
Interventies 
gezonde relaties & seksualiteit 

Seksuele integriteit binnen een veilige school

Over dit interventieoverzicht

Er zijn veel materialen beschikbaar die je kunt gebruiken bij het integreren van gezonde 
relaties & seksualiteit in schoolbeleid en -praktijk. Maar welke zijn geschikt voor het doel 
dat jij voor ogen hebt? Dat kan een hele zoektocht opleveren. Daarom stelden School & 
Veiligheid en Rutgers een overzicht samen van kwalitatief goede interventies. We geven 
van elk een korte omschrijving en verwijzen door naar de (online) ‘vindplaats’. Symbolen 
maken duidelijk bij welke pijler(s) van Gezonde School een interventie aansluit, voor welk 
schooltype de interventie is, wat de kosten zijn en of er sprake is van een erkenning.



Gezonde School onderscheidt vier pijlers voor het werken aan gezonde relaties & seksualiteit: Educatie, 
Omgeving, Signaleren en Beleid. Een compleet overzicht van interventies op het gebied van Educatie vind 
je op seksuelevorming.nl. In onderstaand overzicht vind je interventies die betrekking hebben op seksuele 
integriteit. Daaronder verstaan we het bewust, respectvol en verantwoordelijk omgaan met de eigen 
seksualiteit en gender en die van anderen. Het betreft dus de overlap tussen gender, seksualiteit en sociale 
veiligheid op school. 

Het overzicht is vrij uitgebreid omdat we een goed beeld willen geven van de meest gebruikte interventies 
rondom  rondom sociale veiligheid, ook als deze niet expliciet ingaan op seksualiteit. In het schema hebben 
we een indicatie gegeven van hoe expliciet gender, relaties en seksualiteit in de interventies benoemd 
worden. Waar dit niet het geval is, kun je de interventies altijd gebruiken om zelf deze thema’s in te 
passen. 

PRIMA
Lespakket en training tegen pesten.  
E-learning voor leerkrachten, pestmeter en 
lessenserie. Geen expliciete aandacht voor 
gender of seksualiteit.

Organisatie: Kenniscentrum Letselpreventie 
 Æ www.nji.nl/nl/Databank/Effectieve-Jeugdinterventies/Interventies/Erkend/PRIMA-aanpak-van-pesten-voor-scholen
 Æ www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/professionals/lespakketten/prima

Kanjertraining
Training binnen reguliere lessen die sociaal 
gedrag bevordert en pesten tegengaat. Voor 
leerlingen po en onderbouw vo. Ook voor leer-
lingen met problematisch gedrag. Voor docenten 
is er een bijbehorende docentrentraining. De 
Kanjertraining is ontwikkeld om agressief en 
teruggetrokken gedrag in groepen te corrigeren. 
Er is aandacht voor sekserolgedrag (bijvoorbeeld agressie door jongens en meidenvenijn). 

Organisatie: Stichting Kanjertraining; 
 Æ www.nji.nl/nl/Databank/Effectieve-Jeugdinterventies/Interventies/Erkend/Erkende-interventies-Kanjertraining
 Æ kanjertraining.nl

Gebruikte symbolen
Erkenning Kosten

A = goed beschreven € = < € 100,-

B = goed onderbouwd €€ = € 100,- tot € 500,-

C = aanwijzingen voor effectiviteit €€€ = > € 500,-

Sociale veiligheid, sociale competenties, 
anti-pesten

Erkenning: C

Kosten: materiaal €€€ | E-learning €€€ | begeleiding €€€

Doelgroep: 

Pijlers: 

Erkenning: C

Kosten: €€ (per leerkracht)

Doelgroep:                       (onderbouw) 

Pijlers: educatie

educatie omgeving signaleren

po

vopo

http://seksuelevorming.nl
http://www.nji.nl/nl/Databank/Effectieve-Jeugdinterventies/Interventies/Erkend/PRIMA-aanpak-van-pesten-voor-scholen
http://www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/professionals/lespakketten/prima
http://www.nji.nl/nl/Databank/Effectieve-Jeugdinterventies/Interventies/Erkend/Erkende-interventies-Kanjertraining
http://kanjertraining.nl/


KiVa
Lessenserie (10 lessen per jaar) tegen met 
bijbehorende 2-daagse docententraining. Bij 
het pakket hoort een sociale netwerkanalyse 
per groep om de sociale veiligheid in kaart te 
brengen en halfjaarlijkse terugkoppeling over 
verandering in pestgedrag en welbevinden van 
leerlingen. Geen expliciete aandacht voor gender of seksualiteit.

