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Sinds 2012 is respectvolle voorlichting over seksuele diversiteit verplicht op Nederlandse scholen. 
Expreszo en COC Youth Council verzamelden sinds 2014 honderden klachten van leerlingen die geen 
of gebrekkige voorlichting kregen. Dit zwartboek vertelt hun verhaal. 
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Voorwoord 

In 2012 werd het verplicht voor alle scholen om voorlichting te geven over respectvol omgaan met 

seksuele diversiteit. Dat was goed nieuws! De school is vaak geen veilige plek voor lesbische, 

homoseksuele, biskesuele, transgender en intersekse-jongeren (LHBTI’s). De helft van alle 

middelbare scholieren heeft moeite met openlijke uitingen van homoseksualiteit (ITS, 2014) en 51% 

van de LHB-jongeren die uit de kast zijn, is het afgelopen jaar gepest of heeft te maken gehad met 

andere negatieve reacties rondom hun geaardheid (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2015). De 

aanpassing van de kerndoelen is een belangrijke stap naar een veilige en vertrouwde omgeving op 

school voor alle leerlingen.  

Dat voorlichting over seksuele diversiteit nu verplicht is, betekent helaas nog niet dat alle scholen 

deze voorlichting geven. Uit een enquête van het 1Vandaag Jongerenpanel blijkt in het voorjaar van 

2016 bijvoorbeeld dat slechts 25% van de ondervraagde jongeren voorlichting krijgt over seksuele 

diversiteit. Hoe scholen die wel voorlichting geven dat doen, is ook niet duidelijk. Wat ‘goede’ of 

‘slechte’ voorlichting is evenmin.  

Expreszo, de vereniging voor LHBTI-jongeren in Nederland, startte in 2014 het meldpunt Slechte 

Voorlichting. Bij dit meldpunt konden jongeren uit heel Nederland hun zegje doen over de 

voorlichting bij hen op school. We wilden weten wat jongeren van de kwaliteit van de voorlichting 

vinden. Geeft hun school wel voorlichting over seksuele diversiteit? En zo ja, wat wordt er dan wél 

verteld en wat juist niet? In dit Zwartboeken komen jongeren daarover zélf aan het woord. De 

klachten stroomden bij het meldpunt binnen. 

Klachten komen van leerlingen van basisscholen, middelbare scholen en soms ook van jongeren op 

mbo’s. Vaak is er helemaal geen voorlichting, regelmatig wordt  ‘homoseksualiteit’ alleen kort 

genoemd. Over andere identiteiten (genderidentiteit of bijvoorbeeld biseksuele gerichtheid) wordt 

vaak helemaal niet gesproken. Er zitten schokkende klachten tussen. De COC Youth Council en 

Expreszo vinden dat er iets met al deze klachten moet gebeuren. Het kan niet zo zijn dat er in 2016 

nog steeds scholen zijn waar de voorlichting wordt gemeden of waar ondermaatse voorlichting 

wordt gegeven. 

Om in kaart te brengen hoe scholen voorlichting over seksuele diversiteit geven heeft de COC Youth 

Council  in samenwerking met Expreszo  dit Zwartboek gemaakt. We willen graag laten zien dat de 

wet nog onvoldoende wordt uitgevoerd. De wet was een goede eerste stap, maar nu moeten we er 

voor zorgen dat deze ook overal goed wordt uitgevoerd. Met het Zwartboek laten wij zien hoe 

ernstig de situatie op dit moment op veel scholen is en hoe hard verandering nodig is.  

COC Youth Council 

Expreszo 

 

Juni 2016 
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Inhoud 

 

Dit Zwartboek bevat bijna 200 meldingen over gebrek aan of gebrekkige voorlichting. Deze zijn 

onderverdeeld in verschillende categorieën. Elke categorie wordt eerst kort toegelicht en geïllustreerd 

met de meest treffende meldingen. In het tweede deel worden alle meldingen per categorie onder 

elkaar gepresenteerd. Hoewel sommige meldingen onder meerdere kopjes passen, worden ze slechts 

in één categorie opgenomen. Een plattegrond van Nederland geeft de spreiding aan van alle 

binnengekomen meldingen. 
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Herkomst meldingen 

 

Zoals duidelijk wordt uit onderstaande afbeelding zijn de meldingen uit alle delen van het land 

gekomen. Dit geeft aan dat we spreken over een landelijk probleem met mogelijk verschillende 

onderliggende oorzaken. 

 

 

  



4 
 

Categorie 1: geen voorlichting (127 meldingen) 

 

Veruit de meeste meldingen die binnen zijn gekomen gaan over het ontbreken van voorlichting over 

verscheidenheid in seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Tot deze meldingen rekenen we ook de 

gevallen waarin bijvoorbeeld homoseksualiteit wel genoemd wordt, maar niet wordt toegelicht. 

In veel gevallen is de melding kort en duidelijk: 

Ik heb er op school nog niks over gehoord, in die vier jaar dat ik er al op zit, terwijl het wel belangrijk is.  

RSG Tromp Meesters: Steenwijk 

 

Soms wordt er meer informatie gedeeld, bijvoorbeeld dat men het bewust niet bespreekt of dat het 

alleen kort benoemd wordt: 

Mijn school geeft geen enkele voorlichting over seksualiteit, zelfs het deel in het biologieboek (Havo 4) 

was "niet belangrijk genoeg om te bespreken". Ik durf mijn naam niet vrij te geven omdat ik weet dat ik 

hier problemen mee ga krijgen als mijn naam vrijgegeven wordt bij de afdelingsleiders etc.  

Een school in Breda 

 

Ik heb wel seksuele voorlichting gehad maar niet over seksuele diversiteit/LHBTQ. Deze hoofdstukken 

werden overgeslagen. 

Christiaan Huygens College: Eindhoven 

 

Het enige wat er over gezegd wordt is dat het bestaat. Je krijgt er voor de rest eigenlijk geen informatie 

over. Ook krijg je niks over transgenders, genderfluid, panseksualiteit, aseksualiteit etc. 

