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Onderwerp  

Raadsvragen fractie D66 West Betuwe over afwijzing van seksuele diversiteit door scholen. 

 

Kennisnemen van 

De beantwoording van de raadsvragen. 

 

Raadsvragen 

De fractie van D66 West Betuwe heeft de volgende raadsvragen aan ons college gesteld. 

1. Deelt het college onze opvatting dat alle West Betuwse scholen de basisbeginselen van 

vrijheid en gelijkheid in onze samenleving zouden moeten onderschrijven en dat er daarom op 

geen enkele school ruimte kan zijn voor het afwijzen van seksuele diversiteit? Zo nee, waarom 

niet? 

2. Zijn er scholen die: 

a. bij toelating expliciet of impliciet een verklaring over de opvatting van ouders ten aanzien 

van seksuele diversiteit vragen,  

b. die in verklaringen over hun identiteit direct of indirect uitspreken afwijzend te staan 

tegenover seksuele diversiteit of  

c. die in toelatingsgesprekken ouders vragen naar hun visie op seksuele diversiteit? Zo ja, 

welke scholen zijn dit? Wat doet het college om deze onwenselijke praktijken tegen te gaan? 

En indien het college kennis heeft van de tekst van dergelijke verklaringen: kunnen wij die 

ontvangen? 

3. Van welke scholen weet het college op basis van eerdere gesprekken dat zij vanuit hun 

identiteit moeite hebben om alle genderidentiteiten en geaardheden op een gelijkwaardige 

manier te benaderen of om op een positieve wijze aandacht te besteden aan seksuele 

diversiteit in het onderwijs? En wat vindt het college daarvan? 

4. Scholen zijn belangrijke samenwerkingspartners voor de gemeente op vele vlakken. Indien er 

scholen zijn die seksuele diversiteit op enige wijze afwijzen of niet heteroseksuele leerlingen 

als ongelijkwaardig zien, welke invloed heeft dit dan op hoe het college met deze 

samenwerkingspartners omgaat?   

 

Beantwoording vragen 

1. Ja, wij delen uw opvatting dat alle scholen in de gemeente West Betuwe de basisbeginselen 

van vrijheid en gelijkheid in onze samenleving moeten onderschrijven waarbij ook ruimte is 

voor seksuele diversiteit. 
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2. a . Nee. Er zijn geen scholen in onze gemeente die bij toelating een verklaring van ouders 

vragen over de seksuele diversiteit;  

b. Nee. Er zijn geen scholen die in hun statuten of in hun identiteitsverklaring zich afwijzend 

opstellen over de seksuele diversiteit.  

c. Nee. Bij het toelatingsgesprek wordt bij geen enkele school ouders gevraagd naar hun visie 

op seksuele diversiteit. 

3. Geen enkel schoolbestuur heeft moeite om alle genderidentiteiten en geaardheden op een 

gelijkwaardige wijze te benaderen en aandacht te geven aan de seksuele diversiteit in de 

samenleving.  

4. Deze situatie is niet van toepassing omdat de scholen op een goede wijze omgaan met 

seksuele diversiteit en alle leerlingen op een gelijkwaardige wijze behandelen.  

 

Afstemming met de schoolbesturen 

Wij hebben de vragen en de concept-beantwoording voorgelegd aan de schoolbesturen om hiermee  

tot een juiste en zorgvuldige beantwoording van de vragen te komen dat recht doet aan iedere school 

in de gemeente West Betuwe. De schoolbesturen waardeerden het dat zij in de gelegenheid werden 

gesteld om vooraf mee te kunnen denken over dit onderwerp. De beantwoording van de vragen is ook 

de mening van de schoolbesturen. Dit onderwerp wordt ook opgenomen in de Onderwijsvisie die wij 

samen met de schoolbesturen aan het opstellen zijn.  

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 


