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Enspired ; context en rode draad

• 2015 Intercultural pedagogy; 2016 Inclusive education; 

2017-2018 vulnerable children; 2018-2019 gender; 

2019-2020 multilingualism

• Rode draad: 

hoe vertaal je het

recht op onderwijs voor iedereen
in de praktijk?



Overzicht workshop

1. Warming up (Rhythm)

2. Introductie (presentatie context en rode draad)
3. Kwetsbaarheid (Oefening)

4. Profiel iGROW project en leerling (presentatie cijfers
en issues)

5. Waar staan we? (oefening stellingnemen)

6. Schoolbrede aanpak / veilige school / partnerschap

(presentatie met poster)

7. Basisconcepten in vogelvlucht (presentatie)

8. Capaciteitsversterking (oefening ouders en reflectie)



kwetsbaarheid

1. Wordt gedefinieerd door risicofactoren

2. Kwetsbare leerling: focus vanuit onderwijs > het risico

dat de leerling de eindstreep (diploma) veel te laat of 

helemaal niet haalt > eerste insteek iGROW project

3. Risicofactoren kunnen elkaar versterken

4. Er zijn ook factoren die leerlingen weerbaarder kunnen

maken.



iGROW project

iGROW >>> 
• Initiatief voor Gender-Responsief Onderwijs 
• een project van VVOB en IGSR
• loopt van 1 maart 2017 tot 30 november 2019 
• gerealiseerd met middelen van de Europese Unie en de 

Belgische Federale Overheid. 
• iGROW is een samenwerking van verschillende 

organisaties gericht op het ontwikkelen van een 
schoolbrede aanpak voor een veilig en ondersteunend 
schoolklimaat in 10 LBO scholen.

• Nulmeting, monitoring en impactmeting op de 10 
pilotscholen



Issues vanuit schoolleiders (10 
pilotscholen)

• Tienerzwangerschap; dropouts, afwezige vaders

• Brutaliteit, geen respect; Niet gemotiveerd; geen geloof 
in de toekomst; veel dropouts

• Porno op mobiel; ongewenst aanraken; misbruik in 
huis, stiefvaders; ‘losse’ seks, “ze kennen die vader niet 
eens”

• 40% die met echte ouders woont; de meerderheid moet 
zelf opstaan> laatkomers

• Heel jong al seksueel actief; veel marrons> 
opgevangen door familie die zelf kosten moeten 
dekken; werken of vriend zoeken. Veel 
zwangerschappen en dropouts

• Oostdistricten: veel transactionele seks, jongens en 
meisjes [status> Dubai Gang]

• Seksueel molest komt voor maar is taboe. 
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iGROW 0-meting: 302 leerlingen



0 5 10 15 20 25 30

<14

14

15

16

17

18

>18

5,7

20

29,3

20,7

18

4,7

1,6

Leerlingen naar leeftijd
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iGROW 0-meting: tweedeklassers
LBO
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Ervaren geweld
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Ervaren seksueel molest
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Opinie van leerlingen 
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Waar staan we?

Eens of oneens?
De school hoort een veilige plek te zijn voor zowel studenten als personeel

Alleen ouders zijn verantwoordelijk voor seksuele voorlichting

Als leerkracht moet je afstand bewaren anders hebben studenten geen
ontzag voor je

Seksuele relaties tussen leerkrachten en studenten mogen niet

Studenten moeten beschermd worden tegen het zien van zwangere buiken

Studenten zouden op school maandverband moeten kunnen verkrijgen

Studenten zouden op school condooms moeten kunnen verkrijgen

Bepaalde studierichtingen zijn meer geschikt voor meisjes dan voor 
jongens; en omgekeerd

Meisjes moeten liever geen avondopleiding doen want dan moeten ze laat 
over straat

Als je hoort dat er seksueel geweld heeft plaatsgevonden op je school, moet 
je aangifte doen

Je kan liever stil blijven over seksueel geweld dat je is overkomen, want 
anders praat iedereen over je



Een veilige en ondersteunende 
schoolomgeving : 2 dimensies

• Fysieke (lichamelijke) veiligheid:  een situatie waarin 
studenten en schoolpersoneel  gevrijwaard zijn van fysiek 
(incl. seksueel) geweld en dreiging; (zowel in als op weg naar 
school)

• emotionele veiligheid: een situatie waarin studenten en 
schoolpersoneel kunnen leren, lesgeven / werken zonder 
vrees voor spot, (seksuele) intimidatie, vernedering of geweld. 

• Positief gesteld is het een situatie waarin studenten zich veilig 
voelen om emoties uit te drukken, het (zelf)vertrouwen hebben 
om risico’s te nemen en zich uitgedaagd en enthousiast 
voelen om nieuwe dingen te proberen. 

• Vergelijk: veiligheid is meer dan de afwezigheid van gevaar



Vereisten voor een veilige en 
ondersteunende school 

Studenten, schoolpersoneel (directie, leerkrachten, 
ondersteunend personeel) en ouders / verzorgers 

beschikken over:

• de kennis, houdingen en vaardigheden om hun  
emoties te herkennen en beheren;

• empathie ten aanzien van anderen te voelen en 
tonen;

• positieve relaties aan te gaan en;

• verantwoorde beslissingen te nemen. 

