JONG GEWELD

Joren Houtevels
Een regenboog? Wij kwamen Joren Houtevels, laatstejaars lerarenopleiding uit het gezellige
Keerbergen, tegen aan de UCLL, tijdens een infosessie over starten in onderwijs. Maar je kende hem
misschien al als … Mr Gay Belgium 2020. Op aanraden van zijn oudere zus, kleuteronderwijzer, maakte
hij zich lid. Dankzij haar en zijn moeder, die onthaalmama is, rolde hij in onderwijs.

Op vlak van inclusie de lerarenopleiding nog versterken. Een kindje met
twee mama’s, een getuige van jehova, hoe ga je daarmee om in je klas.
Elke leraar komt daar wel mee in contact. Het zou fijn zijn om dit meer aan
bod te laten komen in de opleiding en vorming. Ook voor wie al langer in
de klas staat. Mijn eindwerk gaat over LGBTQ+ en hoe dit aanpakken op
school. Een positieve coming out is belangrijk om zich goed te voelen. De
school kan naast de lessen veel bijdragen: maak zaken bespreekbaar. Een
regenboog zebrapad is een kleine moeite, maar er kan een gesprek rond
op gang komen. Ik durfde pas in het vijfde middelbaar uit de kast komen,
maar kreeg gelukkig veel positieve reacties.

Wat wil ik?

Waar sta ik voor?
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Waarover ben ik bezorgd?
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Pesten blijft een grote bezorgdheid, ik
voel me emotioneel betrokken omdat ik
uit ervaring spreek. Ik wil dit als leraar
juist kunnen aanpakken. Want iemand
die pest, ook al is het geen excuus,
heeft vaak evenveel aandacht nodig
als de gepeste. Zeker nu in tijden van
corona, merk ik dat er meer nood is aan
aandacht voor mentale gezondheid. Dit
hoort daarbij.
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Ik sta voor heel inclusief onderwijs.
Het is belangrijk dat elke leerling
zichzelf kan zijn, maar dat geldt
ook voor leraren en ouders.
Voor vaderdag of moederdag
twee dingen knutselen, dat
zou de normaalste zaak van
de wereld moeten zijn. Maar
ook ouders of kinderen van
andere culturen, talen,
afkomst, huidskleur,
het zou geen verschil
mogen maken. Ik weet
hoe belangrijk dit
is, ik was vroeger
zwaarlijvig, en
nadien voelde ik me
als homoseksuele jongen
op school ook wel eens alleen en
gepest. Ik wil als leraar voorkomen dat dat
in mijn klas en school gebeurt.
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