
Van: socialeagenda <socialeagenda@provincie-utrecht.nl>  
Verzonden: maandag 19 september 2022 13:59 
Aan: Padding, Anita <Anita.Padding@provincie-utrecht.nl> 
Onderwerp: Aftermail leernetwerkbijeenkomst Regenboogbeleid provincie Utrecht 8 september jl. 
 
Beste relatie, 
Op donderdag 8 september jl vond in Amersfoort het leernetwerk Regenboogsteden van de 
provincie Utrecht plaats. 
We hopen dat je ook terugkijkt op een leuke en leerzame bijeenkomst, zowel op locatie als online.  
 
Graag sturen we je nog wat aanvullende informatie, zoals toegezegd.  
De komende maand vinden er twee interessante bijeenkomsten voor jullie plaats: 
Het congres Roze ouderen: “Later” op 11 oktober, Coming out dag https://laterproject.nl/regio/  in 
Amersfoort. 
En het grote landelijke Regenboogsteden Congres op 14 oktober in 
Utrecht: https://www.movisie.nl/artikel/congres-regenboogsteden-2022-overzicht 
 
Contactgegevens 
Hierbij de contactgegevens van de sprekers en organisatoren: 

 Voor SchoolsOUT kun je contact opnemen met Meike Hensing (mhensing@ggdru.nl , 
projectleider SchoolsOUT) 

 Voor vragen aan het COC kun je je richten tot Hugo van Amerongen 
(hugo@cocmiddennederland.nl, vicevoorzitter). Specifieke vragen over het GSA-netwerk kun 
je stellen aan GSA-coördinator Justin Hermsen (justin@cocmiddennederland.nl), of ga naar 
Home - GSA Netwerk GSA Netwerk.   

 Voor contact met de Provincie Utrecht verwijzen we je door naar Anita Padding 
(anita.padding@provincie-utrecht.nl).  

 Algemene vragen over lhbti+ en Regenboogsteden kunnen naar lhbti@movisie.nl gestuurd 
worden. Voor specifieke vragen rondom Regenboogbeleid in de provincie Utrecht kun je 
Charlot Pierik (c.pierik@movisie.nl) benaderen. Ook kun je je hier opgeven voor de 
zeswekelijkse RegenboogUpdate: RegenboogUpdate | Movisie 

  
Dossier lhbti+ Movisie 
Voor meer informatie over lhbti+, gemeentebeleid en het programma Regenboogsteden/provincies 
verwijzen we je graag door naar het Dossier lhbti+ op de website van Movisie: Lhbti+ emancipatie | 
Movisie. Enkele handreikingen en artikelen die we willen uitlichten: 

 Regenbooggids voor gemeenten | Movisie 
 Communicatie en zichtbaarheid van lokaal LHBTI-beleid | Movisie 
 Online trainingen LHBTI-emancipatie | Movisie 
 10 keer vraag en antwoord over intersekse | Movisie 
 Het belang van symbolen en zichtbaarheid op De Internationale Dag tegen lhbti+ fobie | 

Movisie 
 En hier kun je je nog aanmelden voor het Congres Regenboogsteden op 14 oktober: Congres 

Regenboogsteden 2022: Een overzicht | Movisie 
  
Aanvullende informatie 

 Het filmpje in de presentatie van de GGD dat het niet deed, kun je hier vinden: Weet jij het 
antwoordt op dit raadsel? | Me Jane You Tarzan? - YouTube 

 De meest recente LHBT Monitor van het SCP is hier te vinden: LHBT Monitor 2022 | 
Publicatie | Sociaal en Cultureel Planbureau (scp.nl) 

 De GSA Onderwijsstandaard vind je hier: Home - GSA Onderwijsstandaard 
 Het genoemde congres ouder roze ouderen: “Later” https://laterproject.nl/regio/amersfoort 
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We verwachten in de 1e helft van het volgende jaar een 2e leernetwerkbijeenkomst te organiseren 
met als onderwerp “lhbtiq+ ouderen”.  
Wil je meedenken over dit onderwerp laat het dan weten aan anita.padding@provincie-utrecht.nl 
We houden jullie op de hoogte. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Provincie Utrecht, GGD Regio Utrecht en Movisie 
  