Organisatie: KiVa BV
 Æ www.nji.nl/nl/Databank/Effectieve-Jeugdinterventies/Interventies/Erkend/KiVa;
 Æ www.kivaschool.nl

Plezier op school
Tweedaagse zomercursus voor aanstaande 
brugklassers die op de basisschool gepest of 
afgewezen werden. Ouders zijn de inter-
mediaire doelgroep. Geen expliciete aandacht 
voor gender of seksualiteit.

Organisatie: Vincent van Gogh geestelijke gezondheidszorg
 Æ www.nji.nl/nl/Databank/Effectieve-Jeugdinterventies/Interventies/Erkend/Plezier-op-school

Taakspel
Spel waarin leerlingen leren zich aan klassen-
regels te houden. Er zijn varianten voor kleuters, 
voor groep 3 t/m 8 en voor onderbouw vo.  
Geen expliciete aandacht voor gender of 
seksualiteit.

Organisatie: CED groep
 Æ www.nji.nl/nl/Databank/Effectieve-Jeugdinterventies/Interventies/Erkend/Taakspel; 
 Æ Taakspel: voor een betere sfeer in je klas | CED-Groep (cedgroep.nl)

De Vreedzame School
De Vreedzame School is een breed programma 
voor sociale competentie en democratisch bur-
gerschap. Het is een pedagogische benadering 
waarbij de leerling als lid van een gemeenschap 
centraal staat. Wekelijkse lessen en inrichting 
van de klas en school als een democratische 
oefenplaats. 
De Vreedzame School is gevoelig voor gender en seksualiteit en pleit voor integratie van de Vreedzame 
School en Kriebels in je buik.

Organisatie: CED groep
 Æ www.nji.nl/nl/Databank/Effectieve-Jeugdinterventies/Interventies/Erkend/De-Vreedzame-School; 
 Æ www.devreedzame.school 

Erkenning: C

Kosten: €€€

Doelgroep:               

Pijlers:

po

educatie omgeving signaleren

Erkenning: C

Kosten: €€€

Doelgroep:            (groep 8) 

Pijlers:

po

educatie

Erkenning: C

Kosten: materialen €€ | training en begeleiding €€€

Doelgroep:                       (onderbouw)

Pijlers:

po vo

educatie omgeving

Erkenning: C

Kosten: €€€

Doelgroep:               

Pijlers:

po

educatie omgeving beleid

http://www.nji.nl/nl/Databank/Effectieve-Jeugdinterventies/Interventies/Erkend/KiVa
http://www.kivaschool.nl
http://www.nji.nl/nl/Databank/Effectieve-Jeugdinterventies/Interventies/Erkend/Plezier-op-school
http://www.nji.nl/nl/Databank/Effectieve-Jeugdinterventies/Interventies/Erkend/Taakspel
https://www.cedgroep.nl/advies/uitgelicht-taakspel
http://www.nji.nl/nl/Databank/Effectieve-Jeugdinterventies/Interventies/Erkend/De-Vreedzame-School
www.devreedzame.school


SPRINT - Signalering en PReventieve INTerventie bij antisociaal gedrag
Training van 46 uur voor kinderen (groep 4 t/m 
8) die gedurende langere tijd probleemgedrag 
vertonen, dat openlijk (vechten, schelden) of 
heimelijk (liegen, stelen) van aard is en/of die 
moeite hebben met het aanvaarden van auto-
riteiten. Bijbehorende bijeenkomsten voor 
ouders. Geen expliciete aandacht voor gender of seksualiteit.

PI Research
 Æ www.nji.nl/interventies/signalering-en-preventieve-interventie-bij-antisociaal-gedrag-sprint; 
 Æ www.piresearch.nl/producten/sprint?tid=181

 

Leefstijl
Doorlopend sociale vaardigheidsprogramma 
dat spelenderwijs sociaal gedrag en positieve 
betrokkenheid wil stimuleren door het aanleren 
van sociaal-emotionele vaardigheden. Geen 
expliciete aandacht voor gender of seksualiteit.

Organisatie: Boom beroepsonderwijs
 Æ www.nji.nl/interventies/leefstijl

SW-PBS: School-wide Positive Behavior Support
Driejarige systematische en gelaagde gedrags-
aanpak die bestaat uit het schoolbreed en 
preventief toepassen van gedrag beïnvloedende 
technieken, het schoolbreed registreren/
signaleren van ongewenst gedrag en het op 
maat inzetten van bestaande interventies voor 
leerlingen met risicovol gedrag. Geen expliciete 
aandacht voor gender of seksualiteit.

