over het nieuws

Veilig voor iedereen
Een veiliger klimaat voor homoseksuele leerlingen en docenten. Daar is,
los van wetgeving en kerndoelen, ook in het groen onderwijs nog winst te
behalen. Het vmbo-groen in Nijkerk zette een stap.

Verplichte homoles
vanaf 1 januari
Na twee Kamermoties besloot
onderwijsminister Marja van
Bijsterveldt om scholen voor
voortgezet onderwijs te verplich
ten tot het opnemen van voor
lichting over homoseksualiteit in
de kerndoelen. Die kerndoelen
moeten voor 1 januari 2013
geformuleerd zijn. Scholen gaan
binnenkort proeflessen testen.
In het groen onderwijs loopt
het project Kies Kleur in Groen
over diversiteit, waaronder
seksuele diversiteit.

Het Groenhorst College Nijkerk
heeft 8 oktober Theater aan Z
in huis. Ze geven een voorstelling voor klas 3 van het vmbo
en één voor de docenten van de
school. Thema: homoseksualiteit.
In het stuk vertelt Jeroen,
die ontdekt heeft dat hij homo
is, aan Bram wat hij voelt,
maar Bram wil geen homo als
vriend. “Wat zullen mensen
wel niet van mij denken.” Ze
krijgen ruzie en moeten naar
het straflokaal, waar ook Steef
zit, die stiekem een Marokkaans vriendje heeft, en Rana,
die vertelt dat ze op meisjes
valt. “Wij hebben geen homo’s
hier op school”, reageert Bram
boos op Rana en dan richt hij
zich op Jeroen. Dat escaleert.
Maar, zeggen de acteurs vervolgens rechtstreeks tot het
publiek, misschien was het
anders gegaan als jullie erbij
waren geweest in dat lokaal.
Wat hadden jullie anders
gedaan?
Begrijpende omgeving
Het interactieve spel van
Theater aan Z is een manier om
homoseksualiteit bespreekbaar te maken op school. Ook

bij deze locatie in Nijkerk is nog
veel te winnen, zo blijkt als
Jolanda de Groot van Theater
aan Z de docenten een aantal
stellingen voorlegt. Bijna niemand van de docenten denkt
dat het klimaat op school veilig
is voor homoseksuele leerlingen die voor hun geaardheid
willen uitkomen. Ook de leerlingen bevestigen dat. “Wat als
jouw beste vriend je zou vertellen dat hij homo was? Kan hij
dan nog je beste vriend zijn?”
Hij zou hier wel gepest worden,
verwachten de derdeklassers.
Het lijkt alsof de tolerantie
voor wat in het beleid de LHBTgroep wordt genoemd nu eerder daalt dan stijgt. Veel
Nederlanders en scholen staan
positief tegenover homo’s,
maar er zijn veel vooroordelen.
Onder die LHBT-groep – LHBT
staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender – is het zelfmoordpercentage veel hoger dan gemiddeld
onder jongeren. Vijf keer zo
hoog, aldus COC-woordvoerder
Philip Tijsma in De Gelderlander. Tv-programma’s zoals ‘Uit
de kast’ van Arie Boomsma
helpen jongeren die worstelen
met hun gevoelens in accepta-

Theater aan Z speelt voor de derde
klassers van Groenhorst Nijkerk

tie. Maar een veilige en begrijpende omgeving is heel noodzakelijk.
Van nul tot tien
De grootste weerstand
tegen de verplichte voorlichting
per 2013 hebben de orthodox
religieuze scholen, maar ook zij
hebben de wettelijke plicht om
zowel docenten als leerlingen
een veilig klimaat te bieden.
Voor de duidelijkheid: dergelijke
scholen zijn er niet in het groen
onderwijs. Maar de denominatie van een school als Groenhorst College maakt het voor
sommige collega’s lastig. “De
christelijke achtergrond en
beleving varieert hier op school
van nul tot tien”, zegt een van
de docenten. “En het begrip
voor homoseksualiteit varieert
op diezelfde schaal. Dat maakt
het voor mij soms moeilijk in te
schatten hoe ik ermee moet
omgaan.”
Voor homoseksualiteit is
nog geen structurele aandacht
op de school, hooguit in de les
biologie en maatschappijleer.
Aan de hand van de voorstellingen wil de school daar over
praten. Hoe zorgen we voor een
veilig klimaat voor homo’s?
Hoe reageer je als docent wanneer een leerling naar je toe
komt: ‘meneer, ik ben homo.’
Accepteer je homo als scheldwoord? En, moeten we de
ouders erbij betrekken?
“Hebben wij onze homoseksuele collega’s wel eens
gevraagd of zij zich hier veilig
voelen?” vraagt een docent.
“Zodra zij zich veiliger voelen,
wordt het misschien ook veiliger voor de kinderen.” (tvdb) ]
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