Vincent van Gogh, locatie Lariks: Assen 

 

Enkel in brugklas, dan vooral heteroseksuele voorlichting. Over LHBT+ werd enkel genoemd dat 

mensen "ook homo of transseksueel kunnen zijn". Verder niks over het verdere spectrum, of seksuele 

voorlichting in het geval van LHBT+. Verder ook weinig voorlichting over verkrachting en wat je moet 

doen in dat geval (geen woord over verkrachting bij mannen/jongens). 

Emmauscollege: Rotterdam 

 

Bij mij op school werd er ongeveer een zin aan homoseksualiteit gewijd. Mijn zusje en ik (we gaan naar 

dezelfde school) hebben hier dezelfde ervaring in. Het is meestal iets als: "en er zijn ook homoseksuele 

koppels." En daar blijft het bij. Ik heb mijn profielwerkstuk geschreven over seksuele voorlichting over 

diverse seksuele oriëntaties op school en de reacties van de leraren én de ouders waren erg positief, 

dus ik weet dat men bereid is erover te praten. Ik denk dat het alleen moeilijk is aangezien er weinig 

over wordt aangegeven in het biologie boek. 

College Hageveld: Heemstede 
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Wij hebben het er op school eigenlijk niet over gehad. We krijgen seksuele voorlichting, maar dit gaat 

alleen over jongen-meisje en ook helemaal niet over de gevoelens dus. Ook hebben we dit jaar (ik zit in 

4 havo) een gastspreker gehad bij maatschappijleer maar dit ging meer over hem, dat hij homo was en 

hoe hij hiermee omgaat, dan over hoe wij ons voelen of dit ervaren. Het lijkt me fijn en veiliger om er 

op school over te praten. Te kunnen praten. Ik heb heel erg het gevoel dat er ook een soort acceptatie 

moet plaatsvinden bij ons op school, als je homo of lesbi of bi bent word je raar aangekeken en wordt 

er negatief over je gepraat. Ik denk dat dit een stuk onwetendheid is. Hopelijk kan er iets gedaan 

worden! 

Het Rodenborch-College: Den Bosch 

 

In andere gevallen was het heersende idee dat de leerlingen al voldoende wisten, of niets meer 

hoefden te weten. Bijvoorbeeld omdat men seksuele diversiteit vooral als een probleem benaderde, 

dat niet op de school aanwezig zou zijn. Men redeneerde dat het geven van heteroseksuele 

voorlichting voldoende was. 

 

In de zes jaar dat ik op deze school zat heb ik nog nooit voorlichting gehad. Het leek alsof er een soort 

verstandhouding was; wij zijn intellectuelen dus wij discrimineren niet. Helaas loopt die verwachting 

niet helemaal overeen met de werkelijkheid. Het zou erg fijn zijn als dit onderwerp gewoon klassikaal, 

serieus behandeld wordt en meer bespreekbaar wordt gemaakt.  

Rijnlands Lyceum: Oegstgeest 

 

Het komt meer neer op: "Het bestaat, bepaalde mensen zijn er soms niet blij mee, wij wel. Hier zijn 

twee voorbeelden. Oké, dat was het." 

Adelbert College: Wassenaar 

 

Ik heb op school de standaard man en vrouw-seks praat gehad. Ik heb ook geleerd dat er sommige 

mensen op hetzelfde geslacht vallen. Maar ook al weet ik 10 manieren hoe ik kan voorkomen dat ik 

zwanger raak of een soa krijg als ik seks heb met een man, ik had geen idee hoe ik mij moest 

beschermen (of dat het kon) als ik met een vrouw seks wilde hebben. Ook zou het fijn zijn geweest als 

we wat meer ons hadden gericht op transgender issues. 

CSG-Comenius: Leeuwarden  

De enige voorlichting die ik over seksuele diversiteit heb gekregen was de zin "er bestaan mensen die 

homo- of biseksueel zijn". Verder werd er blind vanuit gegaan dat wij als klas de nodige kennis bezaten 

over dat onderwerp, omdat wij een VWO klas waren, wat ik nogal een slechte aanname vind om te 

doen. Ik heb letterlijk iemand uit mijn klas horen zeggen dat homoseksualiteit veroorzaakt wordt door 

een slechte relatie met de ouders. Daaruit bleek wel dat een grondigere voorlichting echt in alle lagen 

van het schoolsysteem hard nodig is. 

Zaanlands Lyceum: Zaanstad 

 

 

Alle meldingen in deze categorie zijn te vinden vanaf pagina 13 
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Categorie 2: gebrekkige voorlichting (49 meldingen) 
 

 

In deze tweede categorie zijn ook heel veel meldingen binnengekomen. Als er al meer verteld werd 

over seksuele en gender diversiteit, dan was het vaak in beperkte mate. Soms komt het kort of 

eenmalig aan bod, of gaat het alleen over homo’s en lesbiennes.  

 

Er wordt in de 1e en 2e klas helemaal niet over verteld. In de 3e klas is er een voorlichtingsdag bij 

biologie, maar daar krijg je eigenlijk geen voorlichting, er wordt alleen gevraagd waar je aan denkt bij 

het woord homo en lang gediscussieerd over religie. Hierbij wordt er ook op respectloze manier 

gereageerd. 

Pieter Nieuwland College: Amsterdam 

 

Er wordt 5 minuten over  holebi's gepraat en dan gaan we snel verder. 

I.S.W. Sweelincklaan: 's-Gravenzande 

 

Er wordt in de onderbouw te weinig voorlichting gegeven. Leerlingen kennen sommige termen niet 

eens. 

Christelijk College Groevenbeek: Ermelo 

 

 

Sommige leerlingen hebben moeite gehad met het begrijpen van hun eigen identiteit, en zelf (later) 

ontdekt wie ze zijn.  

 

Alleen homo, lesbo en bi kwamen aan bod. Ik ben zelf panseksueel en demiseksueel. Seks is op die 

school heel normaal blijkbaar, waardoor ik mij moest aanpassen en af en toe walgde van de 

voorlichting. Toen ik geen dildo wilde doorgeven, werd ik bestempeld als kinderachtig. 

