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Beantwoording
schriftelijke vragen Pro'98

Op 6 juni heeft u, op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de
gemeenteraad, schriftelijke vragen gesteld over acceptatie homoseksualiteit op scholen
Hierbij het antwoord op uw schriftelijke vragen,
Vraag 1. Is het college het met ons eens dat alle kinderen veilig naar school moeten
kunnen gaan en op welke manieren zorgt het college er nu voor dat die veiligheid er
voor ieder kind is?
Antwoord: Ja, het college is het eens dat alle kinderen veilig naar school moeten
kunnen gaan. Sociale veiligheid levert een belangrijke bijdrage aan goed onderwijs.
Hier doen de scholen dan ook zelf heel veel aan. Als gemeente hebben wij overleg met
de scholen, maar zijn wij ook periodiek in overleg met Barneveldse schoolbesturen in
de lokale educatieve agenda (LEA). Hierin wordt gesproken over diverse thema’s in en
om de school.
Vraag 2; Wat is de visie van het college betreft het opnemen van criteria over seksuele
voorkeuren in een schoolgids en is het college het met het ministerie eens dat er op
geen enkele school criteria zouden mogen gelden op het gebied van seksuele
voorkeur?
Antwoord: Het College is van mening, net als het ministerie, dat er op geen enkele
wijze criteria over seksuele voorkeuren in een schoolgids opgenomen zouden moeten
zijn.
Vraag 3. Gaat u het OCW ondersteunen in de voorgenomen plannen om
reformatorische scholen sterker te controleren? Dit om te waarborgen dat elke school
veilig moet zijn voor alle leerlingen, ongeacht op wie zij verliefd worden.
Antwoord: Het college ziet de uitwerking van dit voorgenomen plan tegemoet vanuit
OCW. Het is zo dat de inspectie van het Onderwijs nu al een rol heeft in de controle
van scholen rondom een veilige omgeving voor leerlingen, studenten en ook personeel.
Vraag 4. Wat doet u nu in onze gemeente aan preventie en correctie ten aanzien van
het afwijzen van homoseksualiteit op scholen?
Antwoord: Als gemeente handelen wij vanuit de gedachte dat wij gemeenschappelijk
verantwoordelijkheid dragen voor een gezonde en veilige ontwikkeling van alle
jongeren. Wij richten ons hierbij in het beleid niet op één bepaalde doelgroep. Als
onderdeel hiervan worden ook LHBTI-jongeren geholpen bij specifieke
vragen/problemen. We subsidiëren bijvoorbeeld Schoolmaatschappelijk werk. Die zijn

er ook voor vragen over genderidentiteit. De Schoolmaatschappelijk werkers zijn op
iedere VO-school actief en leerlingen kunnen gesprekken aanvragen. Daarnaast zijn er
vanuit het voorveld diverse koppelingen met specifieke ondersteuningsaanbod zoals
‘Genderpraatjes’ en ‘Switchboard’ wat specifiek gericht is op vragen over
genderidentiteit.
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