen   band   met   lokale/nationale 
groepen   of   behoren   niet   in   het   hokje   van   ‘SOGIE-persoon’.   Dit   is   natuurlijk   geen   probleem 
en   lijkt   mij   zelfs   een   positieve   evolutie.   Dit   heeft   echter   wel   een   impact   op   de   wijze   hoe   we 
ons   organiseren   en   zeker   heeft   dit   een   impact   op   de   inhoud   tijdens   de   vormingen. 
 

Vorming 
Om   alle   aspecten   en   nuances   binnen   het   SOGIE-thema   te   delen   met   onze   vrijwilligers, 
organiseren   we   vormingen.   Onder   de   noemer   ‘TED’,   organiseerden   we   in   totaal    3 
vormingsmomenten . 

● Eerste   TED-weekend   op   1   en   2   oktober   2016,   in   Antwerpen 
● Tweede   TED-weekend   op   18   februari   2017,   in   Brussel 
● GenderTED   op   7   mei   2017,   in   Antwerpen 

 
De   vormingsmomenten   zijn   belangrijk   om   regelmatig   te   organiseren.   Ze   zijn   belangrijk   om   zo 
te   werken   aan   het    verhogen   van   de   kwaliteit    van   de   vormingen   op   school.   Op   deze   wijze 
kunnen   ervaringen   ook   gedeeld   worden   onderling   en   is   het   een   belangrijk   moment   om   de 
vormingswerkers   te   leren   kennen. 
 
De   GenderTED   werd   specifiek   georganiseerd   in   het   licht   van   de   internationale   opleiding   die 
Ines   gevormd   heeft.   Zij   heeft   de   inhoud   hiervan   ook   grotendeels   zelf   vormgegeven.   Vormen 
waarbij   de   vrijwilligers   elkaars   kennis   delen   kunnen   zeer   krachtig   zijn.   Te   bekijken   of   we   dit 
kunnen   verderzetten. 
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Promo 

Belacties 
Via   belacties,   grotendeels   uitgevoerd   door   stagiaires   proberen   we   op   een   proactieve   wijze 
de   scholen   te   bereiken.   Deze   zijn   uitgevoerd   voor   West-Vlaanderen   en   Brussel. 
 
De   belactie   van   West-Vlaanderen   heeft   geen   resultaten   opgebracht.   De   belactie   van   Brussel 
heeft   wel   resultaten   geboekt:   hieruit   zijn    9   vormingen    gekomen.   Dit   is   deels   ook   te   verklaren 
aan   het   feit   dat   we   bij   de   belactie   ook   gratis   de   vormingen   aanbieden.   Dit   is   zeker   belangrijk 
om   een   eerste   contact   en   ervaring   aan   te   gaan   met   de   scholen   om   zo   een   samenwerking   op 
de   lange   termijn   te   kunnen   vormen. 
 

Folders   min19.be 
Voor   het   nieuwe   platform   min19.be   is   een   intensieve   promoronde   vereist.   Daarnaast   is   het 
doelpubliek   van   onze   scholenwerking   deel   van   doelpubliek   van   min19.be.   We   hebben 
daarom   intensief   ingezet   op   het   verspreiden   van   de   min19.be   folder   tijdens   de   workshops. 
Via   deze   weg   vinden   jongeren   tegelijk   verdere   informatie   over   het   thema   (a.k.a. 
doorverwijzing). 
 

Diversiteitsdag   voorbij 
De   diversiteitsdag   voorbij,   zoals   hierboven   reeds   beschreven,   was   een   belangrijk   middel   om 
ons   aanbod   bekend   te   maken   bij   onderwijsactoren.   Voor   onze   scholenwerking   kunnen   we 
geen   linken   leggen   tussen   de   dag   en   aanvragen   voor   vormingen. 
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Inhoud 

Methodieken   en   materiaal 

Website   school   uit   de   kast 
Er   is   veel   geïnvesteerd   in   de   website   van   schooluitdekast.be   als   centraal   punt   voor   alles   wat 
te   maken   heeft   met   het   LGBT-thema   binnen   het   (Nederlandstalige   onderwijs).   Hieronder   een 
overzicht   van   de   doelgroepen   die   we   wensen   te   bereiken. 
 