• Op een veilige en ondersteunende school is er 
daarom aandacht voor socio-emotioneel leren (SEL).



2. Veilige en ondersteunende 
schoolomgeving



3. ‘de hele school’ aanpak
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CAREGIVERS OP 
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4. ondersteuning ‘de hele school’ 
aanpak POSTER

• WERKEN MET EXPERTISE BUITEN DE SCHOOL (YAM, YES, 
STICHTING LOBI, PROHEALTH)

• CAPACITEITSVERSTERKING VAN IMPLEMENTERENDE 
ORGANISATIES

• SAMEN WERKEN EN SAMEN LEREN

• METEN EN TERUGKOPPELEN (IGSR)

• PROTOCOL, DOORVERWIJZING, AANGIFTE



Igrow benadering concepten

• Seksuele en reproductieve rechten zijn onderdeel van 
meest basis mensenrecht:

De beschikking over je eigen lichaam

Essentieel om je recht op gezondheid te kunnen
garanderen

>>>mogen jongens zelf beschikken over hun eigen 
lichaam en hun eigen seksualiteit? En meisjes? 

waarom roept het vaak weerstand op bij
volwassenen? 



Seksuele Rechten en Gezondheid

Seksuele rechten: 

• Het recht om, vrij van dwang, zelf te bepalen met wie, 
wanneer en hoe haar of zijn sexualiteit te beleven

• Legt de verplichting bij de Staat om kinderen, vrouwen 

en mannen te informeren (voorlichting en 

bewustmaking) en te beschermen tegen dwang en 

geweld (wetgeving)



Reproductieve Rechten en Gezondheid

• Het recht om, zonder dwang, met volledige
verantwoordelijkheid te beslissen over het krijgen van 
kinderen: of, wanneer, en hoeveel;

• Vastgelegd in internationale verdragen

• Legt verplichting bij de Staat om toegang tot informatie, 
diensten en voorbehoedsmiddelen te garanderen

• Voor zowel seksuele als reproduktieve gezondheid
geldt: gezondheid is meer dan de afwezigheid van 
ziekte!

• (concept van de gezonde adolescent)





communicatie over seksualiteit voor 
ouders

• Vragen :

• - Wat zeg je aan de dochter die dol is op sexy kleding en 
korte rokjes.

• - Welke adviezen geef je aan je dochter

• - Wat zeg je aan je zoon die dit ziet bij een meisje

•



Wat is de link tussen school en 
SRGR?

1. Negatieve effecten van SRGR problemen op het 
onderwijssysteem (afwezigheid en drop-outs door vroeg
huwelijk, vroege zwangerschap, ziektes) note: zowel jongens
als meisjes! Zowel leerkrachten als studenten!

2. Positieve effecten van onderwijs op SRGR indicatoren
(meisjes langer naar school >>> lagere cijfers voor moeder-
en kindersterfte; lagere aantallen kinderen; minder vroege
huwelijken en minder vroege zwangerschappen)

3. De school als plek waar seksuele en reproduktieve rechten 
geschonden worden / seksueel geweld plaatsvindt;

4. Onderwijs als actieve ondersteuning in het bevorderen van 
SRGR door het scheppen van een SRGR klimaat; het 
aanbieden van onderwijs programmas’s over seksualiteit; en
het aanbieden van counselling services



Gendergeweld op School

• Gender-Based Violence (GBV)  oftewel Geweld 
gebaseerd op gender

• GBV omvat elke handeling of dreiging van seksueel, 
fysiek of psychologisch geweld gepleegd als gevolg 
van gender normen en stereotypen (body image; 
gedrag; seksuele identiteit; seksuele orientatie)

• De handeling of dreiging wordt afgedwongen door 
ongelijke machtsverhoudingen 

• Alle vormen van geweld op school lijken gendergeweld 
te zijn>> gender identiteiten, normen en ongelijkheden 
vormen (gedeeltelijk) de basis van het geweld

• Voorbeelden: leerkracht raakt studenten steeds aan; 
jongens trekken aan meisjes hun BHs; studenten 
roepen juffrouw die volgens hen lesbisch is expres 
‘meester’; student brengt mes mee naar school; druk 
om seksueel actief te worden; druk om geld te gaan 
verdienen



Twee strategieën: preventie en 
aanpak

• Preventie: 

• SRGR / GBV in het curriculum (zwijgen is ook een 
boodschap)

• Schoolleiders en leerkrachten versterken met 1) 
reflectie; 2) pedagogiek met een genderbril; en 
instrumenten en strategieën voor preventie 

• Aanpak:

• Doorverwijsmechanismen – Veilige, toegankelijke en 
vertrouwelijke procedures om incidenten van (SR)GBV 
te melden, slachtoffers te helpen en voorvallen 
(eventueel) te verwijzen naar bevoegde autoriteiten.

• Protocol /ethische code in geval van GBV 

• Partnerschappen (welke zijn voor IGrow cruciaal?)




