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NISO
 LEERLINGEN VOOR  

GELIJKE RECHTEN EN  
TEGEN HOMOFOBIE

ACTIEF BURGERSCHAP EN MEDIA EDUCATIE



In het NISO project werken vier organisaties uit 

België, Estland, Italië en Nederland, onder leiding 

van de Provincie van Rome, samen aan de 

ontwikkeling van een spel voor leerlingen over 

mensenrechten en seksuele diversiteit. Zij  

werken het project op de volgende niveaus uit.

 

MAATSCHAPPELIJK 
Tijdens het project worden de meest voor- 

komende homofobe stereotypen onderzocht,  

in de ervaring van lesbiennes, homoseksuelen, 

biseksuelen en transgenders (LHBT), en onder 

leerlingen. De video’s die de leerlingen tijdens  

het spel maken, worden breed verspreid.

POLITIEK 

Beleidsmakers en politici worden door de partners 

benaderd om gelijke rechten ten aanzien van 

genderidentiteit en seksuele oriëntatie blijvend op  

de politieke agenda te zetten. Daarnaast bieden 

de leerlingen die het spel winnen, een voorstel 

aan bij het Europees Parlement

DOCENTEN
Als voorbereiding op het spel voor de leerlingen 

wordt voor docenten een toolkit ontwikkeld.  

Aan de hand daarvan worden leerlingen getraind. 

Daarnaast benaderen de partners nationale en 

internationale vakbonden om gelijke rechten  
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ten aanzien van genderidentiteit en seksuele 

oriëntatie op de agenda te zetten. 

LEERLINGEN 
Het spel voor de leerlingen is de kern van het 

project. Leerlingen leren over de situatie van 

LHBT mensen, ze leren hoe ze democratisch 

kunnen handelen om discriminatie te voorkomen, 

hoe ze heteronormatieve en homofobe stereo-

typen in de media kunnen deconstrueren,  

hoe ze multimedia producten tegen homofobie 

kunnen maken, hoe ze kunnen debatteren over 

homofobie en hoe ze een politiek voorstel  

kunnen maken om homofobie te bestrijden.

Het belangrijkste doel van het NISO project is  

dat leerlingen een soort megafoon zijn naar 

beleidsmakers en politici toe. ‘Op weg daarnaar 

toe’ worden ze gehoord door hun medeleerlin-

gen, docenten, schooldirecteuren en uiteindelijk 

ook de bredere samenleving. Dat laat het logo 

van het spel zien: Voice OUT!

In het land van iedere partner doen minstens  

drie scholen mee aan het spel. Op iedere school 

worden twee ‘partijen’ van ieder tien leerlingen 

samengesteld. Zij bedenken gedurende vier 

maanden ideeën voor de beste manier om 

mensenrechten te bevorderen en homofobie  

te bestrijden. Het gaat erom dat iedereen zich- 

zelf mag zijn, maar homoseksualiteit moet er  

wel in voorkomen.

 
WAT GAAN DE  
LEERLINGEN DOEN? 

• Ze krijgen eerst een starttraining en 

ontwikkelen hun idee. 

• Ze voeren een verkiezingscampagne 

om hun idee te promoten, bijvoorbeeld 

door middel van een promovideo, een 

website, voorlichting of kleine acties  

op school. 

• Er is een verkiezing op de school. 

De ‘partij’ die wint, doet mee aan de 

landelijke verkiezing. 

• De vier landelijke ‘partijen’ die winnen, 

krijgen een gratis excursie naar Brussel. 

Daar bieden ze een voorstel aan bij  

het Europees parlement.

De inhoud van deze brochure is voor  

volledige verantwoordelijkheid van de  

NISO groep en kan op geen enkele  

wijze worden aangegrepen als dat ze  

uitdrukking geeft aan de visie van de  

Europese Unie.



WWW.NISOPROJECT.EU

februari 2011 - januari 2013

Voor meer informatie: niso.project.info@gmail.com

NISO partners

Het NISO project wil meer kennis en begrip van mensenrechten bevorderen bij 

leerlingen, vooral ten aanzien van seksuele oriëntatie. Daarvoor ontwikkelen de 

projectpartners een verkiezingsspel met participatie van leerlingen. Dit spel helpt 

leerlingen om zich uit te spreken over mensenrechten en het bestrijden van homo-

fobie op school en in de media.