Disclaimer 

De informatie verzonden in dit bericht (inclusief de bijlagen) is alleen bestemd voor de 

geadresseerde en kan vertrouwelijk zijn. Indien dit e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoekt 
GGD regio Utrecht (GGDrU) u het e-mailbericht te retourneren aan de afzender en het ontvangen 
en verzonden bericht direct te verwijderen. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u is 
bestemd te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. GGDrU staat door de elektronische 
verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch 
voor tijdige ontvangst daarvan. 

 
This message (including any attachments) may be privileged or confidential. If you have received it 
by mistake, please notify the sender by return e-mail and delete directly this message. In view of 
the electronic nature of this communication, GGDrU is neither liable for the proper and complete 
transmission of the information contained therein nor for any delay. 

 

 

De informatie in dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Is dit bericht niet voor u 

bedoeld? Dan vragen wij u om de inhoud niet te gebruiken, maar ons te informeren door het 

bericht te beantwoorden en daarna te verwijderen. Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp. 
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Regenboogbeleid en Schools Out

Leernetwerk Provincie Utrecht 8-9-2022

Welkom!

Welkom



Welkom

Charlot Pierik

Movisie



Opening

Micheline Paffen-Zeenni

Wethouder gemeente Amersfoort



Programma: Wat gaan we doen?

• Welkom

• Introductie Regenboogsteden en Provincies (Movisie)

• Stembusakkoorden in de provincie (COC Midden Nederland)

• Waarom aandacht voor seksuele- en genderdiversiteit op 

school? (GGD)

• Presentatie SchoolsOut (GGD)

• Q&A

• Volgende bijeenkomst Leernetwerk

• Afsluiting



Regenboogsteden en –Provincies 

• Programma van ministerie van OCW

loopt 14 nu jaar (start in 2008)

• Van 18 naar 56 Regenboogsteden

• Diverse zelf uitgeroepen Regenboogsteden

• Anderen die wel iets doen, zonder de term Regenbooggemeente

• 12 Regenboogprovincies

• Eind programma dit jaar, hoop op meer

• 14 oktober Regenboogstedencongres in de Jaarbeurs



Regenboogsteden: Utrecht

Provincie Utrecht:

Utrecht

Amersfoort

Zeist

www.bit.ly/regenboogsteden



Stembusakkoorden in de Provincie

Hugo van Amerongen

COC Midden Nederland



Stembusakkoorden in de Provincie



Waarom aandacht voor seksuele- en genderdiversiteit op school?

Anna Jansen (zij/haar)
gezondheidsbevorderaar seksuele gezondheid, 

GGD regio Utrecht



De Astronaut (GSA Netwerk)



Seksuele en genderdiversiteit in het VO

Seksuele vorming verplicht sinds 2012

→“Het ministerie van OC&W wil hiermee seksuele dwang, 

(seksueel) grensoverschrijdend gedrag en homonegatief 

gedrag voorkomen, maar ook respectvol gedrag en seksuele 

weerbaarheid van leerlingen bevorderen.”



Kerndoelen onderwijs

Kerndoel 43 onderbouw van het voortgezet onderwijs

De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en 

veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, 

leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te 

brengen, leert de betekenis voor de samenleving te zien van 

respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en leert 

respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen 

de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.



Seksuele en genderdiversiteit in het VO

Belangrijke ontwikkelingsfase en leeromgeving LHBT-monitor 

2022 (SCP): De leefsituatie van lesbische, homoseksuele, 

biseksuele en transgender personen in Nederland  

→ op school: gevoelens van veiligheid verslechterd sinds 2018, 

bovenmatig negatieve reacties en onveilig sociaal klimaat, 

preventie discriminerend geweld, belang GSA’s

Wensen & vragen van leerlingen en onderwijsprofessionals

Belang van zichtbaarheid

SchoolsOUT: ‘op school jezelf kunnen zijn en houden van wie je 

wilt’

Veilig én plezierig schoolklimaat voor iedereen!