Organisatie: PI Research/Kenniscentrum SWPBS Nederland
 Æ www.nji.nl/nl/Databank/Effectieve-Jeugdinterventies/Interventies/Erkend/School-Wide-Positive-Behavior- 
Support; 

 Æ www.swpbs.nl/pbs

Checklist omgaan met calamiteiten in het onderwijs
De checklist biedt een overzicht van de 
belangrijkste dingen waar je aan moet denken 
als er sprake is van een calamiteit. Via QR-codes 
wordt aanvullende informatie gegeven. Geen 
expliciete aandacht voor gender of seksualiteit.

Organisatie: Stichting School & Veiligheid
 Æ www.schoolenveiligheid.nl/product/checklist-omgaan-met-calamiteiten

Erkenning: C

Kosten: €€€

Doelgroep:               

Pijlers:

po

educatie

Erkenning: B

Kosten: €€€

Doelgroep:               

Pijlers:

po vo

educatie

Erkenning: B

Kosten: €€€

Doelgroep:               

Pijlers:

po so vo

educatie omgeving signaleren beleid

Erkenning: onbekend

Kosten: € 

Doelgroep:               

Pijlers:

po vo mbo

omgeving

http://www.nji.nl/interventies/signalering-en-preventieve-interventie-bij-antisociaal-gedrag-sprint
http://www.piresearch.nl/producten/sprint?tid=181
http://www.nji.nl/interventies/leefstijl
www.nji.nl/nl/Databank/Effectieve-Jeugdinterventies/Interventies/Erkend/School-Wide-Positive-Behavior-Support
www.nji.nl/nl/Databank/Effectieve-Jeugdinterventies/Interventies/Erkend/School-Wide-Positive-Behavior-Support
http://www.swpbs.nl/pbs
http://www.schoolenveiligheid.nl/product/checklist-omgaan-met-calamiteiten


Kletskaartjes over pesten
Met leerlingen in gesprek over pesten; wat is 
nodig voor een fijne sfeer in de klas? De kaartjes 
stimuleren leerlingen woorden te geven aan 
gevoelens en behoeftes. Aparte versies voor po 
en vo. Er zijn ook Kletskaartjes over grapjes en 
pesten.

Organisatie: Stichting School & Veiligheid
 Æ Kletskaartjes over pesten (po, vo) - School en veiligheid

Gedragen gedrag, vo en mbo
Spel voor onderwijsteams en voor leerlingen op 
vo en mbo over acceptabel gedrag op school. De 
situatiekaarten gaan over 5 thema’s: Liefde, Seks 
en relaties; Agressie en geweld; Vooroordelen 
en discriminatie; Seksuele diversiteit; Pesten. 
Er is ook een versie voor het po.

Organisatie: Stichting School & Veiligheid
 Æ www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/spel-gedragen-gedrag-vo-mbo

Gedragen gedrag, po
Gewenst en ongewenst gedrag op speelse wijze 
bespreekbaar maken en samen tot afspraken 
en regels komen. Dit spel is te spelen binnen 
het team, met leerlingen of met ouders. Er zijn 
6 thema’s: Liefde, seks en relaties; Agressief 
gedrag; Vooroordelen en discriminatie; Seksuele 
diversiteit; Pesten; Ouders. Er is ook een versie 
voor vo en mbo.

Organisatie: Stichting School & Veiligheid
 Æ Het Spel Gedragen gedrag (po) - School en veiligheid

Quick scan pestbeleid
Met deze checklist kan de school nagaan wat er 
gedaan wordt op het gebied van pesten. Hier-
mee krijg je zicht op wat er op jouw school nog 
moet gebeuren. De scan bestaat uit een korte 
vragenlijst. Geen expliciete aandacht voor 
gender of seksualiteit.

Organisatie: Stichting School & Veiligheid
 Æ www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/quickscan-pestbeleid

Erkenning: onbekend

Kosten: gratis

Doelgroep:               

Pijlers:

po vo

educatie omgeving

Erkenning: onbekend

Kosten: €

Doelgroep:               

Pijlers:

vo mbo

educatie omgeving

Erkenning: onbekend

Kosten: gratis

Doelgroep:               

Pijlers:

po

educatie omgeving

Erkenning: onbekend

Kosten: gratis

Doelgroep:               

Pijlers:

po vo

omgeving beleid

https://www.schoolenveiligheid.nl/product/kletskaartjes-over-pesten-po-vo/
http://www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/spel-gedragen-gedrag-vo-mbo
https://www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/spel-gedragen-gedrag-po/
http://www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/quickscan-pestbeleid


Digitaal Veiligheidsplan School & Bestuur
Online tool om visie en praktijk rondom sociale 
veiligheid op de school te vertalen naar een 
bruikbaar schoolveiligheidsplan. Geen expliciete 
aandacht voor gender of seksualiteit.

