GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING OVER EEN BELEID M.B.T. GENDER EN
SEKSUELE GEAARDHEID IN HET ONDERWIJS

UITGANGSPUNT:
Met deze verklaring drukt de onderwijssector zijn engagement uit om adequaat aandacht te
besteden aan de holebi- en genderthemathiek door een integraal beleid te voeren dat betrekking
heeft op de verschillende pijlers binnen een onderwijsinstelling of organisatie: educatie,
begeleiding en zorg, afspraken en regels, structurele maatregelen. Binnen onderwijs wordt o.m.
daaraan gewerkt via de vakoverschrijdende en leergebiedoverschrijdende eindtermen en de
ontwikkelingsdoelen in het buitengewoon onderwijs.
ENGAGEMENTEN:
De Vlaamse minister van Onderwijs en Gelijke Kansen en de volgende organisaties:
de Algemene Centrale der Openbare Diensten – Onderwijs (ACOD – Onderwijs), de Christelijke
Onderwijscentrale (COC), het Christelijk Onderwijzersverbond (COV), de Federatie Centra voor
Basiseducatie, het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, de GO! Ouders vzw, de Koepel van
Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs (KOOGO), het Onderwijssecretariaat
van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG), het Overleg van de Kleine
Onderwijsverstrekkers (OKO), het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV), de VCLB-koepel, de
Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen (VCOV), de Vlaamse Hogescholenraad
(VLHORA), de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), de Vlaamse
Scholierenkoepel (VSK), het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), het Vrij
Syndicaat van het Openbaar Ambt – sector Onderwijs (VSOA), de Vlaamse Vereniging van Studenten
(VVS)
verklaren dat zij in hun werking
hetzij actief als rechtstreeks betrokkene, hetzij als begeleider, ondersteuner of intermediair
en elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden:
• een klimaat bewerkstelligen van verdraagzaamheid, openheid en respect ten aanzien van
diversiteit in zowel seksuele geaardheid* als genderidentiteit**;
• de holebi- en genderthematiek bespreekbaar maken en er genuanceerde informatie over
verstrekken;
• alle personen, ongeacht hun seksuele geaardheid of genderidentiteit, respectvol en evenwaardig
behandelen en elke discriminatie ter zake bestrijden en verwerpen;
• leerlingen, studenten, personeelsleden die om hun seksuele geaardheid of genderidentiteit worden
gepest en/of gediscrimineerd, zullen beschermen en opvangen vanuit een visie op ‘preventie en
aanpak van pesten’;

• een genderbewustzijn zullen ontwikkelen bij leerlingen, studenten en personeelsleden zodat alle
betrokkenen zien hoe genderverwachtingen persoonlijke beslissingen beïnvloeden en
maatschappelijke ongelijkheden in stand houden;
• zich actief zullen inzetten op het wegwerken van genderstereotypen en -mechanismen met het oog
op een dubbel resultaat:
-

jongeren kunnen studie- en andere (levensloop)keuzes maken, zonder beperkt te worden
door genderverwachtingen en daaraan gelieerde normen;
de weerstanden tegen holebi’s en transgenders verdwijnen; veel van die weerstanden
worden immers ingegeven door genderverwachtingen.

Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs
en Gelijke Kansen
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Datum en plaats

(*) Met seksuele geaardheid wordt hetero- en holebiseksualiteit bedoeld.
(**) Genderidentiteit staat voor de mate waarin je je meisje, jongen, allebei of geen van beide voelt. Voor de
meeste mensen spoort de genderidentiteit met de biologische sekse, maar dat geldt niet voor iedereen. Met
‘gender’ bedoelen we de culturele en sociale constructie van ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’.

