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Advies omtrent LHBTI+

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,
Afgelopen jaren hebben wij van verschillende jongeren het signaal gekregen dat er meer
bewustwording moet komen in de gemeente Barneveld met betrekking tot de LHBTI+gemeenschap1. Deze jongeren geven aan hoe belangrijk openheid en acceptatie voor hen is. Daarbij
benadrukken zij het belang van het bespreekbaar maken van dit onderwerp. Onder meer in het
onderwijs, bijvoorbeeld door middel van voorlichting op de scholen.
Omdat wij benieuwd waren hoe Barneveldse jongeren tegenover de LHBTI+-gemeenschap staan en
in hoeverre sprake is van voorlichting op de basisscholen en middelbare scholen, hebben wij een
enquête afgenomen onder onze achterban. Slecht acht procent (!) van de honderdvijftig jongeren,
die op een Barneveldse basisschool hebben gezeten, heeft informatie/voorlichting gehad over
LHBTI+. Voor middelbare scholen is dit 35,3%. Bovendien vindt ruim 60% van de jongeren dat in de
gemeente Barneveld (meer dan in de rest van Nederland) een taboe heerst omtrent LHBTI+acceptatie.
Ook landelijk is oog voor het ontbreken van aandacht over seksuele diversiteit in het onderwijs.
Scholen zijn sinds 2012 verplicht hier les over te geven en dat op een respectvolle manier te doen,
maar dat gebeurt niet altijd. Afgelopen 4 september kwam het kenniscentrum Rutgers met cijfers uit
een peiling waaruit blijkt dat 1 op de 3 Nederlandse scholen seksuele diversiteit niet heeft
opgenomen in de lesprogramma’s.2 Op 10 september zijn na aanleiding van deze gegevens
Kamervragen gesteld aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.3 Dat laat zien dat dit
topic ook op landelijk niveau aandacht vraagt.
Als Jongerenraad vormen wij de spreekbuis van de Barneveldse jongeren. Omdat een groot deel van
de jongeren van mening is dat er meer acceptatie en openheid rondom LHBTI+ moet komen, zijn wij
afgelopen januari een projectgroep rondom dit thema gestart. Het doel van de projectgroep was een
avond organiseren omtrent seksuele diversiteit voor verschillende mensen uit het onderwijs in de
gemeente Barneveld. De avond zou in het teken komen staan van ‘de dialoog aangaan’, en het
uitwisselen van meningen en ervaringen. Bovendien waren verschillende organisaties, die zich
bezighouden met het vergroten van bewustwording omtrent LHBTI+, bereid om op deze avond
informatie te geven en/of ervaringsverhalen te delen. Afgelopen februari hebben wij via e-mail
gepeild of er animo was voor een dergelijke avond. Op één school na stond geen enkele school open
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voor het bijwonen van een dergelijke avond of we ontvingen geen reactie. Dat de meeste scholen
niet openstaan voor een onbevooroordeeld gesprek omtrent seksuele diversiteit in het onderwijs,
zien wij als een bevestiging van de bovengenoemde cijfers.
We vinden het belangrijk dat alle jongeren Barneveld ervaren als een fijne plek om op te groeien.
Daarbij is openheid over dit thema voor sommige jongeren van wezenlijk belang. Daarom verzoeken
wij het college om de scholen in de gemeente Barneveld aan te sporen om aandacht te schenken
aan bewustwording en openheid omtrent LHBTI+, en dit op een respectvolle wijze te doen. Wij
bieden aan om u hierin te ondersteunen.
Wij zien uw reactie met vertrouwen tegemoet.
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