Organisatie: Stichting School & Veiligheid
 Æ www.digitaalveiligheidsplan.nl

Niet Pluis instrument
Het Niet-pluisinstrument is een intervisietool 
die houvast kan bieden bij het gesprek over een 
‘niet-pluisgevoel’. Door uitwisseling van infor-
matie en door het spiegelen van observaties en 
interpretaties helpt de tool om het beeld van 
een jongere completer te maken. Daarmee kan 
een eventuele verdere onderzoeks- of zorgvraag scherper geformuleerd worden.
Geen expliciete aandacht voor gender of seksualiteit.

Organisatie: Stichting School & Veiligheid
 Æ www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/intervisietool-bij-een-niet-pluisgevoel

Dialoog Onder Druk Training, versie Culturele diversiteit
De training ondersteunt docenten bij het 
bespreken van moeilijke en gevoelige onderwer-
pen. Op basis van voorbeelden uit de werkprak-
tijk oefenen deelnemers met een acteur hoe je 
hier op een goede manier mee om kunt gaan. 
Met specifieke versies, gericht op polarisatie, 
inclusie en diversiteit, gender- en seksuele diversiteit en radicalisering.

Organisatie: Stichting School & Veiligheid
 Æ www.schoolenveiligheid.nl/incompany-training/training-dialoog-onder-druk

OCW veiligheids-monitor po en vo
Door het Ministerie van OCW aangeboden 
veiligheidsmonitor over sociale veiligheid van 
leerlingen, personeel, leidinggevenden en 
ouders (ouders alleen po). De school krijgt een 
eigen rapportage en kan toestemming geven 
voor rechtstreekse aanlevering bij de Inspectie. 
De enquêtes gaan veel dieper in op negatief 
gedrag dan de tevredenheidsonderzoeken van 
de PO-Raad en VO-raad en gaan ook in op seksuele intimidatie, cyberpesten, online uitwisseling van  
seksueel getinte beelden en LHBTI-pesten. 

Organisatie: Ministerie van OCW
 Æ www.veiligheidsmonitorpovo.nl; 
 Æ www.veiligheidsmonitorpovo.nl/enquetes.htm 

Erkenning: onbekend

Kosten: gratis

Doelgroep:               

Pijlers:

po vo

omgeving signaleren beleid

Erkenning: onbekend

Kosten: gratis

Doelgroep:               

Pijlers:

mbovo

signaleren

Erkenning: Evaluatie (effect) onderzoek

Kosten: gratis

Doelgroep:               

Pijlers:

mbovo

educatie omgeving

Erkenning: Geen door RIVM erkende interventie maar wel 
gebaseerd op het model van Ton Mooij (ITS) voor het  
volledig monitoren van veiligheid op school.

Kosten: gratis

Doelgroep:               

Pijlers:

po vo

signaleren beleid

http://www.digitaalveiligheidsplan.nl
http://www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/intervisietool-bij-een-niet-pluisgevoel
http://www.schoolenveiligheid.nl/incompany-training/training-dialoog-onder-druk
http://www.veiligheidsmonitorpovo.nl/
http://www.veiligheidsmonitorpovo.nl/enquetes.htm


Anti-Pest Zelfevaluatie
Handleiding en instrumenten voor hoe een 
school een zelfevaluatie t.a.v. schoolveiligheids-
beleid kan doen en draagvlak kan creëren voor 
een verbetering. Geen expliciete aandacht voor 
gender of seksualiteit.

Organisatie: International ABC-partnership
 Æ www.gale.info/en/projects/abc-project

 

ALICE - Adapting Learning in Inclusive Communities and Environment
Handleiding voor het bevorderen van sociale 
vaardigheden gedrag op vo-scholen en hun 
omgeving. In de handleiding is aandacht voor de 
op elkaar inwerkende mechanismen van uitslui-
ting en discriminatie op grond van uiterlijk, ras, 
migratieachtergrond, gender, seksuele voorkeur, 
transgender, sociale klasse, armoede en handicap.

Organisatie: International ALICE-partnership
 Æ www.gale.info/en/projects/alice-project

ECBO Veiligheids-monitor mbo
Onderzoeksinstituut ECBO doet om de 2 tot 
3 jaar in samenwerking met de Mbo-raad 
onderzoek naar veiligheid in het mbo, inclusief 
verschillen qua gender en seksuele voorkeur. 
De resultaten zijn niet bedoeld voor individuele 
scholen. De volledige vragenlijsten voor studen-
ten en medewerkers zijn wel als bijlagen opgenomen in de rapporten.

