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Een veilige omgeving op school
De puberteit is voor de meeste jongeren een spannende periode. Bijna iedere puber maakt zich druk om vragen 

als: draag ik wel de juiste kleding en hoor ik er wel bij? Lesbische meisjes, homoseksuele jongens, biseksuele 

jongeren, transgenderpersonen en mensen met een interseksuele conditie (LHBTI) staan voor extra uitdagingen. 

Ook op school. Hoe kunt u als leerkracht het gesprek aangaan met een leerling die worstelt met zijn of haar 

geaardheid en zich daarom afzondert in de klas? Als  leerkracht, beleidsmaker of manager op school staat u er 

niet alleen voor.

Donderdag 10 oktober 2019
De gemeente Dordrecht is een Regenboogstad en zet zich in om de acceptatie van iedereen te vergroten. 

Elk jaar vragen we de aandacht voor dit onderwerp. Nu speciaal voor scholen. Op donderdagochtend 10 oktober 

2019 organiseert gemeente Dordrecht samen met de Dienst Gezondheid en Jeugd een bijeenkomst over het 

thema ‘Sociaal veilig schoolklimaat’. Wethouder LHBTI Peter Heijkoop opent de bijeenkomst om 9.30 uur. 

U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Op de bijeenkomst zijn ook medewerkers van zorg- en welzijnsinstellingen uitgenodigd. Voor hen zijn er twee 

andere workshops. Lees in deze uitnodiging meer over het programma.
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LOCATIE The Movies, Nieuwstraat 62, 3311 XR Dordrecht

DEUREN OPEN 09.00 uur, start om 09.30 uur.

Sociaal Veilig Schoolklimaat



Conferentie Regenboogstad
Donderdag 10 oktober 2019

Voor wie?
Het doel van de conferentie is meer bewustwording, het kunnen signaleren en het vergroten van sociale 

acceptatie en veiligheid binnen de school. Medewerkers in het onderwijs kunnen hier een rol in vervullen. De 

conferentie is voor leerkrachten en ondersteunend personeel, managers en beleidsmakers van het VO en MBO.

Programma
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9.00-9.30 Inloop 

9.30-10.30 Opening door wethouder Regenbooggemeente en Onderwijs Peter Heijkoop. 

 Lezing door Else Boss, adviseur Participatie en LHBTI-beleid bij Movisie over het belang van 

 aandacht voor seksuele en genderdiversiteit in organisaties; over hoe we kunnen zorgen voor een 

 inclusieve organisatie; hoe een goede ondersteuning van LHBTI-mensen eruit ziet en vooral wat u 

 kunt doen om dit te bieden.

10.30-10.45 Pauze

10.45-12.15 Workshops 

12.30-13.30 Lunch, met mogelijkheid tot netwerken 

Workshops
Er vinden twee workshops plaats: één voor beleid en management (schoolleiders) en één voor beroepskrachten 

die met de leerlingen en jongeren werken. 

Workshop door Peter Dankmeijer

Deze workshop gaat onder andere over hoe u in uw organisatie aandacht voor LHBTI organiseert en beleid 

ontwikkelt. Tijdens de workshop is er  veel ruimte om samen met gelijken na te denken en ideeën, en risico’s te 

bespreken. Adviseur Peter Dankmeijer van EduDivers begeleidt het groepsproces, en geeft advies op basis van 

onderzoek en ervaringen bij andere scholen. U gaat naar huis met ideeën hoe u voor uw school een aanpak kan 

ontwikkelen. 

Workshop door Ad van Dam

Deze workshop begint op een speelse manier met het testen van uw algemene LHBTI-kennis. Bent u bekend met 

de LHBTI-feiten en cijfers? Hoe belangrijk is het voor leerlingen dat u LHBTI-bewust bent? Tijdens deze workshop 

staan motivatie voor het onderwerp, uitwisseling van ervaringen en het delen van praktische handvatten centraal. 

Ad van Dam, fondsenwerver voor culturele en educatieve projecten, geeft een korte toelichting over het belang 

van rolmodellen en het gebruik van film in veranderingsprocessen. Meer informatie kunt u lezen op: rozeinbeeld.nl

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door het digitale aanmeldformulier op www.dordrecht.nl/regenboogstad in te vullen. 

Daar vindt u ook meer informatie. 