GSA Onderwijsstandaard: De Checklist









Vragen?



Presentatie Programma Schools Out Utrecht

Rose Derogee (zij/haar) 
verpleegkundige seksuele gezondheid en gezondheidsbevorderaar, 

GGD regio Utrecht

Meike Hensing (zij/haar) 
gezondheidsbevorderaar en projectleider SchoolsOUT, 

GGD regio Utrecht



Test je kennis!

Ga naar www.menti.com en
gebruik de code: 

5366 2279

Of scan

http://www.menti.com/


SchoolsOUT biedt scholen ondersteuning op maat om 

dit mogelijk te maken. Zo werken we samen aan een 

veiliger schoolklimaat voor iedereen.

Oorsprong in Nijmegen – al 20 jaar!

Op school jezelf kunnen zijn en 
houden van wie je wilt!



- 2 adviseurs die de scholen kunnen begeleiden

- Advies op maat

- Verbinden aan de juiste partners

- Samen kijken naar een structurele en integrale 

aanpak

Wat kunnen wij voor scholen 

betekenen?



Educatie ichtbaarheid Zorg, signaleren en 

begeleiding

Beleid en regelgeving

Binnen welke 

vakken zijn er 

aanknopings-

punten en hoe 

wordt het 

thema 

structureel 

ingezet?

Educatie voor 

leerlingen én 

docenten.

Schoolcultuur, 

sfeer op 

school, de 

voorzieningen 

op school, 

lesinhoud en 

voorbeeld-

gedrag van 

personeel.

Welke 

zorgstructuur 

is er en hoe 

vinden 

leerlingen 

extra hulp?

Afspraken en 

regels 

ingebed in 

schoolbeleid 

van algemene 

diversiteit en 

omgangsvorm

en, blijvend 

aandacht voor 

het thema.

De vier pijlers van Schools Out



• Veilig schoolklimaat realiseren

• Actief veiligheidsbeleid voeren en dit monitoren

• Kerndoel 38 PO en kerndoel 43 VO, verplicht aandacht 

besteden aan seksualiteit, diversiteit en met name 

seksuele diversiteit

• Seksuele vorming als onderwijs geven

Kaders die voor alle scholen 
gelden



1. Doe uitvraag bij scholen hoe ze voorgaande kaders 

vorm geven, tevreden zijn en of hulp zouden willen 

ontvangen (SchoolsOUT).

2. Laat in gesprekken met schoolbesturen seksuele en 

genderdiversiteit ook onderwerp zijn

3. Moedig scholen aan om te werken aan sociaal veilig 

klimaat

4. Stimuleer het opzetten van een Gender & Sexuality

Alliance en faciliteer uitwisseling

Wat kun je als gemeente doen op het gebied van 
onderwijs en seksuele- genderdiversiteit?



4. Schenk de scholen vlaggen

5. Hijs de vlag op Coming Out Day op het stadhuis samen 

met leerlingen van GSA’s en/of doe dit op verschillende 

scholen. 

6. Faciliteer eventueel trainingen (zoals 

vertrouwenspersonentraining met aandacht voor 

leerlingen met vragen rondom seksuele en 

genderdiversiteit).

7. Geef het goede voorbeeld als gemeente

Wat kun je als gemeente doen op het gebied van 
onderwijs en seksuele- genderdiversiteit?



We werken nu al samen met: Movisie, COC MN, Artikel 1, 

Theater AanZ, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort en 

Provincie Utrecht.

En hopelijk binnenkort ook met jullie als gemeente en de 

ketenpartners in jullie gemeente!