VSO Mariëndael: Arnhem 

 

Er wordt heel soms random voorlichting over gegeven, maar dan vooral bij de eerste en tweede klas, 

en soms de derde (middelbare school). Wij hebben 4 projectweken per jaar en bij de bovenbouw, voor 

zover ik weet, worden ze vol gepland met bullshit waar niemand wat aan heeft en 0 nut heeft. 

Voorlichting over geaardheid, gender of wat dan ook zou echt veel meer nut hebben, en ik merk dat er 

velen bij ons op school daar ook echt behoefte aan hebben, aangezien ik bijna alleen negatieve 

verhalen hoor, behalve door mede-LHBT'ers en wat gayfriendly mensen, maar dat zijn er ook maar 

weinig. 

 

Ik ben zelf homo maar heb er zelf ook nooit veel van geweten, door geen voorlichtingen, terwijl ik daar 

duidelijk wel behoefte aan had. Ik heb zelf alles maar via internet uit moeten zoeken en dan nog heb ik 

in lang niet alles veel vertrouwen over wat ik heb gelezen. Mijn school doet en deed geen moeite om 

ook maar ergens voorlichting over te geven, onze directie is redelijk lui, mede door dit. 

Een school in Best 
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Vooral info over geslachten, aseksualiteit en seksuele oriëntaties buiten lesbisch, gay en bi missen. Het 

heeft voor mij te lang geduurd om er achter te komen wat ik nou was omdat ik buiten de traditionele 

LHBT-normen val. Zeker als het aankomt op mijn geslacht. De basis was goed maar er is altijd meer te 

vertellen. Ik stel mezelf dan ook op als vrijwilliger om voorlichting te geven over dit soort dingen, als 

het nodig is. 

KSG De Breul: Utrechtse Heuvelrug 

 

In het derde jaar van de mavo kregen wij seksuele voorlichting. Wat ik mij er van kan herinneren werd 

er kort iets gezegd over homo's of lesbiennes, dat zij anders seks hebben dan een hetero stel. Verder 

hebben wij er niks over gehoord. Zelf ben ik bi en ik ben nu net een week uit de kast. Ik heb hier zo lang 

mee gewacht omdat ik niet uit de kast durfde te komen als ik nog op de middelbare school zat omdat ik 

bang was voor negatieve reacties. Op school hadden wij het er nooit over gehad dus ik wist ook niet of 

het wel geaccepteerd zou worden. Nu ben ik klaar met mijn examens en durfde nu uit de kast te 

komen. Ik denk dat als wij betere voorlichting op school er over zouden krijgen dan zou ik het niet zo 

lang voor me hebben gehouden maar dan had ik het gelijk verteld. Ik hoop dat er meer en betere 

voorlichtingen komen op scholen zodat niet meer kinderen met hetzelfde probleem komen te zitten als 

waar ik mee zat. 

Cambreur College: Dongen 

 

 

Zelfs de lessen van ervaren voorlichters gaan niet altijd goed. 

Ik heb in klas 3 (nu 3 jaar geleden) voorlichting gehad van een team van het COC, bestaande uit 4 

cisgenders. De enige keer dat ze het over trans mensen hadden in hun voorlichting, was toen ze de 

groep vroegen of mensen van mening waren dat een trans persoon altijd voor een date zaar trans 

status bekend moet maken. Het enige wat dit deed, was mijn medeleerlingen een gelegenheid geven 

om hun transfobe meningen te spuien. Ik wist op dat moment nog niet eens dat ik trans was, maar ik 

kreeg door die voorlichting een heel boos en onveilig gevoel. Voor de rest heb ik mijn hele 

schoolcarrière nooit op school voorlichting over transgenders gehad. 

Stedelijk Gymnasium: Nijmegen 

 

De voorlichting werd gegeven door 2 vrijwilligers van het COC, een jonge man en een jonge vrouw. De 

man begon de voorlichting door iedereen een kring neer te zetten en te vragen of ze 'een homo' 

kenden. Dat vond ik heel erg slecht, zo werd homoseksueel zijn beschouwd als iets bijzonders, en dat is 

juist niet de bedoeling. Ook wilde de man ons in eerste instantie niks vertellen over zijn eigen 

ervaringen, en dat is helemaal prima, maar toen wij door vroegen werd hij bijna boos en ging ervan uit 

dat niemand in onze klas hem echt helemaal accepteerde, terwijl onze klas juist heel erg accepterend 

is. Hij kwam binnen met een negatieve instelling en dat had ook een heel negatief effect. Verder leek 

het ook alsof hij zichzelf nog niet helemaal accepteerde, en vertelde ons voornamelijk over de slechte 

ervaringen die hij had gehad. 

Leidsche Rijn college: Utrecht  

 

De methode die wordt behandeld is ingesteld op hetero's en hoe zij kunnen omgaan met de 

homoseksualiteit van anderen. Maar het geeft helemaal geen aandacht aan degenen die zelf 

homoseksueel zijn. Ook bij een voorlichting door homo's zelf, kwam de desbetreffende leraar die erbij 

was erg negatief over met betrekking tot samenwonen en huwelijken, terwijl de voorlichters juist 

positief waren, en dan weet je als leerling niet meer wat je moet geloven. 

GSR: Rijswijk 
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In mijn hele middelbare schooltijd heb ik 1x iets over LHBT gehoord en dat was in de 3e klas. Ook toen 

was de voorlichting niet super (de voorlichter was erg onzeker en ik heb ook niets over het BT-gedeelte 

gehoord als ik het mij goed herinner). Aangezien de meesten in de 3e klas nog niet heel erg met hun 

seksuele geaardheid bezig zijn, denk ik dat het veel nuttiger zou zijn om in hogere klassen dan de 3e er 

nog aandacht aan te besteden en bijvoorbeeld mee te doen aan activiteiten als paarse vrijdag. Ik ken 

maar heel weinig mensen die uit de kast zijn terwijl ik er zeker van ben dat meerdere dat wel zouden 

willen. 