Organisatie: ECBO
 Æ ecbo.nl/onderzoekspublicatie/monitor-sociale-veiligheid-2017-2018-stand-van-zaken-over-sociale- 
veiligheid-in-het-mbo

Incidenten-venster VO
In Incidentenvenster-VO registreren VO-scholen 
gemakkelijk incidenten en ongevallen. Inci-
dentenvenster-VO is ontwikkeld door Voion, in 
samenwerking met de VO-raad en Vensters voor 
Verantwoording. Deze tool maakt gebruik van 
de door Ton Mooij (ITS) voor OCW ontwikkelde 
standaard (https://www.voion.nl/media/2860/definitiesvanincidenteninhetonderwijs.pdf). Er is daardoor 
gedetailleerde aandacht voor seksuele intimidatie en discriminatie op grond  van seksuele diversiteit.

Organisatie: Voion
 Æ Incidentenvenster-VO | Voion

Erkenning: Proces- en waargenomen impact evaluatie

Kosten: gratis

Doelgroep:               

Pijlers:

vo

omgeving signaleren beleid

Erkenning: Proces- en waargenomen impact evaluatie

Kosten: gratis

Doelgroep:               

Pijlers:

vo

beleideducatie

Erkenning: onbekend

Kosten: Gratis

Doelgroep:               

Pijlers:

mbo

beleid

Erkenning: onbekend

Kosten: Gratis voor scholen met gebruikers-licentie

Doelgroep:               

Pijlers:

vo

signaleren beleid

https://www.gale.info/en/projects/abc-project
https://www.gale.info/en/projects/alice-project
https://ecbo.nl/onderzoekspublicatie/monitor-sociale-veiligheid-2017-2018-stand-van-zaken-over-sociale-veiligheid-in-het-mbo/
https://ecbo.nl/onderzoekspublicatie/monitor-sociale-veiligheid-2017-2018-stand-van-zaken-over-sociale-veiligheid-in-het-mbo/
https://www.voion.nl/media/2860/definitiesvanincidenteninhetonderwijs.pdf
https://www.voion.nl/instrumenten/incidentenvenster-vo/


It’s up to you
Een interactieve film die wordt ingezet als 
lesmethode tegen cyberpesten op scholen. 
Leerlingen bepalen de keuzes van de hoofd-
persoon en ervaren de gevolgen van hun acties. 
Vervolgens telt de klas gedragscodes op. Geen 
expliciete aandacht voor gender of seksualiteit.

Organisatie: Stichting Reactif i.s.m. Mediawijzer.net, Mijnkindonline en de Open Universiteit
 Æ IT’S UP TO YOU (itsuptoyou.nu)

Doe iets!
Lespakket over cyberpesten voor onderbouw 
VO. Het lespakket bestaat uit een korte hand-
leiding voor de docent, een digibord omgeving 
voor in de klas, een Virtual Reality-film en een 
kist met 30 VR-brillen die je gratis kunt reser-
veren (en dus leent). Geen expliciete aandacht 
voor gender of seksualiteit.

Organisatie: Kenniscentrum Letselpreventie 
 Æ www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/professionals/lespakketten/vr-cyberpesten

Erkenning: B

Kosten: €

Doelgroep:            (onderbouw)

Pijlers:

vo

educatie

Erkenning: onbekend

Kosten: gratis

Doelgroep:             (onderbouw)  

Pijlers:

vo

educatie omgeving

Cyberpesten

Seksuele en genderdiversiteit

SchoolsOUT
Programma om scholen te begeleiden bij het 
structureel inbedden van aandacht voor sek-
suele en genderdiversiteit in het schoolbeleid. 
Specifiek gericht op schoolbegeleiding t.a.v. 
veiligheid rond seksuele diversiteit.

Organisatie: GGD Gelderland-Zuid 
 Æ www.nji.nl/nl/Databank/Effectieve-Jeugdinterventies/Interventies/Erkend/Schoolsout; 
 Æ schoolsoutweb.nl

GSA - Gender & Sexuality Alliances op scholen
Programma om scholen te begeleiden bij het 
structureel inbedden van aandacht voor sek-
suele en genderdiversiteit in het schoolbeleid. 
Specifiek gericht op schoolbegeleiding t.a.v. 
veiligheid rond seksuele diversiteit.

Organisatie: COC Nederland 
 Æ www.nji.nl/nl/Databank/Effectieve-Jeugdinterventies/Interventies/Erkend/Gay-Straight-Alliances-op-scholen 

Erkenning: B

Kosten: Gratis in Nijmegen e.o.