Doelgroep Verwachte   impact 

Leerkrachten   kleuteronderwijs ● Info,   lesmateriaal   en   vormingen   bieden 
voor   kleuterscholen   en   het   personeel 

Leerkrachten   lager   onderwijs ● Info,   lesmateriaal   en   vormingen   bieden 
voor   lagere   scholen   en   het   personeel 

Leerkrachten   secundair   onderwijs ● Info,   lesmateriaal   en   vormingen   bieden 
voor   secundaire   scholen   en   het   personeel 

Leerlingen ● Info   bieden   op   basis   van   doorverwijzing 
● Bottom-up   actie   op   school   helpen 

Vormingswerkers ● Info   bieden   voor   geïnteresseerde   nieuwe 
vormingswerkers 

● Naslagwerk   en   ondersteuning   voor 
vormingswerkers 

● Methodieken   online   beschikbaar   maken 
(open   source) 

 

Leerlingen 
Doorheen   het   schooljaar   werd   1,23   %   (1   123   paginaweergaves)   van   alle   verkeer   besteed 
aan   de   pagina’s   onder   ‘leerlingen’.   We   zien   dat   de   helft   van   die   bezoekers   stranden   bij   de 
overzichtspagina.   Dit   komt   omdat   de    menustructuur   momenteel   fouten   bevat ,   zodat   alle 
onderliggende   gegevens   niet   raadpleegbaar   zijn. 
 

Vormingswerkers 
Nieuwe   vormingswerkers   vonden   op   dit   moment   enkel   hun   weg   tot   de   scholenwerking   via 
lokale   groepen   (bottom-up)   of   via   de   vormingswerkers   vacature   op   de   WJNH-website 
(top-down).   Voor   de   werving   van   nieuwe   vrijwilligers   is   deze   site   dus   niet   aangewezen. 
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Er   wordt   continu   verwezen   naar   de   site   als   naslagwerk   voor   de   vormingswerkers.   Deze 
wordt   daarvoor   ook   voldoende   gebruikt.   De   info   hiervoor   is   ook   nog   steeds   voldoende.   Deze 
is   op   dit   moment   enkel   opgesteld   voor   de   groep   van   ‘nationale   vrijwilligers’   in   het 
achterhoofd.   Ze   is   er   natuurlijk   ook   voor   die   van   de   lokale   groepen.   Het   is   echter   onduidelijk 
hoe   de   lokale   groepen   dit   momenteel   hanteren. 
 
Ook   het   online   aanbieden   van   de   verschillende   methodieken   heeft   ervoor   gezorgd   dat   er 
een   mooi   beeld   is   van   hoe   men   een   vorming   kan   aanpakken.   Het   open   source   beschikbaar 
stellen   van   het   materiaal   zorgt   voor   meer   gemak   en   transparantie.   Tijdens   momenten   met 
vormingswerkers   merken   we   wel   dat   sommige   methodieken   verouderd   zijn   of   ronduit 
onvolledig   zijn.   Daarnaast   zijn   er   reeds   enkele   vragen   ontvangen   om   naast   de   aparte 
methodieken   ook   kant-en-klaar   materiaal   te   voorzien   voor   een   standaard   vorming   van   2u. 
 

Do   The   Right   Thing   -   ook   in   Vlaanderen 
Tijdens   de   stage   van   Marie   Van   Daele   ontwikkelde   ze   haar   bachelorproef   waarin   ze   op   basis 
van   de   bevindingen   uit   het   ‘Do   The   Right   Thing’   onderzoek,   de   scholenwerkingen   van 
Verkeerd   Geparkeerd   en   Wel   Jong   Niet   Hetero   onder   de   loep   nam.   Haar   belangrijkste 
bevindingen   en   realisaties   worden   hieronder   kort   samengevat. 

● Er   moet   meer   materiaal   komen   om   het   subdoel   ‘empathie’   te   bereiken.   Dit   vertaalde 
ze   door   een   volledige   lijst   aan   interessante   films   voor   te   stellen   en   enkele   tips 
omtrent   de   getuigenis   te   uiten. 

● Tijdens   het   stellingenspel   wordt   er   best   gefocust   op   stellingen   op   ‘microniveau’ 
(dichter   bij   de   leefwereld   van   de   jongeren).  

● Ze   ontwikkelde   een   vernieuwde   vorm   van   ‘Raad   de   homo’   om   ‘subtyping’   te 
vermijden. 

● Om   als   vormingswerker   beter   te   kunnen   omgaan   met   negatieve   reacties   tijdens   een 
vorming,   stelde   ze   enkele   richtlijnen   en   tips   op. 