Raayland College: Venray 

 

 

 

Alle meldingen in deze categorie zijn te vinden vanaf pagina 25 
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Categorie 3: Onveiligheid en discriminatie (10 meldingen) 

 

Sommige melders gaven aan dat, al dan niet door slechte voorlichting, de situatie op school als 

onveilig of discriminerend wordt ervaren. Dit geldt voor leerlingen uit zowel de grote steden als uit 

dorpen. 

 

Ik zit inmiddels 4 jaar op deze school en heb er nooit wat over gehoord. Je krijgt ook geen korting bij 

het gala als homostel, wat hetero stellen wel krijgen. Ik vind niet alleen dat er slechte/ geen 

voorlichting wordt gegeven, maar dus ook wordt gediscrimineerd. Ik vind dit zeer ernstig en doet moet 

naar mening ook zeer serieus worden genomen. 

Corderius College: Amsterdam 

 

Mijn school geeft totaal geen voorlichting. Ook zijn de wc's niet neutraal en er worden regelmatig 

rotopmerkingen gemaakt over transgenders/ homoseksualiteit door zowel docenten als leerlingen. Ik 

heb hierdoor geen goed gevoel op school en voel mij vaak onveilig. Ik wacht dus nog een hele tijd met 

uitkomen, ze zien het wel als ik ga veranderen. 

Groenhorst: Barneveld 

 

Ik ben zelf homo en wordt nergens mee gepest. maar mijn broertje die nu in klas 1 zit wordt regelmatig 

gepest omdat ik homo ben. Zo wordt er gezegd dat hij ook homo is omdat ik dat ben. De school 

reageert hier op met straf of eventuele schorsing. Maar nou wordt er voor de rest niks tegen gedaan en 

er wordt ook niet over gesproken in de klas door de mentor.  'Het is geen besmettelijk iets, heb het daar 

over als mentor.' 

Dr. Nassau College, locatie Penta: Assen 

 

Homoseksualiteit leek een soort taboe en werd alleen benoemd tijdens de biologieles, met het woord 

Aids in dezelfde zin. Ik ken meerdere LHBT'ers van deze school die zich nooit veilig genoeg hebben 

gevoeld om uit de kast te komen. 

St. Bonifatiuscollege: Utrecht 

 

Er zijn voorlichtingen over roken, drinken, drugs en seks, maar niet over LHBT. Ikzelf en nog ongeveer 

2/3 anderen zijn uit de kast gekomen, er zijn veel roddels en er wordt veel naar je gestaard alsof je een 

bezienswaardigheid in de dierentuin bent. 

Rijnlands Lyceum: Wassenaar 

 

 

 

 

 

 

 

Alle meldingen in deze categorie zijn te vinden vanaf pagina 31 
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Categorie 4: Religie (9 meldingen) 

 

Als oorzaak van geen of gebrekkige voorlichting wordt soms expliciet naar de religieuze identiteit van 

de school verwezen. 

 

Wij hebben een Christelijke school die denkt dat het bij hun identiteit hoort om negatief te praten over 

homoseksualiteit (ze hebben het al helemaal niet over transgenders en biseksualiteit, want dat kennen 

ze meestal niet, wanneer het daarover gaat is het ook negatief). Het is erg vervelend wanneer je 

letterlijk een 'wezen' wordt genoemd dat niet 'moraal volwaardig' is. Ik wou dat dit kon veranderen, 

maar ik ben hier echt hulp bij nodig. 

Nuborgh College Lambert Franckens: Gelderland 

 

Op mijn school wordt totaal geen voorlichting gegeven over de LHBT gemeenschap. Dit vind ik erg 

jammer. Misschien heeft dit te maken met het feit dat deze school christelijk is. Er wordt door een 

economie leraar wel iets over verteld (tijdens de ochtendpreek). Alleen vond ik het overkomen alsof hij 

het homo zijn vergeleek met: een fout, een ziekte, een handicap. Tot slot zei hij dat het slecht was voor 

de samenleving. 

CSG Wessel Gansfort College: Groningen 

 

Een leraar die normaal gesproken alleen het vak Ethiek geeft gaf een soort van ''voorlichting''. Het 

stelde niet zo veel voor en de kans om er dieper op in te gaan was er niet. Zelf is deze man niet HoLeBi 

en kan er dus ook zeer weinig gevoel inleggen. Hierdoor vind ik dat de inhoud ontbreekt. De punten die 

genoemd werden, werden ook alleen maar gekoppeld aan de Bijbel en bijna niet aan het dagelijks 

leven. Het is een Christelijke school dus ik snap dat het wordt gekoppeld aan de bijbel maar aan de 

andere kant is het dan ook geen ''voorlichting'' waar je helemaal zonder mening instapt. Daarom vind 

ik dat onze school er wel wat meer aan moet doen met het onderwerp seksuele diversiteit.  

ROC Menso Alting: Groningen 

 

Al deze klachten gaan over christelijke scholen. Wellicht hebben leerlingen van andere scholen het 

meldpunt op Expreszo.nl niet goed weten te vinden. Een opvallende klacht kwam van een 

Islamitische leerling: 

 

Als moslim kan ik homoseksualiteit niet goedkeuren. Maar dat recht geven ze me niet op school. Daar 

moet ik aannemen dat homoseksualiteit goed en normaal is. Het wordt kinderen zo opgedrongen. 

Belachelijk. Ik vind dat elk kind in zijn waarde moet worden gelaten, en dat alle meningen over 

politieke en sociale zaken toegestaan moeten worden. Zeker de belangrijke dingen die kinderen thuis 

leren. Ook al zijn ze niet modieus of politiek correct. Met moslims dwingen om (zogenaamd) 'positief' te 

denken over homoseksualiteit, bereik je alleen maar het tegenovergestelde. Wij mogen homo's toch 

ook niet dwingen om positief te denken over de islam? Nou dan. Het probleem dat ik noem is dus: 

goede voorlichting is wel feitelijk, maar laat de meningsvorming over aan elke leerling zelf en dring ze 

niks op. 