Doelgroep:               

Pijlers:

mbopo vo

educatie omgeving signaleren beleid

Erkenning: B

Kosten: Gratis

Doelgroep:               

Pijlers:

mbovo

omgeving

http://Mediawijzer.net
https://itsuptoyou.nu/
http://www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/professionals/lespakketten/vr-cyberpesten
http://www.nji.nl/nl/Databank/Effectieve-Jeugdinterventies/Interventies/Erkend/Schoolsout
https://schoolsoutweb.nl
http://www.nji.nl/nl/Databank/Effectieve-Jeugdinterventies/Interventies/Erkend/Gay-Straight-Alliances-op-scholen


Dialoog Onder Druk Training, versie gender- en seksuele diversiteit
De training ondersteunt docenten bij het 
bespreken van moeilijke en gevoelige onderwer-
pen. Op basis van voorbeelden uit de werkprak-
tijk oefenen deelnemers met een acteur hoe je 
hier op een goede manier mee om kunt gaan. 
Met specifieke versies, gericht op polarisatie, 
inclusie en diversiteit, gender- en seksuele diversiteit en radicalisering.

Organisatie: Stichting School & Veiligheid 
 Æ www.schoolenveiligheid.nl/incompany-training/training-dialoog-onder-druk

Omgaan met wat je niet verwacht
Handleiding voor integratie van seksuele 
diversiteit -en diversiteit in brede zin- in een 
doorlopende leerlijn in mbo-opleidingen.
Aangevuld met werkvormenmap voor aandacht 
op het mbo voor sociale veiligheid, burgerschap 
en diversiteit.

Organisatie: EduDivers 
 Æ www.gale.info/doc/worldmap/netherlands/NL-2016-EduDivers-MBO-TOOLKIT-Omgaan-met-wat-je-niet- 
verwacht.pdf; 

 Æ www.gale.info/doc/worldmap/netherlands/NL-2018-EduDivers-MBO-WERKVORMENMAP-Omgaan-met-wat-je-
niet-verwacht.pdf 

Ruben les
Korte videofilm en docentenhandleiding voor 
een les over seksuele diversiteit.

Organisatie: EduDivers 
 Æ www.gale.info/doc/worldmap/netherlands/
rubenles/NL-2012-Dankmeijer-De-Rubenles- 
docentenhandleiding.pdf

Homo in de klas
Homo in de Klas is een groep van christelijke 
lhbt peer-voorlichters die een lesmodule over 
seksuele diversiteit aanbieden aan christelijke 
middelbare scholen, van orthodox tot vrijzinnig. 
Er zijn lesbrieven voor vmbo en havo/vwo. In 
het pakket wordt geen stelling genomen over 
diverse keuzes die christelijke LHBT’ers kunnen maken, maar er wordt over van gedachten gewisseld.

De lesbrief is gratis maar wordt alleen aangeboden in combinatie met gastlessen, die kosten €50 per les. 
Updates van lesbrieven zijn beschikbaar voor €25 per jaar.

Organisatie: Homo inde klas 
 Æ www.homoindeklas.nl

Erkenning: Evaluatie (effect) onderzoek

Kosten: Gratis

Doelgroep:               

Pijlers:

mbovo

educatie omgeving

Erkenning: Proefproject en zonder onderzoek

Kosten: Gratis

Doelgroep:               

Pijlers:

mbo

educatie omgeving beleid

Erkenning: Proefproject en zonder onderzoek

Kosten: gratis

Doelgroep:               

Pijlers:

vo

educatie omgeving

Erkenning: Evaluatie (effect) onderzoek

Kosten: €

Doelgroep:               

Pijlers:

vo

educatie

http://www.schoolenveiligheid.nl/incompany-training/training-dialoog-onder-druk
www.gale.info/doc/worldmap/netherlands/NL-2016-EduDivers-MBO-TOOLKIT-Omgaan-met-wat-je-niet-verwacht.pdf
www.gale.info/doc/worldmap/netherlands/NL-2016-EduDivers-MBO-TOOLKIT-Omgaan-met-wat-je-niet-verwacht.pdf
www.gale.info/doc/worldmap/netherlands/NL-2018-EduDivers-MBO-WERKVORMENMAP-Omgaan-met-wat-je-niet-verwacht.pdf
www.gale.info/doc/worldmap/netherlands/NL-2018-EduDivers-MBO-WERKVORMENMAP-Omgaan-met-wat-je-niet-verwacht.pdf
www.gale.info/doc/worldmap/netherlands/rubenles/NL-2012-Dankmeijer-De-Rubenles-docentenhandleiding.pdf
www.gale.info/doc/worldmap/netherlands/rubenles/NL-2012-Dankmeijer-De-Rubenles-docentenhandleiding.pdf
www.gale.info/doc/worldmap/netherlands/rubenles/NL-2012-Dankmeijer-De-Rubenles-docentenhandleiding.pdf
https://www.homoindeklas.nl


Open & out: tien regenboog-sleutels
Brochure met 10 criteria voor lhbt-vriendelijk 
schoolbeleid in het vo. Ontwikkeld door Onder-
wijsalliantie Seksuele Diversiteit op basis van de 
algemene eisen van de Onderwijsinspectie. 

