VOORLICHTING OVER DISCRIMINATIE VOOR VERTROUWENSPERSONEN

.........................................................
Discriminatie is een verschijnsel van complexe oorzaken en vele uitingsvormen. Het kan op
verschillende manieren voorkomen; in opvattingen of vooroordelen, pesten, bedreigingen
en geweld. En het kan overal voorkomen. Ook binnen het onderwijs. Een veilige
schoolomgeving vraagt om continue aandacht en alertheid van de professional. Dat begint
bij het herkennen en erkennen van (eigen) vooroordelen en de onbewuste maar vaak
nadelige gevolgen hiervan zoals discriminatie en ongelijke behandeling.
Vertrouwenspersonen binnen het onderwijs kunnen te maken krijgen met meldingen van
ongewenst gedrag. De meest voorkomende vormen van ongewenst gedrag zijn; seksuele
intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie.
Onderwerpen die kwalificatie-eisen op zowel inhoudelijk als persoonlijk niveau stellen.
Inzicht in eigen handelen, materiedeskundigheid en kennis van juridische mogelijkheden zijn
van belang bij de behandeling van meldingen van onder andere discriminatie.
Voor vertrouwenspersonen binnen het onderwijs heeft ADV) Limburg een training
ontwikkeld die aansluit op bovenstaande kwalificatie-eisen.
Leerdoelen
 Vergroten van bewustzijn in de eigen (onbewuste) vooroordelen;
 Vergroten van kennis en inzicht in de begrippen vooroordelen en discriminatie;
 Vergroten van kennis van discriminatiewetgeving.
Inhoud
Deelnemers ervaren hoe onze hersens ons voor de gek houden bij waarneming van
voorwerpen en mensen. Deelnemers testen hun eigen onbewuste associaties en hoe deze
(onbewust) een rol kunnen spelen in hun eigen handelen. Aan de hand van praktische
voorbeelden wordt uitleg gegeven over het ontstaan van vooroordelen, de werking van
stereotypen en de gevolgen van discriminatie. Ook is er in de training aandacht voor de
wettelijke kaders en regelgeving op het gebied van gelijke behandeling.
De verbinding tussen sociale veiligheid in het onderwijs, kwalificatie-eisen voor
vertrouwenspersonen en kennis van het thema discriminatie vormt een constante factor
binnen de training.
Duur van de training:
De duur van de training is 2,5 uur. Vooraf aan de training zal aan de deelnemers een test
worden doorgestuurd – de zogenaamde Impliciete Associatie Test – waarvan de uitkomsten
tijdens de training worden besproken.
Kosten:
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