Pieter Nieuwland College: Amsterdam 

 

 

Alle meldingen in deze categorie zijn te vinden vanaf pagina 33 
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Overzicht alle meldingen 
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Categorie 1: Geen voorlichting 

 

Kristallis: Nijmegen 

Hoewel voorlichting verplicht is heb ik op school nog nooit in voorlichtende vorm het onderwerp 

'homoseksualiteit' horen vallen. Überhaupt geen seksuele voorlichting. Ik ben zelf geen homo, maar 

ik zie de noodzaak van de voorlichting in, veel jeugdigen zijn namelijk 'homofoben'. 

 

Lyceum Sancta Maria: Haarlem 

Ik zit nu 4 jaar op deze school en heb nooit voorlichting gehad. De school doet ook niet mee aan 

Paarse Vrijdag etc. Het lijkt alsof homoseksualiteit niet bestaat op school en dat is natuurlijk niet zo. 

 

CNS de Knienenbult: Oude IJsselstreek 

Alles wat met seks of anders zijn te maken heeft, wordt niet besproken. 

 

‘t Schoolhuys: Houten 

Mijn stiefdochter van 13 gaat hier naar groep 8. Ook al woont zij zelf bij haar lesbische moeder en 

relatie weet ze niet wat hetero's, homo's of lesbiennes zijn. Omdat we het songfestival keken vroeg 

ik haar of ze wist wat het betekent als je homoseksueel was, of lesbisch of biseksueel. Ze had nog 

nooit van die woorden gehoord. Gezien de verplichting van scholen had ze dit dus wel moeten 

weten. Bij deze dus mijn twijfel of dat ‘t Schoolhuys hier in goed onderwijst. 

 

Pallas Athene College: Ede 

Ondanks onderstaande mail van de school, heeft mijn zoon (13 jaar) überhaupt geen seksuele 

voorlichting op school gehad. (Net zoals mijn oudste zoon van 15 jaar). Gelukkig heeft hij dit ook 

(sinds lang) niet meer nodig. Onze kinderen zijn op jonge leeftijd herhaaldelijk door ons voorgelicht. 

Ook over homoseksualiteit.  

 

‘Beste ouder, Het is weer die tijd van het jaar; bij biologie zijn we bij het hoofdstuk “Voortplanting” 

aangekomen. Graag wil ik u middels deze e-mail hiervan op de hoogte stellen. De onderwerpen die 

aan bod zullen komen zijn: -Puberteit -Voortplantingsstelsels (zowel man als vrouw) –Menstruatie -

Seksualiteit (de beleving van je geaardheid en seks) Voorbehoedsmiddelen en geslachtsziekten 

(inclusief een “condoompracticum”) -Zwangerschap en geboorte. Als u benieuwd bent wat er zoal in 

de klas besproken wordt, dan kunt u met de combinatie van Magister en het biologieboek precies 

zien hoever we zijn. Het staat u natuurlijk ook helemaal vrij om het gewoon aan uw kind te vragen en 

het te bespreken. Ik hoop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld.’ 

 

Pallas Athene College: Ede 

Er wordt niets georganiseerd of vertelt over dit onderwerp. Komt heel soms aan bod bij biologie 

maar daar komt niks uit. 

 

Pallas Athene College: Ede 

Ik wist niet eens dat het vanaf 2012 verplicht is voor scholen om voorlichting te geven over 

genderdiversiteit etc. Wij hebben in ieder geval geen voorlichting gehad. 
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CSG Willem van Oranje: Oud-Beijerland 

Ik heb nog nooit enige fatsoenlijke voorlichting gehad. De school zwijgt zich dood hierover. 

 

Koningin Wilhelmina College: Culemborg 

In mijn jaren op het KWC heb ik nog nooit enige voorlichting gehad over seksuele diversiteit, het was 

wel erg welkom geweest. 

 

Koningin Wilhelmina College: Culemborg 

Ik zou het fijn vinden als er voorlichting zou zijn, want ik zit al 3 jaar op deze school en nooit hebben 

wij een voorlichting hierover gehad. Misschien krijg ik niet meer mee als er ooit een voorlichting zou 

komen, maar misschien kinderen van de 1e later wel en daar ben ik al blij mee. 

 

Marne College: Súdwest Fryslân 

Ik ga nu naar de vierde klas van mijn school en ik heb nog niet één keer iets in de buurt van 

voorlichting gekregen... Er zijn altijd veel mensen met van die rottige opmerkingen en zo steeds, ik 

hoop dat dat minder kan worden door goede voorlichting! 

 

De Rotonde: Breda 

We hebben helemaal geen voorlichtingen 

 

De Woordhof: Bronckhorst 

Ik ben vaak en een lange tijd gepest op de basisschool, deze school is niet heel goed in speciale 

gevallen als mensen met ADHD of andere afwijkingen. Er is mij daar nooit iets verteld over de 

acceptatie van de maatschappij en dat liefde niet iets is om grappen over te maken. Er is mij 

überhaupt nooit iets verteld over homoseksuele liefde. 

 

Twents Carmel College: Denekamp 

Op deze school heb ik gezeten, ik ben er al drie jaar van af, maar er is nooit een voorlichting geweest 

in die twee jaren dat ik er zat. Ik voelde mij niet geaccepteerd. 

 

Ulenhofcollege: Doetinchem 

Er word op geen enkele manier aanacht besteed aan homoseksualiteit hij ons op school, ik ga nu 

naar het 5e lesjaar, en ik heb er nooit iets van gemerkt. Enkel in de biologie les, een paar woordjes. 

Misschien kan er wat aan gedaan worden? 

 

Ulenhofcollege: Doetinchem 

Ik weet niet zeker of mijn school die voorlichting niet geeft aangezien ik pas naar het derde jaar ga, 

maar ik daar tot dusver nog geen enkel woord over gehoord. 