Organisatie: EduDivers
 Æ www.gale.info/doc/worldmap/netherlands/NL-2014-Dankmeijer-Open-&-Out-tien-regenboogsleutels.pdf

De roze draad in veiligheid op school
Handreiking voor schoolleiders in het vo over 
hoe een LHBT-vriendelijk schoolbeleid te 
ontwikkelen.

Organisatie: EduDivers
 Æ www.gale.info/doc/worldmap/netherlands/NL-
2008-Dankmeijer-De-roze-draad-in-veiligheid-
op-school.pdf

Voice OUT
Docentenhandleiding voor een 6 tot 10-delige 
lessenserie over media, mensenrechten en sek-
suele diversiteit.

Organisatie: International NISO-partnership
 Æ NISO Toolkit Final_DU (gale.info)

Dubbel Divers 
Docentenhandleiding over hoe men 9 thema’s 
rond seksuele diversiteit aan de orde kan stellen 
in lessen en in leerlingenbegeleiding. 

Organisatie: International TRIANGLE partnership
 Æ nl glossar (gale.info)

Schoolvisitatie door leerlingen
Handleiding voor hoe men het schoolbeleid 
rond seksuele diversiteit kan laten onderzoeken 
en erover kan laten adviseren door vo-leerlingen.

Organisatie: EduDivers
 Æ Gay-OK-jongerenteams-handleiding.pdf  
(gale.info)

Erkenning: geen

Kosten: Gratis

Doelgroep:               

Pijlers:

vo

beleid

Erkenning: Ontwikkeld in samenwerking met besturen 
organisatie VOS/ABB

Kosten: Gratis

Doelgroep:               

Pijlers:

vo

beleid

Erkenning: Proefproject en zonder onderzoek

Kosten: Gratis

Doelgroep:               

Pijlers:

vo

educatie

Erkenning: Behoeftenonderzoek

Kosten: Gratis

Doelgroep:               

Pijlers:

mbovo

educatie signaleren

Erkenning: ???

Kosten: Gratis

Doelgroep:               

Pijlers:

vo

omgeving beleid

www.gale.info/doc/worldmap/netherlands/NL-2014-Dankmeijer-Open-&-Out-tien-regenboogsleutels.pdf
www.gale.info/doc/worldmap/netherlands/NL-2008-Dankmeijer-De-roze-draad-in-veiligheid-op-school.pdf
www.gale.info/doc/worldmap/netherlands/NL-2008-Dankmeijer-De-roze-draad-in-veiligheid-op-school.pdf
www.gale.info/doc/worldmap/netherlands/NL-2008-Dankmeijer-De-roze-draad-in-veiligheid-op-school.pdf
https://www.gale.info/doc/project-voice-out/niso_toolkit_final_nl.pdf
https://www.gale.info/doc/different-in-more-ways-than-one/DIMW-nl-0-introduction.pdf
https://www.gale.info/doc/database/methods/Gay-OK-jongerenteams-handleiding.pdf
https://www.gale.info/doc/database/methods/Gay-OK-jongerenteams-handleiding.pdf


GSA Onderwijs standaard
De GSA standaard is een actie-instrument voor 
en door Gender & Sexuality Alliances om hun 
schoolbeleid mee te scoren en om acties te 
plannen. De aandacht richt zich op behoeften 
van LHBT-leerlingen.

Organisatie: COC Nederland, GSA-netwerk
 Æ www.gsaonderwijsstandaard.nl

Mijn-ID docenten training
Eendaagse training Seksuele Diversiteit voor 
mbo-docenten. Centraal staan de vragen van 
leerlingen en hoe je daarmee omgaat. Er wordt 
ingegaan op de norm van heteroseksualiteit en 
hoe een docent met de fight or flight impuls bij 
leerlingen en bij zichzelf kan omgaan.
Naast de Handleiding is er ook een reader. 