● Er   wordt   een   voorstel   gedaan   voor   een   evaluatiemethodiek   om   te   polsen   hoe   ze   de 
vorming   beleefden   en   tegenover   SOGIE-personen   staan. 

 
Deze   bachelorproef   bevat   verschillende   elementen   die   meteen   te   integreren   zijn   in   onze 
werking,   klaar   om   te   delen   met   de   vormingswerkers   om   de   vormingen   te   optimaliseren   en 
professionaliseren.   Deze   worden   bij   de   start   van   de   volgende   periode   verder   geïntegreerd. 
 
Zie   ook: 

● Bachelorproef   Marie   Van   Daele 
 

Infofiches 
Voor   de   stages   van   de   studenten   van   Odisee,   werd   naast   het   geven   van   vormingen   (actieve 
uren)   ook   taken   vastgelegd   om   inhoud   te   ontwikkelen   (passieve   uren).   Hierin   werd   voor   het 
eerst   het   idee   van   ‘infofiches’   voorgesteld.   De   studenten   hebben   in   totaal   drie   infofiches 
ontwikkeld   die   een   beknopte   en   aantrekkelijk   overzicht   geven   over   een   bepaald   thema. 
Deze   periode   werden   er   slechts    4   infofiches    ontwikkeld.  
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Hierin   is   het   belangrijk   dat   we   deze   (1)   steeds   controleren   op   het   geven   van   de   correcte 
informatie   en   (2)   verspreiden   via   onze   schooluitdekast.be   site. 
 

Hot   topics 
Tijdens   onze   contacten   met   de   vormingswerkers   proberen   we   steeds   te   polsen   naar 
feedback   over   de   vormingen.   Het   is   belangrijk   dat   we   opmeten   welke   thema’s   door   de 
leerlingen   vaak   aangehaald   worden   en   over   welke   thema’s   vormingswerkers   het   soms 
moeilijk   hebben   om   erop   te   antwoorden. 
 
Eén   van   de   belangrijkste   thema’s   zijn    cultuur   en   religie .   We   ervaren   meer   en   meer   dat 
jongeren   die   opgroeien   in   een   gezin   met   migratieachtergrond   en/of   moslimgezin   gelinkt 
worden   met   specifieke   ervaringen.   Die   ervaringen   zijn   tweeledig.   Enerzijds   worden   die 
jongeren   vaker   benaderd   op   basis   van   een   stereotype   (of   vooroordeel)   als   homofobe 
jongeren.   Anderzijds   merken   we   dat   de   jongeren   zelf   worstelen   met   de   verschillende 
opvattingen   binnen   hun   eigen   cultuur   en   religie.   Cultuur   en   religie   zijn   zeer   moeilijke 
thema’s,   waar   snel   verwarring   kan   ontstaan   vanuit   verschillende   invalshoeken. 
Vormingswerkers   proberen   dit   thema   dan   ook   te   vermijden.   Omtrent   dit   thema   bestaat   er 
sinds   kort   echter   een   belangrijk   naslagwerk   van   Merhaba:   Recht   op   Liefde.   Deze 
handleiding   bevat   veel   theorie   en   werkvormen   om   met   een   groep   met   culturele   en   religieuze 
diversiteit   om   te   gaan.   Het   lijkt   dus   belangrijk   om   deze   handleiding   dichter   bij   de 
vormingswerkers   te   brengen. 
 
Als   we   het   hebben   over   transgender   hebben   en   in   het   bijzonder   over   een   (volledige) 
transitie,   zijn   jongeren   vaak   benieuwd   naar    hoe   zo’n   transitie   precies   in   zijn   werk   gaat .   Ze 
zijn   benieuwd   naar   hoe   een   geslachtsoperatie   in   elkaar   zit   en   hoe   het   ‘resultaat’   werkt.   Dit 
‘informatie   geven’   is   zeker   geen   probleem,   maar   het   is   altijd   belangrijk   dat   we   dit   als 
vormingswerkers   op   een   respectvolle   manier   aanbieden.   Dit   aspect   kan   gemakkelijk 
verglijden   in   een   soort   van   ‘ramptoerisme’.   Dit   lijkt   een   ideaal   aspect   om   een   infofiche   rond 
te   maken. 
 

