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Lumi.be en 
Gendervonk.be
Op Werelddag suïcidepreven-
tie lanceerden çavaria, het 
Transgender Infopunt (TIP) en 
het Vlaams Expertisecentrum 
Suïcidepreventie (VLESP) twee 
nieuwe websites die holebi’s 
en transgender personen 
hulp bieden bij psychische 
problemen. Lumi.be en gen-
dervonk.be bieden inzicht in 
stressfactoren die holebi’s en 
transgender personen kunnen 
ervaren en leiden hen naar 
tools en hulp om hiermee 
om te gaan. In een vijftiental 
filmpjes met unieke getuig-
enissen vertellen holebi’s en 
transgenderpersonen hoe zij 
omgaan met zelfaanvaarding, 
het vinden van een netwerk, 
waar zij tegenaan lopen en wat 
hen helpt of heeft geholpen 
in moeilijke momenten. Er is 
ook een apart luik voor ouders 
en een specifieke rubriek voor 
hulpverleners.
‘Het is geen toeval dat het 
Vlaams Actieplan Suïcidepre-
ventie (2012-2020) verwijst 
naar holebi's en transgenders 
als bijzondere aandachtsgroep. 
Om de suïcidecijfers bij hole-
bi's en transgenders 
terug te dringen, 
maakt Vlaanderen 
onder meer met deze 
nieuwe website werk 
van een specifieke 
doelgroepgerichte 
aanpak. Online 
tools hebben hun 
nut immers al vaker 
bewezen en zijn niet 
meer weg te denken als 
methodiek in de pre-
ventie van zelfdoding’ 
aldus voormalig Vlaams 
minister voor Welzijn 
Jo Vandeurzen, die de 
uitbouw van de websites 
ondersteunde.
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Nieuwe website voor Vrije CLB’s
In november lanceren de Vrije CLB’s hun gloednieuwe website in de pers. Op www.vrijclb.be 

kunnen ouders en leerlingen zonder veel omhaal vlot de informatie vinden waar ze naar op 

zoek zijn. Elk Vrij CLB kreeg zijn eigen plaats op de website, waardoor er nu een centrale  

portaalwebsite is in de plaats van de 43 erg diverse websites van vroeger. De website bevat 

al een schat aan informatie, maar wordt de komende maanden nog verder uitgebouwd. 

Neem alvast een kijkje, de website staat al online!



In de kijker

Tekenaars gezocht!
 
Staan jouw notities vol kleine tekenin-
getjes en zeggen anderen dat je leuk 
tekent? Ben jij of ken jij een tekenta-
lent met een zwak voor onderwijs en 
leerlingenbegeleiding? Caleidoscoop 
is op zoek naar tekenaars die tegen 
vergoeding 1 tot 5 keer per jaar de 
achterflap van het tijdschrift kunnen 
opfleuren.  
Interesse? Stuur dan een mail 
met een kleine portfolio naar 
veerle.germeijs@vrijclbnetwerk.be.

Straffe cijfers!

Berekeningen van de ver-
schillende onderwijskoepels 

wezen uit dat de kosten 
voor de, vaak hoognodige, 
renovatie van schoolgebou-
wen minstens 6 miljard euro 

zouden bedragen  
(Bron: De Morgen, 29/08/2019)

6.000.
000.
000

euro krijgen de Vlaamse 
kleuterscholen vanaf dit 

schooljaar per kind. Dat is 
185 euro meer dan vroeger. 
Zo worden de werkingsmid-
delen van de kleuterscholen 
gelijkgeschakeld met die van 

de lagere scholen.  
(Bron: De Morgen 19/07/2019)

662

Vlaamse scholen krijgt te 
maken met agressieve 
leerlingen. Dat blijkt uit 

onderzoek van VUB-sociolo-
gen Filip Van Droogenbroeck 

en Bram Spruyt. (http://
www.vubtoday.be/nl/

content/e%C3%A9n-op-de-
acht-vlaamse-scholen-krijgt-
te-maken-met-agressieve-

leerlingen)
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Rode Neuzen Dag bracht in 
2018 maar liefst 4.269.073 
euro op. Er werden 309.241 
Rode Neuzen verkocht en 
Vlaanderen organiseerde 
2653 acties. 470 scholen 

registreerden zich als Rode 
Neuzen School.

De besteding van de op-
brengst ging vooral naar 

Rode Neuzen Dagschoolpro-
jecten die als doel hadden 

om het mentaal welzijn van 
leerlingen te verbeteren. Op 
de website van Rode Neuzen 

Dag (https://www.rode-
neuzendag.be/rode-neu-
zen-dag-2018) kan je wat 
meer info terugvinden. Zo 

kan je ook zien welke scho-
len Rode Neuzen Scholen 
werden en wat ze met de 

opbrengst gaan doen.

4.269.073

Kris Van den Branden, hoogleraar 
taalkunde en lerarenopleider aan 
de KU Leuven op zijn blog duur-
zaamonderwijs.com (16/09/2019), 
n.a.v. het jaarlijkse terugkeren-
de onderwijsdebat tussen de 
‘Softe Socioconstructivisten’ 
die hameren op welbevinden, 
gelijke onderwijskansen en een 
warm klasklimaat en de ‘Strenge 
Strevers’ die leerprestaties, excel-
lentie en het belang van kennis 
beklemtonen.

 ‘Onderwijssystemen die het 

meest excellente onderwijs 

produceren zijn tegelijk 

degene die het sterkst  

scoren op het vlak van  

gelijke onderwijskansen.’

David De Vaal, algemeen 
coördinator van het Netwerk 
tegen armoede, in De Standaard 
(26/08/2019), n.a.v. van de petitie 
die ze lanceerden voor  
een maximumfactuur in het 
secundair onderwijs. Zie ook  
netwerktegenarmoede.be.

‘Sommige scholen zijn zich 

nog onvoldoende bewust 

van wat armoede inhoudt.’
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