 

Ulenhofcollege: Doetinchem 

Wij hebben nooit een voorlichting gehad over seksuele diversiteit 

 

Het Drachtster Lyceum: Smallingerland 

Ik ben dit jaar geslaagd, dus heb volgend jaar niet meer met deze school te maken, maar ik heb nooit 

voorlichting gehad over de LHBT community, etc. 
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Het Drachtster Lyceum: Smallingerland 

We hebben het wel gehad over anticonceptie, maar dat was het ook. De enige uitleg die we kregen 

was man-vrouw terwijl het helemaal niet zo is. We leven nu in een tijd waar je kennis moet hebben 

en ook kan hebben over geslacht en seksualiteit wat anders is dan heteroseksueel. Het is als school 

ontzettend ouderwets om hier geen voorlichting over te geven. 

 

Kennemer College (mavo): Heemskerk 

Wij hebben op school nog nooit een voorlichting gehad, zou erg fijn zijn als we die wel krijgen. 

 

‘t Atrium: Amersfoort 

Ik weet niet hoe het nu is met de nieuwe brugklassen of onderbouw, maar in mijn schooltijd (nu 5e 

klas) heb ik tot nu toe nog nooit voorlichting gehad over seksuele diversiteit. 

 

Vrije School: Den Haag 

Ik heb totaal geen voorlichting gehad over homoseksualiteit. Dat is wel weer een aantal jaar geleden 

dus ik weet niet hoe dat nu is. 

 

Gymnasium Felisenum: Velsen-Zuid 

Er wordt niet over LHBT gepraat, maar er zijn ook geen problemen met discriminatie of zoiets. 

 

Baudartius College: Zutphen 

We krijgen wel voorlichting in de tweede maar we krijgen niks over LGBT. Ik zou daar wel graag 

verandering in willen zien. Als het kan zou ik dat graag volgend schooljaar willen en dat mag best 

voor Havo 4 aangezien ik daar na de vakantie naar toe ga. 

 

Baudartius College: Zutphen 

Mijn school heeft in een paar lokalen Gay-Straight Alliance posters hangen en we doen mee aan 

Paarse Vrijdag. Er wordt nauwelijks ingelicht over Paarse Vrijdag. Ik zit nu in mijn 3e jaar en heb al 2 

keer seksuele voorlichtingen gehad. Er kwam echt niks/nauwelijks van seksualiteit aan bod, alleen de 

standaard dingen zoals veilig seks, menstruatie, erecties, etc. Mijn school beweert alle soorten 

seksualiteit te steunen, en misschien is dat wel zo, maar nu in mijn 3e jaar op deze school, ben ik 

nooit over homoseksualiteit, transseksualiteit enzovoorts ingelicht, en dat vind ik slecht. 

 

Prinsentuin: Breda 

Wij hebben als klas geen voorlichting gehad omdat we er te veel over deden giebelen, waardoor de 

lerares maar besloot geen voorlichting te geven. 

 

Esdal College: Emmen 

Ze mogen wel wat meer uitleggen over lesbi's, homo's en dat soort dingen, want dat doen ze niet. 

 

Jacobus Fruytier Scholengemeenschap: Apeldoorn 

Heel af en toe valt er op onze school een woordje over LHBT's. Maar nooit een voorlichting of zo. 

Ook is het zo dat als het soms dan toch toevallig ter sprake komt, er altijd heel negatief over gepraat 

wordt. 
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Gemeentelijk Gymnasium: Hilversum 

Er is nooit 1 woord over gezegd door leraren. Zelfs niet bij seksuele voorlichting/ biologie. 

Sondervick College: Veldhoven 

Mijn school geeft geen voorlichting over holebi's (LHBT). In de 4 jaar dat ik er op school zit, is er een 

keer door iemand een enquête afgenomen over homoseksualiteit, maar dit was niet eens door 

iemand van school, maar door iemand die een universitaire opleiding volgt. De voorlichting over 

LHBT is er dan ook totaal niet op mijn school. Als homo vind ik dat er opzicht wel een goede sfeer 

heerst omtrent homoseksualiteit, maar een coming-out is nu eenmaal lastig, zeker als er door school 

niks over wordt verteld of uitgelegd. Mijn coming-out is door de meesten gelukkig goed opgevat, 

maar meer voorlichting was wel fijn geweest. Hopelijk kunnen jullie er iets aan doen. 

Andreas College Pieter Groen: Katwijk aan Zee 

Deze school geeft geen voorlichting over seksuele diversiteit. Misschien heeft dat te maken omdat 

het in een christelijke gemeenschap ligt. Maar er zijn zoveel jongeren hier die twijfelen over hun 

geaardheid, maar te bang om er voor uit te komen, alleen maar om hoe de mensen gaan reageren. 

Terwijl juist de jongeren er heel luchtig over denken. Maar er wordt 0% over gepraat. Soort verboden 

en niet-bestaand onderwerp. 

Cals College: Nieuwegein 

ik heb nog nooit een voorlichting gehad op me school! 

RSG Magister Alvinus: Sneek 

Nog nooit voorlichting hier over gehad, noch op de hoogte gesteld dat hier plannen voor zijn, er van 

uitgaand dat deze plannen er niet zijn. 

Maaswaal College, locatie Oosterweg: Wijchen 

Ze hebben het alleen maar over seks en condooms gehad, niet over diversiteit (geen woord). 

Een school in Breda 

Mijn school geeft geen enkele voorlichting over seksualiteit, zelfs het deel in het biologieboek (Havo 

4) was "niet belangrijk genoeg om te bespreken". Ik durf mijn naam niet vrij te geven omdat ik weet 

dat ik hier problemen mee ga krijgen als mijn naam vrijgegeven wordt bij de afdelingsleiders etc. 

 

Orion Lyceum: Breda 

Ik ga nu over naar de 4e klas, en heb nog geen voorlichting gehad, onze school is vrij klein en je hoort 

eigenlijk wel vrij snel alles en ik heb nog nooit iets gehoord over deze voorlichting, terwijl ik dit erg 

belangrijk vind. 