Vormingen   op   school 
De   vormingen   worden   georganiseerd   vanuit   de   lokale   groepen   (VG,   EV   en   &of)   en   de 
nationale   werking.   Alles   samen   zijn   er    in   totaal   190   workshops   uitgevoerd   op   51 
verschillende   scholen .   Eén   ervan   werd   ook   uitgevoerd   op   een   lagere   school. 
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De   inhoud   van   de   vormingen,   zowel   nationaal   als   lokaal,   omvatten   steeds   eenzelfde   basis. 
Ze    worden   gegeven   door   2   vormingswerkers   en   duren   2u .   Hier   kan   van   afgeweken 
worden   op   basis   van   de   wensen   van   de   school,   maar   dit   is   vaak   de   uitzondering.  
 
De   methodieken   die   gebruikt   worden   tijdens   deze   twee   uur   kunnen   verschillend   zijn   per 
groep   en   ook   per   individu.   We   stellen   al   onze   methodieken   beschikbaar   op 
schooluitdekast.be .   Elke   groep   en   vrijwilliger   kiest   zelf   welke   focus   die   wil   leggen.   Deze 
keuze   wordt   dan   gemotiveerd   op   basis   van   de   vragen   vanuit   de   school,   de   sfeer   in   de   klas   of 
soms   op   basis   van   eigen   focuspunten. 
 

 
Als   we   ons   bereik   bekijken   zien   we    twee   provincies   ondervertegenwoordigd : 
West-Vlaanderen   en   Limburg.   De   bereikte   scholen   zijn   ook   vaak   scholen   binnen   een 
stedelijke   context.   Iets   minder   dan    drie   op   vier   van   de   scholen   liggen   in   een   stedelijke 
context . 
 
Op   dit   moment   is   het   systeem   van   de   evaluaties   nog   niet   op   punt   om   er   voldoende 
conclusies   uit   te   halen.   Op   dit   moment   is   een   belangrijke   constante   vraag   om    meer   visueel 
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materiaal    te   voorzien   en   beter    stil   te   staan   bij   de   verschillende   begrippen    (niet   iedereen 
is   altijd   vertrouwd   met   ‘holebi’   of   ‘lgbt’). 
 

Lokale   werkingen 
Via   de   lokale   werkingen   is   het   idee   van   vormingen   op   school   opgestart   en   ook   verder 
geprofessionaliseerd.   Zij   werken   volledig   autonoom   op   vlak   van   vrijwilligersbeleid, 
communicatie   en   inhoud.   Ze   worden   ondersteund   waar   er   vraag   is   vanuit   de   nationale 
werking. 
 
We   merken   dat   de   aanwezigheid   van   een 
lokale   groep   in   de   regio   super   belangrijk 
is   om   scholen   te   kunnen   bereiken   en   te 
bedienen.   Binnen   de   algemene   werking 
staan   de   lokale   groepen   samen   in   voor 
53,1%   van   alle   vormingen .   Hier   zijn   de 
resultaten   van   &of   niet   bekend   op   dit 
moment. 
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Conclusies 
Deze   periode   hebben   we   een   enorme   prestatie   kunnen   neerleggen.   Het   totaal   van   190 
vormingen   op   vrijwillige   basis   is   een   stevige   prestatie.   Ook   het   feit   dat   we   voor   het   eerst   ooit 
ingang   vonden   bij   de   Brusselse   scholen   is   belangrijk. 
 
We   stellen   vast   dat   de    lokale   groepen   nog   een   zeer   belangrijke   impact   hebben .   Dit   komt 
deels   omdat   ze   structurele   ‘bediening’   opgezet   hebben   met   de   lokale   scholen,   maar   ook 
omdat   hun   vereniging   op   lokaal   niveau   sneller   bekend   geraakt   dan   de   nationale   werking   van 
‘School   uit   de   Kast’.   Het   lijkt   dus   zinvol   om   volgend   jaar   de   aanwezigheid   van   de   lokale 
groepen   meer   te   integreren   in   de   nationale   werking,   door   bijvoorbeeld   het   opvangen   van   alle 
administratieve   taken   bij   de   stafmedewerker. 
 
Het   hoge   aantal   vormingen   wordt   grotendeels   door   vrijwilligers   ondersteund.   Het   is   echter   zo 
dat   een    belangrijk   aandeel   van   de   vormingen   ook   door   stagiairs    werden   bediend. 
Stages   zijn   altijd   tijdelijk,   we   kunnen   dus   niet   verwachten   dat   we   volgend   jaar   hetzelfde 
aanbod   kunnen   voorzien.   Bij   het   werven   van   nieuwe   vormingswerkers   is   het   belangrijk   dat 
we   mensen   vanuit   moeilijk   bereikbare   locaties   werven,   zodat   we   die   bediening   kunnen 
vergemakkelijken. 
 