Organisatie: GALE
 Æ Handleiding: www.gale.info/doc/project-sense/IO2_My-ID_Training_on_Sexual_Diversity_for_Vocational_ 
Teachers_2019_NL.pdf 

 Æ Achtergrond reader: www.gale.info/doc/project-sense/IO2_My-ID_Reader_Sexual_Diversity_in_Schools_2019_
NL.pdf

Erkenning: Gebaseerd op wensen GSA leerlingen

Kosten: Gratis

Doelgroep:               

Pijlers:

mbovo

educatie omgeving beleid

Erkenning: Pilots met tevredenheidsevaluatie; onderzoek 
door ITS

Kosten: Gratis

Doelgroep:               

Pijlers:

mbo

educatie omgeving beleid

Overigen

Tevredenheids-onderzoek PO
Door de PO-Raad aangeboden tool (onder-
deel van Vensters van Verantwoording) voor 
het doen van tevredenheids- (en veiligheids-) 
onderzoek in het PO. De tool bestaat uit vragen-
lijsten voor leerlingen (groep 6-7-8), ouders en 
medewerkers. Na het invullen kan men gege-
vens uitdraaien, publiceren op vensters en aanleveren aan de Inspectie. Er wordt gevraagd naar pesten en 
sfeer, niet naar discriminatie of seksualiteit. Op deze pagina staan ook 13 andere aanbieders van monitors 
genoemd.

Organisatie: PO-Raad
 Æ www.vensters.nl/tevredenheidsmeting-po 

Erkenning: onbekend

Kosten: Gratis voor leden PO-Raad

Doelgroep:               

Pijlers:

po

signaleren beleid

http://www.gsaonderwijsstandaard.nl
https://www.gale.info/doc/project-sense/IO2_My-ID_Training_on_Sexual_Diversity_for_Vocational_Teachers_2019_NL.pdf
https://www.gale.info/doc/project-sense/IO2_My-ID_Training_on_Sexual_Diversity_for_Vocational_Teachers_2019_NL.pdf
https://www.gale.info/doc/project-sense/IO2_My-ID_Reader_Sexual_Diversity_in_Schools_2019_NL.pdf
https://www.gale.info/doc/project-sense/IO2_My-ID_Reader_Sexual_Diversity_in_Schools_2019_NL.pdf
http://www.vensters.nl/tevredenheidsmeting-po


Tevredenheids-onderzoek VO
Door de VO-raad aangeboden tool (onder-
deel van Vensters van Verantwoording) voor 
het doen van tevredenheids- (en veiligheids-) 
onderzoek in het vo. De tool bestaat uit vragen-
lijsten voor leerlingen en ouders. Na het invul-
len kan men gegevens uitdraaien, publiceren 
op vensters en aanleveren aan de Inspectie. Er wordt gevraagd naar pesten, discriminatie (niet uitgesplitst 
naar grond) en sfeer, niet naar seksualiteit. Op deze pagina staan ook 15 andere aanbieders van monitors 
genoemd.

Organisatie: VO-raad
 Æ www.vensters.nl/tevredenheidsmeting-vo

Erkenning: onbekend

Kosten: Gratis voor leden VO-raad

Doelgroep:               

Pijlers:

vo

signaleren beleid

http://www.vensters.nl/tevredenheidsmeting-vo


Interventies per pijler van Gezonde School 
Interventies kunnen aan meerdere pijlers voldoen dus meerdere keren voorkomen.

en monitoring

SchoolsOUT SchoolsOUT SchoolsOUT SchoolsOUT

Kiva KiVa KiVa Quick scan pestbeleid

Gedragen gedrag Gedragen gedrag SW-PBS: School-wide  
Positive Behavior Support

Digitaal Veiligheidsplan 
School & Bestuur

SPRINT - Signalering en 
PReventieve INTerventie bij 
antisociaal gedrag

SPRINT - Signalering en 
PReventieve INTerventie bij 
antisociaal gedrag

Checklist omgaan met  
calamiteiten in het 
onderwijs

Omgaan met wat je niet 
verwacht

De Vreedzame School De Vreedzame School Quick scan pestbeleid Open & out:  
tien regenboog-sleutels

Plezier op school Niet Pluis instrument De roze draad in veiligheid 
op school

PRIMA Taakspel Dubbel Divers (deel  
leerlingenbegeleiding)

Schoolvisitatie door  
leerlingen

Kanjertraining SW-PBS: School-wide Posi-
tive Behavior Support

Anti-Pest Zelfevaluatie Anti-Pest Zelfevaluatie

Leefstijl GSA - Gender & Sexuality 
Alliances op scholen

GSA Onderwijs standaard GSA Onderwijs standaard

Dialoog Onder Druk Trai-
ning

Mijn-ID docententraining Tevredenheids-onderzoek 
PO

ALICE - Adapting Learning 
in Inclusive Communities 
and Environment

It’s up to you Tevredenheids-onderzoek 
PO

Doe iets! OCW veiligheids-monitor 
PO en VO

Ruben les ECBO Veiligheids-monitor 
mbo

Homo in de klas Incidenten-venster VO

Voice OUT

Dubbel Divers

ALICE - Adapting Learning 
in Inclusive Communities 
and Environment

Mijn-ID docententraining

educatie omgeving signaleren beleid
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