 

Orion Lyceum: Breda 

We krijgen de basic informatie over seks. Dus man en vrouw die seks hebben en welke anticonceptie 

middelen er zijn. 

 

d'Oultremontcollege: Drunen 

 Bij ons op school is er simpelweg geen enkele aandacht besteed aan homoseksualiteit. Er is met 

biologieles een voorlichtingshoofdstuk geweest maar hierin is er nagenoeg niks over genoemd. 
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Scholingsboulevard (nu Stedelijk Vakcollege): Enschede 

Mijn school heeft nog nooit echt voorlichting gegeven over Homos, lesbiennes en mensen die bi zijn. 

Al weet ik van sommige mensen die het helemaal niet erg vinden want sommige mensen weten van 

mij natuurlijk al dat ik Bi ben, en dat vind ik niet zo moeilijk. Maar vind t zelf wel erg belangrijk zodat 

veel mensen denken dat homos, lesbiennes, bi's en trans niet vies vinden of zo.  

Pieter Zandt Scholengemeenschap: Kampen 

Er is nagenoeg geen voorlichting. 

 

Rijnlands Lyceum: Oegstgeest 

In de zes jaar dat ik op deze school zat heb ik nog nooit voorlichting gehad. Het leek alsof er een 

soort verstandhouding was; wij zijn intellectuelen dus wij discrimineren niet. Helaas loopt die 

verwachting niet helemaal overeen met de werkelijkheid. Het zou erg fijn zijn als dit onderwerp 

gewoon klassikaal, serieus behandeld wordt en meer bespreekbaar wordt gemaakt. 

 

Kalsbeek College: Woerden 

Ik zit nu twee en een half jaar op het Kalsbeek College en er is nooit iets over verteld. Er wordt 

sowieso bijna niet gesproken over LHBT's. Ik ken ook bijna niemand die LHBT is. 

 

Trias VMBO: Zaanstad 

Er is geen voorlichting of lessen over eventueel respect voor dat iedereen anders is. Verder doet de 

school met andere voorlichtingen het wel goed. 

 

Trias VMBO: Zaanstad 

Het is een hele goeie school maar er moet wel voorlichting worden gegeven want dat is belangrijk. 

 

Graafschap College: Doetinchem 

Ik zit sinds begin vorig schooljaar op het Graafschap College en heb nog nooit voorlichting gehad. 

 

Graafschap College: Doetinchem 

Er wordt nauwelijks tot geen voorlichting gegeven over seksualiteit. 

 

Bertrand Russell College: Zaanstad 

Onze school heeft nog nooit voorlichting gegeven over LHBT's, wat misschien de meeste mensen wel 

zouden willen dat het een keer wordt gegeven. 

Candea College: Duiven 

Bij de voorlichtingen geven ze alleen de voorlichting voor mensen die straight zijn. En ze vertellen 

niet dat er mensen ook geen eens seks willen. ze vertellen ook niet dat er verschillende seksuelen 

zijn en dat je zelf ook niet 100% meisje kan zijn of 100% jongen kan zijn. 

 

Burgemeester Harmsma School: Opsterland 

Ik heb nooit echt een les gehad over homoseksualiteit. 
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RSG Tromp Meesters: Steenwijk 

Ik heb er op school nog niks over gehoord, in die vier jaar dat ik er al op zit, terwijl het wel belangrijk 

is. 

 

PCC Het Lyceum: Alkmaar 

Er is gewoonweg niet gepraat over LGBT opties. 

 

Metameer Jenaplan School: Sint Anthonis 

Bij Metameer heb je 2 locaties in Stevensbeek en daar is helemaal geen voorlichting. 

 

Wellantcollege: Naarden 

Heb daar 4 jaar gezeten, vanaf 2011, en geen woord over homoseksualiteit/LHBT gehoord! 

 

Montaigne Lyceum: Den Haag/ Nootdorp 

Wij hebben op mijn school geen echte voorlichting gekregen. Er was 1 kleine paragraaf in het 

biologieboek, maar dat was niet eens voor iedereen want sommige mensen hebben dit jaar geen 

biologie meer. En bij dat kleine paragraafje werd niet eens iets uitgelegd behalve dat iedereen anders 

is (wat waar is natuurlijk). Er was dus (praktisch gezien) geen voorlichting voor wat dan ook, afgezien 

van een paragraafje in een boek van een vak wat niet eens iedereen heeft. 

 

Porta Mosana College Havo/VWO/TTO: Maastricht 

Naar mijn weten is er bij ons op school nooit voorlichting hierover gegeven, er is geen les geweest 

waar dingen werden uitgelegd over seksuele oriëntaties of zo, wat ik wel jammer vind. 

 

Ubbo Emmius Sportparklaan: Stadskanaal 

Ze geven geen voorlichting. 

 

Ostrea Lyceum: Goes 

Er wordt geen voorlichting gegeven op mijn vorige middelbare school. 

 

Charlemagne College Eijkhagen: Landgraaf 

Ik heb op de middelbare school nooit voorlichting gehad. 

 

Charlemagne College Eijkhagen: Landgraaf 

Geen/nauwelijks voorlichting op dit gebied gehad. 

 

Charlemagne College Eijkhagen: Landgraaf 

Mijn school heeft mij nooit voorlichting gegeven op gebied van seksuele diversiteit. 

 

Corderius College: Amersfoort 

We hebben alleen voorlichting gekregen over hoe je veilig geslachtgemeenschap kan hebben, een 

paar SOA's en 1 zinnetje over dat sommige mensen homo, lesbisch, bi of trans zijn; maar daar houdt 

het echt op. 
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Helicon: Den Bosch 

School doet niet aan lessen. 

 

Greijdanus College: Zwolle 

Er werd alleen gesproken over heteroseks en relaties. Homo's en lesbiennes werden wel genoemd, 

maar er was geen voorlichting of uitleg. Over transseksuelen is ook weinig verteld. 

 

Parcival College: Groningen 

Mijn school geeft geen voorlichting. 

