
Forum LGBTQI+
Naar een inclusieve school

Op 17 december 2021 organiseerden stad Leuven – afdeling
diversiteit en gelijke kansen, çavaria, KU Leuven – afdeling
diversiteitsbeleid en SOM een forum 'LGBTQI+, naar een
inclusieve school' voor onderwijsprofessionals uit het
Leuvense onderwijsnetwerk. 

Het programma van het forum kan je herbekijken op de
website van SOM. Omdat het forum niet fysiek kon doorgaan
en er online geen mogelijkheid was om een informatiestand te
voorzien, werd als alternatief dit document opgesteld. 

In dit overzicht vind je bronnen die je verder op weg kunnen
helpen om binnen jouw school of onderwijsinstelling aan de
slag te gaan rond LGBTQI+. Het document biedt een aanzet,
maar is geen allesomvattend overzicht. 

https://www.samenonderwijsmaken.be/agenda/online-som-forum-lgbtqi


Algemene informatie

çavaria = Vlaamse belangenverdediger van LGBTI-mensen en
koepel van LGBTI-organisaties 

cavaria.be/woordenlijst
cavaria.be/genderinclusieve-toiletten
cavaria.be/genderkoek 
cavaria.be/inclusiefschoolbeleid

KLIQ = vorming- en trainingscentrum van çavaria

Transgender Infopunt = neutrale, gratis en anonieme plek voor al je
vragen over genderdiversiteit en het transgenderthema

transgenderinfo.be/m/identiteit/concepten
transgenderinfo.be/f/pers/terminologie
transgenderinfo.be/f/pers/schrijftips

Lumi = hulplijn en website voor LGBT+ personen, hun ouders en
professionals

lumi.be/info/hoe-maak-je-administratieve-procedures-inclusief-
voor-iedereen

Wel Jong vzw = jeugdorganisatie voor en door jongeren

Merhaba = organisatie die LGBT+ personen met een
migratieachtergrond verenigt en empowert

https://cavaria.be/
https://www.cavaria.be/woordenlijst
https://www.cavaria.be/genderinclusieve-toiletten
https://cavaria.be/genderkoek
https://cavaria.be/genderkoek
https://cavaria.be/inclusief-schoolbeleid?fbclid=IwAR1RHesDCb7H9ov9Bdlz5381RXenMXYq4r2tIK9gltWj7MrKtRlC-0pzueQ
https://kliqvzw.be/themas/onderwijs
https://transgenderinfo.be/
https://transgenderinfo.be/m/identiteit/concepten/
https://transgenderinfo.be/f/pers/terminologie/
https://transgenderinfo.be/f/pers/schrijftips/
https://lumi.be/
https://lumi.be/info/hoe-maak-je-administratieve-procedures-inclusief-voor-iedereen
https://www.weljong.be/
https://www.merhaba.be/


Leuvense context en contacten

Unique = Regenbooghuis Vlaams-Brabant
unique-rbh.be/verenigingen

unique-rbh.be/verenigingen/of/
unique-rbh.be/verenigingen/spectrum/
unique-rbh.be/verenigingen/leonardo-international-lgbt/

unique-rbh.be/kalender/overzicht

Scholenwerkingen
Sint-Pieterscollege
Don Bosco Haacht

KU Leuven: 
aanspreekpunt LGBTQI

Onderzoek en cijfers

Vlaamse Scholierenenquête (2017):
Algemeen
cavaria.be/enquete-schoolklimaat

‘Leven als transgender persoon in België’ (2017)

Europese en Centraal-Aziatische koepelorganisatie

http://www.unique-rbh.be/
http://www.unique-rbh.be/verenigingen/blokkenweergave/
http://www.unique-rbh.be/verenigingen/of/
http://unique-rbh.be/verenigingen/spectrum/
http://www.unique-rbh.be/verenigingen/leonardo-international-lgbt/
http://www.unique-rbh.be/kalender/overzicht/blokkenweergave/
https://sint-pieterscollege.wixsite.com/spckleurtpaars
https://www.facebook.com/GSADBH/
https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/lgbtqi
https://www.cavaria.be/node/409
https://cavaria.be/enquete-schoolklimaat
http://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/118_-_leven_als_transgender_persoon_in_belgie.pdf
http://ilga-europe.org/


Aan de slag in de klas

School uit de kast (Wel jong vzw en çavaria)

Toolkit gender in lager onderwijs en buitenschoolse kinderopvang
(RoSa vzw)

De dokter Bea show (Sensoa en Ketnet)

Er was eens...een regenboog (çavaria)

klascement.net/thema/de-lgbtq-gemeenschap/

Lagere school

 

 

De grote gendershow (RoSa vzw)

Trans*@school (çavaria)

Bank Vooruit! Op naar een holebivriendelijke school (çavaria)

Taboe: spel en begrippenlijst relaties en seksualiteit (Pimento)

Gender in de blender, over genderdiversiteit en transgender

schooluitdekast.be

klascement.net/thema/de-lgbtq-gemeenschap/

homopoly.eu/learn/modules

Middelbare school

https://www.schooluitdekast.be/
https://rosavzw.be/assets/files/general/RoSa_Toolkit-lager-onderwijs-buitenschoolse-kinderopvang.pdf#asset:12369
https://dedokterbeashow.ketnet.be/
https://shop.cavaria.be/wp-content/uploads/2021/01/erwaseenseenregenboog.pdf
https://www.klascement.net/thema/de-lgbtq-gemeenschap/
https://rosavzw.be/nl/aanbod/tools-1/grote-gender-show
https://shop.cavaria.be/product/transatschool/
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/28429/bank-vooruit-op-naar-een-holebivriendelijke-school/?previous
https://www.pimento.be/taboe/
https://www.pimento.be/wp-content/uploads/2018/05/Taboe_bijlage.pdf
https://www.vlaanderen.be/publicaties/gender-in-de-blender-educatief-pakket-over-genderdiversiteit-en-transgender
https://www.schooluitdekast.be/
https://www.klascement.net/thema/de-lgbtq-gemeenschap/
https://homopoly.eu/learn/modules


Het forum 'LGBTQI+, naar een inclusieve
school' was een samenwerking van:

Samen Onderwijs Maken Leuven (SOM),
Dienst diversiteit en gelijke kansen - Stad Leuven, 
çavaria, 
Dienst Diversiteitsbeleid - KU Leuven.

https://www.samenonderwijsmaken.be/
https://www.facebook.com/diversiteit.leuven/
https://www.cavaria.be/
https://www.kuleuven.be/diversiteit

