NUTTIGE WEBSITES EN
ORGANISATIES VOOR ONDERWIJS
1) ÇAVARIA: biedt informatie, didactisch
materiaal, vormingen en
begeleidingstrajecten op maat voor
zowel basis- als secundair onderwijs rond de thema’s gender en (seksuele)
diversiteit. Een overzicht van enkele vormingsmogelijkheden is te vinden op
http://cavaria.be/vormingen/onderwijs.

2) ROSADOC: “gender en onderwijs”
De basissite voor info over gender, feminisme en gelijke
kansen (M/V). Klik verder op kwesties, “gender en
onderwijs”. Ze bieden ook vormingen aan voor het
onderwijs.
www.genderindeklas.be is een praktische site voor leraren.
3) GENDER IN DE BLENDER
www.genderindeblender.be
Website bij het educatief pakket “gender in de blender” over
genderdiversiteit en transgender. Met tips voor ouders,
opvoeders, scholen en leraren. Je kan het educatief pakket rond
genderdiversiteit gratis downloaden. Ideaal materiaal om met je
leerlingen aan de slag te gaan!
4) GENDERKLIK
www.genderklik.be
Infomatieve website over gender. Er is ook een
rubriekje “gender leer je ook op school”.

5) www.genderklikvoorjongens.be
Deze website is het eindproduct van het
Genderatworks actie-onderzoek Genderklik voor jongens,
gesteund door Gelijke Kansen in Vlaanderen.
Je vindt op deze site onderzoeksresultaten, tips en tricks voor
leraren en scholen en lesmateriaal om mee aan de slag te gaan.
6) ELLA vzw: www.ellavzw.be
Het vroegere steunpunt allochtone meisjes en vrouwen, nu
ELLA, een kenniscentrum voor gender en etniciteit, dat de
empowerment van meisjes en vrouwen, maar ook van
jongens en mannen van allerlei origines vanuit het
genderperspectief voor ogen heeft.
7) MERHABA: www.merhaba.be
Merhaba zet zich in voor het welzijn, de
emancipatie, de maatschappelijke
participatie en acceptatie van LGBTQI uit
etnisch-culturele minderheden. Als beweging doet ze dit door zowel de allochtone
als de autochtone gemeenschappen en diensten te informeren en te sensibiliseren
over de thematiek. Tegelijk draagt Merhaba bij tot de interculturalisering van de
LGBTQI- en transbeweging, de hulp- en dienstverlening, het onderwijs, het
middenveld, de maatschappij.
8) SENSOA educatief pakket: “Weetewa, ge zijt mijn stereotype niet”
http://www.seksuelevorming.be/materiaal/weetewa-ge-zijt-mijn-stereotype-niet
Educatief pakket over genderstereotypen en homofobie. Het is
bedoeld om met jongeren in verschillende settings te spreken
over genderrrollen en diversiteit. Het pakket bevat
achtergrondinformatie, tips en methodieken om een gesprek in
te leiden, te stofferen en evalueren. Dit lespakket werkt met
video's in de vorm van vlogs.

9) www.weljongniethetero.be
"Wel Jong Niet Hetero” is de website met alle info
over het holebi- en transgenderthema voor
jongeren. Je vindt er veel info over gender, holebi
transgender.

10)
www.transgenderinfo.be: De site met alle informatie
over het transgenderthema en genderdysforie bij kinderen
en volwassenen. Je vindt er uitleg, filmpjes en nuttige
contactgegevens.

11)
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