INTERACTIEF DEBAT
‘Gender en onderwijs: internationale uitdagingen onder de loep’
21 maart, 13:15 – 16.30 uur, zaal Mallemunt, Muntpunt, Brussel

Stereotiepe ideeën over mannen en vrouwen spelen onbewust een grotere rol dan je zou denken. Ze
beperken de mogelijkheden en verwachtingen van jongens en meisjes, ook in ons onderwijs. Precies
daarom is het belangrijk dat leerkrachten genderbewust voor de klas staan en dat ze leerlingen
aanleren om kritisch met genderverwachtingen om te gaan. Voor dit interactief debat nodigen we
een genderexpert, een student en een leerkracht uit voor thematische talks over internationale
genderuitdagingen. Daarna gaan de deelnemers samen met de delegatie uit Rwanda en Cambodja op
zoek naar antwoorden en oplossingen. Tot slot brengen we alle ideeën samen in een plenaire
gedachtenwisseling.

De panelleden:
Kaj Poelman, beleidsmedewerker onderwijs bij çavaria – opkomen voor holebi’s en
transgenders
- Linde Goossens, student VUB en lid van CHanGE, een campagne voor sexuele gezondheid en
gender gelijkheid – een project van het Universiteir Centrum voor
Ontwikkelingssamenwerking (UCOS)
Lieselot Van Gysel, leerkracht mechanica, GTI Beveren and ambassadeur voor de Europese
Commissie om technische en STEM onderwijs te promoten
Onze internationale onderwijsprofessionals:
Dr. Philothère Ntawiha, lector University of Rwanda – College of Education (URCE).
Joséphine Kobusingye, FAWE Rwanda - Forum for African Women Educationalists
Chantal Dusabe Kabanda, VVOB Rwanda, onderwijsadviseur schoolleiderschap
Simon De Schutter, VVOB Rwanda, financieel adviseur
Satya Roeurn, GADC - Gender and Development for Cambodia
Maly Sun, VVOB Cambodja, programmacoördinator gender en onderwijs
Chanveasna Chin, VVOB Cambodja, operationeel manager
De moderator: Xavier Taveirne, VRT journalist en maker van de documentaire ‘Voor de mannen’

PROGRAMMA
13:15 Verwelkoming en inleiding
13:30 In drie korte thematische talks schetsen de drie leden van het panel een aantal
internationale uitdagingen in theorie en praktijk.
14:00 Groepsgesprekken in 2 rondes met keuze uit volgende thema’s:
1 Genderresponsieve pedagogie (GRP)
2 Genderresponsieve studiekeuzebegeleiding: STEM, zorg of talen
3 Gendergerelateerd geweld in en rond de school (SRGBV)
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Elke groep gaat in gesprek met elkaar en met een lid uit de delegatie uit Rwanda of Cambodja. Onder
begeleiding van een facilitator zoeken ze naar antwoorden en oplossingen op de vragen: Hoe ga je
als leerkracht om met verschillen tussen jongens en meisjes? Hoe ga je om met roldoorbrekend
gedrag? Hoe kun je genderbewust(er) lesgeven en waarom is dit van groot belang? Hoe leid je
leerkrachten op om genderbewust les te geven via initiële opleiding en nascholing?
15:00 Plenaire terugkoppeling waarbij het panel reageert op de resultaten uit de
groepsgesprekken
16:15 Slotbeschouwing
16:30 Einde
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