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Wie aanbod omschrijving Contactinfo 

De Ambrassade 
ism VSK 

artikel Diversiteit op school is een veelbesproken thema. Beleidsmakers 
breken zich al langer het hoofd over hoe ze jongeren van allerlei 
slag harmonieus kunnen laten samenleven. Leeft de problematiek 
echter meer bij hen dan op de speelplaats zelf? Hoog tijd om de 
hoofdrolspelers van dit diversiteitverhaal aan het woord te laten: 
de schoolgaande jeugd. 

https://ambrassade.be/sites/d
efault/files/publicatie/bestand
/Krax_104___DOSSIER2_1.pdf  

Wel Jong niet 
hetero/çavaria 

Website met 
educatief materiaal 

Website met allerlei educatief materiaal met betrekking tot 
genderidentiteit en seksuele geaardheid voor leerkrachten basis- 
en secundair onderwijs, leerlingen en vormingsvrijwilligers.  
 

https://www.schooluitdekast.
be/ 

De negen 
kleuren van de 

regenboog 

artikel Negen verhalen, levensechte getuigenissen over discriminatie en 
ervaringen met mono- en multi-culturele scholen. 

http://www.klasse.be/archief/
de-negen-kleuren-van-de-

regenboog/ 

IN-Gent vzw, 
Afdeling 

Integratie 

vorming, advies en 
procesbegeleiding 

Blikopener: de blik van je leerlingen over diversiteit ‘in kaart’ 
(analyse van gesprekken en interviews) of ‘in beeld’ (video-
opnames uitwisseling met leerlingen) brengen 
Aanbod in de klas (2de & 3de graad): doe-sessies van 50 min over 
samenleven in de klas, leermotivatie en volhouden, inspraak & 
participatie 
Projectwerking breed leren & samenleven op de speelplaats: 
inzetten van talenten op je school tijdens vrije- en klasmomenten. 
Ondersteunen en samenwerken visie & planning rond diversiteit 
in de klas & op school: van advies tot procesbegeleiding. 

caroline.mathys@ingent.be - 
09 224 17 18 - 

heidi.savels@ingent.be 

Interfederaal 
Gelijke 

Kansencentrum 

lespakket interactief lespakket over de thema’s diversiteit, etnisch-culturele 
diversiteit en diversiteit in seksuele identiteit. Het lespakket is 
bestemd voor het secundair onderwijs en is gratis 

http://www.diversiteit.be/lesp
akket 

Jeugddienst 
Gent - GRAS 

uiteenzetting, 
trajectbegeleiding, 
infopunt, 
subsidieaanvraag 

Stad Gent wil scholen de komende jaren stimuleren om hun 
speelplaatsen om te toveren tot een groene en avontuurlijke 
speelplaats. Elke Gentse school kan ondersteuning krijgen bij de 
transformatie van de speelplaats. 

https://stad.gent/onderwijs-
kinderopvang/onderwijs/klasa

ctiviteiten/groene-en-
avontuurlijke-speelplaatsen  
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KifKif 

actua, filmpjes, blogs Kif Kif is een interculturele beweging die strijdt voor gelijkheid en 
tegen racisme. http://www.kifkif.be/ 

Klasse 
artikel Discriminatie zit ingebakken in onze maatschappij. Zeker ook in 

onze scholen. Racisme zit in elke klas. In België noemt 11 procent 
van de jongeren zichzelf een racist. 

http://www.klasse.be/archief/
racisme-op-school-4/ 

Kleur bekennen 

Advies en 
begeleiding, 
educatief materiaal, 
financiële 
ondersteuning, 
nascholing, 
workshops 

stimuleren, inspireren en ondersteunen leerkrachten om in de 
klas te werken rond een aantal invalshoeken van 
wereldburgerschap 

http://www.kleurbekennen.be
/ 

Kleur in mijn 
klas 

publicatie  Kinderen over levensbeschouwelijke diversiteit in de lagere 
school 

http://www.lannoo.be/kleur-
mijn-klas  

Kwasakwasa 

vorming, zoektocht Permanente bewustszijnswording over diversiteit en het belang 
daarvan in onze multiculturele samenleving herkennen, erkennen 
en kennen. 

http://www.kwasakwasa.be/ 

Kruispunt 
Migratie 

Integratie 

Publicatie “Maak het verschil op de speelplaats” een publicatie met 
inspiratie voor positieve interactie tijdens de pauze. In deze 
brochure staan negen concrete voorstellen en een checklist om 
direct aan de slag te gaan. 

www.verschilopdespeelplaats.
be 

Meertaligheid; 
een troef! 

publicatie concrete handvatten, instrumenten en praktijkvoorbeelden om 
positief om te gaan met meertalige rijkdom. Het boek nodigt uit 
om vanuit je eigen (school)cultuur en je eigen klas of werking 
inspirerend aan de slag te gaan, en met het hele team een 
talenbeleid uit te stippelen. 

http://www.abimo-
uitgeverij.com/educatieve_uit
gaven/index.php?doelgroep=l
agereschool&ct=19&pg=detail

&rid=1253  

Racisme; 
Vooroordelen 

over migranten 
en hun 

gezinnen 

lesmap Marc Laquière bundelde tientallen lessuggesties en 
achtergrondteksten uit zijn ervaring als leerkracht en 
integratiemedewerker in deze lesmap. 