Dit doen wij niet alleen!



Vragen en uitwisseling?



Leernetwerk

- Voorjaar 2023

- Thema’s



Slotwoord

Rob van Muilenkom 

Gedeputeerde van de Provincie Utrecht



Dank voor uw aanwezigheid

We zien u graag terug!

Info over SchoolsOut

Meike Hensing:

MHensing@ggdru.nl



SchoolsOUT provincie 
Utrecht

Rose Derogee (zij/haar), verpleegkundige seksuele gezondheid en gezondheidsbevorderaar, GGD regio Utrecht
Anna Jansen (zij/haar) gezondheidsbevorderaar seksuele gezondheid, GGD regio Utrecht

Meike Hensing (zij/haar), gezondheidsbevorderaar en projectleider SchoolsOUT, GGD regio Utrecht



Test je kennis!

• Ga naar www.menti.com en
gebruik de code: 5366 2279

• Of scan

http://www.menti.com/


SchoolsOUT biedt scholen ondersteuning op maat om 
dit mogelijk te maken. Zo werken we samen aan een 
veiliger schoolklimaat voor iedereen.

Oorsprong in Nijmegen – al 20 jaar!

Op school jezelf kunnen zijn en houden van 
wie je wilt!



- Adviseurs die de scholen kunnen begeleiden

- Advies op maat

- Verbinden aan de juiste partners

- Samen kijken naar een structurele en integrale aanpak

Wat kunnen wij voor scholen betekenen?



Educatie Zichtbaarheid Zorg, signaleren en 
begeleiding

Beleid en 
regelgeving

Binnen welke 
vakken zijn er 
aanknopingspunten 
en hoe wordt het 
thema structureel 
ingezet?
Educatie voor 
leerlingen én 
docenten.

Schoolcultuur, sfeer 
op school, de 
voorzieningen op 
school, lesinhoud 
en voorbeeldgedrag 
van personeel.

Welke zorgstructuur 
is er en hoe vinden 
leerlingen extra 
hulp?

Afspraken en regels 
ingebed in 
schoolbeleid van 
algemene diversiteit 
en omgangsvormen, 
blijvend aandacht 
voor het thema.

De vier pijlers



- Veilig schoolklimaat realiseren

- Actief veiligheidsbeleid voeren en dit monitoren

- Kerndoel 38 PO en kerndoel 43 VO en kerndoel 53 in SO, verplicht 
aandacht besteden aan seksualiteit, diversiteit en met name 
seksuele diversiteit

Kaders die voor alle scholen gelden



1. Doe uitvraag bij scholen hoe ze voorgaande kaders vorm geven, tevreden 
zijn en of hulp zouden willen ontvangen (SchoolsOUT).

2. Laat in gesprekken met schoolbesturen seksuele en genderdiversiteit ook 
onderwerp zijn

3. Moedig scholen aan om te werken aan sociaal veilig klimaat

4. Stimuleer het opzetten van een Gender & Sexuality Alliance

5. Schenk de scholen vlaggen

6. Hijs de vlag op Coming Out Day op het stadhuis samen met leerlingen van 
GSA’s en/of doe dit op verschillende scholen. 

7. Faciliteer eventueel trainingen (zoals vertrouwenspersonentraining met 
aandacht voor leerlingen met vragen rondom seksuele en genderdiversiteit).

8. Geef het goede voorbeeld als gemeente

Wat kun je als gemeente doen op het gebied van 
onderwijs en seksuele- genderdiversiteit?



We werken nu al samen met: Movisie, COC MN, Artikel 1, 
Theater AanZ, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort en 
Provincie Utrecht..

En hopelijk binnenkort ook met jullie als gemeente en de 
ketenpartners in jullie gemeente!

Dit doen wij niet alleen!



Meedoen of behoefte aan meer informatie?

Neem dan contact op met Meike Hensing via schoolsout@ggdru.nl

mailto:schoolsout@ggdru.nl
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