Seksuele diversiteit
in het ROC van Amsterdam
Presentatie en paneldiscussie, 18 mei, 16:00 – 17:00 online

De MijnID methode
In de afgelopen 2 ½ jaar heeft een Europees partnerschap de Nederlandse “MijnID” succesformule om seksuele en
genderdiversiteit integreren in het mbo uitgeprobeerd in drie andere Europese landen. Maar ook in Nederland is de methode
opnieuw toegepast en verder uitgewerkt.
Op 18 mei vindt een presentatie en discussie plaats. Het eerste deel (13:00 tot 16:00) is in het Engels en gaat over het hele
project. Aan het eind vindt een discussie plaats over of er op Europees niveau een aanscherping moet komen van net
Europees beleid specifieke ten aanzien van beroepsonderwijs en in de Europese kader voor beroepskwalificaties. In
Nederland is er al een eis voor formele aandacht in de kwalificaties voor het Mbo. Dit is nog niet uitgewerkt naar complete
competenties.
Het tweede deel (16:00 tot 17:00) is in het Nederlands en richt zich voornamelijk op de concrete ervaringen in Nederland.
Studenten van het ROC van Amsterdam ontwikkelden een vraag-en-antwoord website als manier om zowel LHBTIQ+
studenten en cisgender hetero studenten de gelegenheid geven om vragen te stellen. Daarnaast dient de website als
mogelijkheid om door middel van de gestelde vragen en antwoorden een discussie los te maken over seksuele en
genderdiversiteit in mbo groepen.
De docenten kregen een training, waarin benadrukt werd dat weerstand vanuit studenten niet een bedreiging is, maar juist
een kans voor een zinvolle discussie over klantvriendelijkheid. Om seksuele en genderdiversiteit te integreren in een
doorlopende leerlijn, is de bestaande doorlopende leerlijn om burgerschap (meer dan aandacht in het vak burgerschap)
aangepast.
Deze initiatieven zullen worden gepresenteerd en het publiek krijgt gelegenheid om in gesprek te gaan met de studenten, de
docent die het project coördineerde en deels uitvoerde, en de ROC van Amsterdam directeuren die het project
introduceerden en er beleidsmatig vervolg aan geven.

Programma
18 mei 2021
16:00 tot 17:00 uur, registratie: https://www.gale.info/18may
16:00

Welkom & introductie, Peter Dankmeijer, GALE

16:05

Studenten presenteren de gin-gen website en vraagbaak, Q&A

16:20

Docent Nathan van der Hooft presenteert de inbedding in het leerplan, Q&A

16:35

Paneldiscussie Kim van Gessel (teamleider laboratorium), Aad Knepsch (algemeen directeur College West Zorg,
Hanny Vroom (directeur onderwijs), André Caïro (financieel directeur), Nathan van der Hooft (docent/project
begeleider), studenten.

16:55

Korte afsluiting

17:00

Afsluiting
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