Schriftelijk bestellen bij Info 
Jeugd Nationaal – Studie- en 

servicecentrum voor 
jongereninformatie en 

advieswerk – Vrijdagmarkt 11 
– 2000 Antwerpen. 
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Schoolzonderra
cisme 

vorming, zoektocht School Zonder Racisme werkt met jongeren in een positief project 
aan vooroordelenbestrijding en antiracistische vorming via de 
methodiek van het ervaringsgericht leren. 

http://www.schoolzonderracis
me.be/ 

Steunpunt 
Diversiteit en 

Leren 

Materiaal, vorming, 
coaching, onderzoek 

Biedt een wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning met 
betrekking tot het thema ‘Omgaan met diversiteit’. 

http://www.steunpuntdiversit
eitenleren.be/nl/home 

Studio Globo 

mondiale vorming Studio Globo is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking die 
zich specialiseert in ontwikkelingseducatie. De wereld ontdekken, 
positief leren omgaan met diversiteit, betrokken raken bij mens 
en milieu en meebouwen aan een duurzame en solidaire wereld 
zijn hierbij de voornaamste pijlers 

http://www.studioglobo.be/nl 

Vlaamse 
dDienst 

Speelpleinwerk 
- Alaboemsasa 

DVD, 
vormingspakket 

Beeldmateriaal van speelpleinen, jeugdbewegingen en taalstages 
en dient als aanknopingspunt voor de uitwisseling van ideeën 
over meertaligheid en taalstimulering met kinderen in de vrije 
tijd. 

http://www.speelplein.net/in
dex.php?SID=&spage=speelple

inchef&ssub=134  

Vlaamse Dienst 
speelpleinwerk 

- Taalspeler 

brochure, poster, 
taalspelerbox /DVD, 
vormingspakket 

Het speelplein is er voor alle kinderen. Omwille van de lage 
drempels trekt speelpleinwerk een divers publiek aan en zijn er 
kinderen die meerdere talen (min of meer) machtig zijn. Op deze 
manier ontstaat er een meertalige context. Het vergt extra 
aandacht om binnen deze context te gaan spelen. 

http://www.speelplein.net/in
dex.php?SID=&spage=speelple

inchef&ssub=106 

Vlaamse 
Scholieren 

Koepel (VSK), 
VLOR, Vlaamse 

Overheid 

actie-ideeën, info, 
test 

Meer sfeer brengen op school? Betere sfeer in je eigen klas? Hier 
vind je meer dan 20 ideeën om de sfeer te verbeteren! http://www.scholierenkoepel.

be/sfeeropschool 
http://www.sfeeropschool.be/  

Vzw Motief 

publicatie, dvd, 
vorming, advies, 
methodiekendoos 

vzw Motief biedt uw school of jeugdwerkorganisatie een aantal 
vormingsmaterialen en methodieken aan omtrent 
levensbeschouwelijke diversiteit. 

http://www.motief.org/index.
php/publicatieaanbod-
onderwijs-jeugdwerk  

Wereldcentrum 
Gent (Provincie 

Oost-
Vlaanderen) 

lespakketten, 
brochures met 
vormingsactiviteiten, 
dvd's, educatieve 
spelen, educatieve 
koffers en 

In het Wereldcentrum vind je een gespecialiseerd 
documentatiecentrum rond mondiale thema's, 
wereldburgerschap, diversiteit en duurzame ontwikkeling. De 
collectie bestaat vooral uit educatieve materialen. 

http://www.wereldcentrum.b
e/docucentrum.htm 
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tentoonstellingen, … 

Stad Gent – In-
Gent 

Lespakket/vormings
pakket Niet normaal 

Niet normaal is een multimediaal pakket dat thema’s 
genderidentiteit en seksuele geaardheid op een ludieke manier 
bespreekbaar maakt. Je kan het boekje met augmented reality 
gebruiken, of enkel de filmpjes. Er is een begeleidershandleiding 
voorzien.  

www.nietnormaal.be 

Merhaba vzw & 
ella vzw 

Recht op Liefde 
(methodiekenbundel 
en bijhorende 
vorming 

De methodiekenbundel Recht op Liefde werd ontwikkeld om op 
een laagdrempelige manier rond seksuele en genderdiversiteit te 
werken met etnisch-culturele minderheden. In de bijhorende  
vorming wordt toelichting gegeven bij de belangrijkste elementen 
uit de bundel, en gaat men op interactieve manier aan de slag 
met de oefeningen. 

http://www.merhaba.be/kenn
iscentrum/educatief-materiaal 

Merhaba vzw Stille Stemmen 
(publicatie) 
 

17 levensechte getuigenissen van holebi’s en transgenders met een 
migratieachtergrond en mensen uit hun omgeving 

http://www.merhaba.be/activ
iteiten/projecten/stille-
stemmen  

Merhaba vzw Vorming en 
workshops op maat 

Merhaba biedt vormingen en workshops rond uitsluiting, identiteit, 
gender en seksuele diversiteit, specifiek gericht op scholen met een 
grote culturele diversiteit 

www.merhaba.be/vorming-
kennis  

çavaria 

Methodiek-netwerk Een gay-straight alliance is een groep van leerlingen en leerkrachten 
die acties ondernemen om ervoor zorgen dat iedereen op school 
zichzelf kan zijn. Of je nu LGBT (Lesbisch, gay/homo, bi en 
transgender), hetero of cisgender bent. 

https://outindeklas.cavaria.be
/gsa/ 

Unia 

lespakket interactief lespakket over de thema’s diversiteit, etnisch-culturele 
diversiteit en diversiteit in seksuele identiteit. Het lespakket is 
bestemd voor het secundair onderwijs en is gratis 

http://www.diversiteit.be/lesp
akket 
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