Om   ons   aanbod   bekend   te   maken,   is   het    gebruiken   van   ‘outreaching’   promo   middelen 
het   meest   effectief .   Een   belactie   is   een   perfect   middel   om   scholen   over   de   streep   te 
trekken.   Dit   kan   ook   op   andere   manieren,   door   netwerkmomenten   op   te   zoeken   of   offline 
materiaal   door   te   geven. 
 
De    ‘hot   topics’    waar   op   dit   moment   vragen   rond   zijn,   zijn   zeer   duidelijk:   hoe   omgaan   met 
religieuze   en/of   culturele   diversiteit   en   hoe   geef   je   correcte   informatie   over   een   transitie   bij 
transgenders.   Volgend   jaar   kunnen   we   hieraan   werken   om   dit   te   verduidelijken. 
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Bijlagen 

Lijst   van   uitgevoerde   workshops 
Naam Gemeente Aantal   vormingen 

Atheneum   Wispelberg GENT 5 

BenedictusPoort   campus   Ledeberg LEDEBERG 2 

Cardijnschool ANDERLECHT 6 

College   Hagelstein SINT-KATELIJNE-WAVER 7 

COOVI   Secundair   onderwijs ANDERLECHT 2 

DvM   -   Humaniora AALST 1 

EDUGO   campus   De   Toren OOSTAKKER 1 

Gemeentelijk   Technisch   Ins�tuut BEVEREN-WAAS 3 

GO!   atheneum   Denderleeuw DENDERLEEUW 4 

GO!   atheneum   E�erbeek ETTERBEEK 2 

GO!   atheneum   Voskenslaan   Gent GENT 10 

GO!   Busleyden   Atheneum-campus   Pitzemburg MECHELEN 2 

GO!   technisch   atheneum   Campus   Wemmel WEMMEL 2 

GO!   technisch   atheneum   Lokeren LOKEREN 1 

Het   College VILVOORDE 5 

Imelda-Ins�tuut BRUSSEL 3 

Ins�tuut   Anneessens   -   Funck BRUSSEL 2 

Ins�tuut   Sint-Mar�nus KOEKELARE 1 

Ins�tuut   voor   Verpleegkunde   Sint-Vincen�us GENT 2 

Jan-van-Ruusbroeckollege LAKEN 4 

JOMA   secundair   Merksem MERKSEM 6 

Kakelbontschool LAKEN 2 

Leiepoort   Deinze   campus   Sint-   Hendrik DEINZE 7 

Maria   Assumptalyceum LAKEN 2 

Maris   Stella   Ins�tuut   1 MALLE 4 

Moretus   4 EKEREN 3 

Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn EEKLO 8 

Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn EEKLO 8 
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Onze-Lieve-Vrouwecollege   2 ANTWERPEN 3 

Onze-Lieve-Vrouwins�tuut   -   Secundair   Onderwijs SINT-GENESIUS-RODE 4 

Provinciaal   Technisch   Ins�tuut ZOTTEGEM 3 

Regina-Caelilyceum   E.G. DILBEEK 6 

School   voor   Verkoop,   Informa�everwerking   en 
Personenzorg GENT 2 

Sint-Agnesins�tuut HOBOKEN 3 

Sint-Augus�nusins�tuut AALST 1 

Sint-Bavohumaniora GENT 6 

Sint-Gabriëlcollege BOECHOUT 9 

Sint-Jan   Berchmanscollege MOL 10 

Sint-Jozefins�tuut WETTEREN 2 

Sint-Jozefschool MERE 3 

Sint-Lievenscollege GENT 8 

Sint-Pieterscollege JETTE 5 

Sint-Ritacollege   zesjarige   school KONTICH 1 

Sint-Ursula-Ins�tuut O-L-V-WAVER 1 

Stedelijk   Lyceum   Pestalozzi   I ANTWERPEN 6 

Stedelijk   Lyceum   Waterbaan DEURNE 1 

Technisch   Ins�tuut   Sint-Carolus SINT-NIKLAAS 3 

VIBO OUD-TURNHOUT 2 

Vrije   Technische   Scholen SINT-NIKLAAS 3 

WICO   -   Sint-Hubertus NEERPELT 2 

BuSO   Sint-Gregorius GENT-BRUGGE 1 
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