
Spelen met diversiteit in de buitenschoolse
opvang

Onze stad is superdivers. Dat merkt u als u in de Gentse scholen én de

buitenschoolse opvang komt. Vanaf 9 oktober start Dienst Kinderopvang van de

Stad Gent met vernieuwende vormingen rond diversiteit, onder meer op vlak van

huidskleur, religie, seksuele oriëntatie en gender. De kinderbegeleiders kunnen

met hun kleutertjes aan de slag met het educatieve pakket 'Lou'.

De kleurrijke wereld van Lou

Schoolboeken zijn veelal stereotiep. Vaak met onvoldoende aandacht voor de diversiteit in de

klas of met een enge focus erop. Daarom ontwikkelde çavaria, een koepelorganisatie van

Vlaamse en Brusselse holebi- en transgenderverenigingen, samen met auteur en illustrator

Kathleen Amant een educatieve boekenreeks rond Lou.



Lou wordt in dagdagelijkse situaties omringd door vele kleurrijke personages. 'Lou op weg naar

school' en de speelset 'Het Huis van Lou', waarmee kinderen hun thuissituatie kunnen naspelen,

zijn al verschenen.

Het speelse, eenvoudige karakter van de Lou-reeks zorgt ervoor dat het vernieuwend didactisch

materiaal is om de begeleiding van jonge kinderen te ondersteunen. Nadat het Stedelijk

Onderwijs al kennismaakte met dit pakket, gaan nu ook de kinderbegeleiders van de

buitenschoolse opvang ermee aan de slag.

'Diversiteit is een troef. Met deze extra vormingen versterken we de
kinderbegeleiders in de buitenschoolse opvang, zodat ze aan de slag kunnen
gaan met de kinderen en hun ouders. Voor ons kan niemand uit de boot vallen
op basis van zijn geaardheid, afkomst, gender, huidskleur, ... We zijn allemaal
Gentenaars.' 
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Stad Gent

De stad is superdivers

Onze stad is superdivers en die diversiteit is almaar zichtbaarder en dekt vele ladingen. Denk

maar aan de diversiteit met betrekking tot seksuele oriëntatie, religieuze overtuiging, etniciteit,

huidskleur, gender, lichamelijke en psychische beperkingen.

De Dienst Kinderopvang zet al jaren in op een open houding en positieve aandacht voor alle

vormen van diversiteit. De innovatieve Lou-vorming sluit hier perfect op aan. De

kinderbegeleiders krijgen onder andere tips over mogelijke alternatieve inrichtingen van de

opvanglocaties. Ze krijgen ook advies over hoe ze het gesprek kunnen aangaan met kleuters en

hun ouders.

Voor deze vormingsmomenten, gespreid over acht verschillende voormiddagen, doet de Stad

Gent een beroep op vzw KliQ, een vormingsorganisatie die specifiek gericht is op seksuele

diversiteit en genderdiversiteit. Per opvanglocatie wordt ook een educatief pakket ter

beschikking gesteld. Zo kunnen de kinderbegeleiders zelf heel concreet aan de slag gaan in de

leefgroepen.

Een gender- en diversiteitsbewuste kijk, wars van stereotypes, betekent een meerwaarde voor

kinderbegeleiding en kleuters in onze huidige samenleving, waar diversiteit een feit is en

vanzelfsprekend zou moeten zijn.



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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Sarah Van Haute, pedagogisch begeleider Dienst Kinderopvang, gsm 0474 88 36 71, e-mail

Sarah.VanHaute@stad.gent
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