 

Stedelijk Gymnasium: Den Bosch 

Toen ik op het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch zat, hebben wij geen expliciete voorlichting gehad 

over LHBT. Dit is natuurlijk al een tijdje geleden (zo'n 3 jaar) maar ik geloof dat er nog geen 

verandering in is gebracht. 

 

Stedelijk Gymnasium: Den Bosch 

Ik zit nog maar in de tweede klas, dus het kan zijn dat ze in de hogere klassen wel voorlichting geven 

op dit gebied. Ik hoop dat ik hierdoor help. 

 

Christiaan Huygens College: Eindhoven 

Ik heb wel seksuele voorlichting gehad maar niet over seksuele diversiteit/LHBTQ. Deze 

hoofdstukken werden overgeslagen. 

 

Augustinianum: Eindhoven 

Niks over homoseksualiteit of vrouwelijke seksualiteit 

 

Zernike College: Groningen 

Er zijn 4 locaties. En alle 4 hadden ze het wel over seks en zo. Maar in een erg kleine mate. Ze hebben 

niks gezegd over homo's, lesbi’s en bi's. 

 

Hondsrug College: Emmen 

Wij hebben nooit voorlichting gehad, erg slecht toch anno 2016? 

 

Markenhage: Breda 

Er wordt alleen kort verteld over het bestaan van andere seksualiteiten, niet over 

voorbehoedsmiddelen en andere maatregelen voor hun. Ook is letterlijk gezegd dat bi zijn een fase is 

(volgens mij zelfs in het boek: Biologie voor jou) en zijn transgenders nauwelijks aangestipt. 

 

College de Heemlanden: Houten 

Bij ons is biseksualiteit, homoseksualiteit & transseksualiteit allemaal in totaal in één alinea uitgelegd 

in ons biologieboek. Voor de rest is er niks uitgelegd over gender identities en sexualities. 

 

Adelbert College: Wassenaar 

Het komt meer neer op: "Het bestaat, bepaalde mensen zijn er soms niet blij mee, wij wel. Hier zijn 

twee voorbeelden. Oké, dat was het." 
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Lyceum Oudehoven: Gorinchem 

Nooit enige vorm van voorlichting gehad. 

 

Vechtdal College: Hardenberg 

Tijdens de voorlichting wordt slechts uitgelegd hoe mensen zich kunnen voortplanten, het gaat 

daarbij niet om het genot van seks of de kwetsbaarheid ervan. Bovendien ging het alleen over seks 

tussen een man en een vrouw. Het werd dus beperkt tot seks tussen hetero's. Ik denk dat dit erg 

jammer is. 

 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN): Nijmegen 

Op de hogescholen geven ze geen voorlichting meer, dit wordt eerder gegeven door 

homojongerenorganisaties. Iedereen is vrij om langs te komen. Op de middelbare school waar ik zat, 

hebben ze maar heel kort gesproken over dat je ook lesbisch/homo of bi kunt zijn, maar daar bleef 

het bij. Ik vind niet alleen seksuele voorlichting belangrijk, maar ook voorlichting over 

genderdiversiteit. 

 

Stedelijk Dalton College: Zutphen 

Alleen het 'bestaan' van homoseksuelen en lesbiennes werd behandeld. over biseksuelen/ 

transgenders/ etc. werd niet gesproken. Er was geen voorlichting over belangrijke zaken zoals veilige 

gemeenschap etc. 

 

Veenlanden College: Mijdrecht 

Bij mij in de 2e klas werd er een heel blok aan seksuele voorlichting gegeven. Nu wel 5 jaar geleden, 

maar is hetzelfde gebleven. Echter was er maar een halve pagina in het boek over homoseksualiteit. 

Dit ging ook puur alleen om het feit dat het ook een optie is. Verder werd er geen aandacht aan 

besteed. 

 

Picasso Lyceum: Zoetermeer 

Er wordt geen aandacht geschonken aan seksuele diversiteit en onze GSA [Gay-Straight Alliance] 

moet heel veel moeite doen om bepaalde dingen te organiseren. 

 

‘t Hooghe Landt College: Amersfoort 

Wellicht dat er op de onderbouw wel voorlichting wordt gegeven inmiddels maar op de bovenbouw 

niet. Ik ben op dit moment voor Maatschappijleer bezig met een onderzoek/project over seksuele 

geaardheid, dit omdat ik het erg belangrijk vind dat het meer geaccepteerd wordt. 

 

Vincent van Gogh, locatie Lariks: Assen 

Het enige wat er over gezegd wordt is dat het bestaat. Je krijgt er voor de rest eigenlijk geen 

informatie over. Ook krijg je niks over transgenders, genderfluid, panseksualiteit, aseksualiteit etc. 

 

François Vatel: Den Haag 

Totaal geen woord over gesproken, alleen maar homofoben. 
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Blariacum College: Venlo 

De enige voorlichting die wij krijgen staat in het biologieboek, een paar zinnen dus. Ik vind 

voorlichting over seksuele oriëntatie erg belangrijk en vind het dus jammer dat onze school daar niet 

bij stil staat. 

 

KSE: Etten-Leur 

We hebben een keer in de tweede klas kort seksuele voorlichting gehad, maar dat ging eigenlijk 

alleen over voorbehoedsmiddelen. Over seksuele geaardheid of iets in die richting hebben we het 

nooit echt gehad. 

 

Het Rhedens: Rozendaal 

Op school wordt geen voorlichting gegeven m.b.t. seksuele diversiteit. Behalve die ene zin in het 

biologieboek. 

 

Christelijke Hogeschool: Ede 

Er is geen voorlichting. 

 

Almende college (locatie Bluemers en Isala): Oude IJsselstreek 

Er wordt wel seksuele voorlichting gegeven, maar niet over homoseksualiteit/LGBTQ. 

 

De Theaterhavo/vwo: Rotterdam 

Voorlichting is alleen gericht op heteroseksuelen. 

 

Dr. Mollercollege: Waalwijk 

Toen we voorlichting kregen werd er letterlijk gezegd 'er zijn nog andere seksuele voorkeuren maar 

daar gaan we niet op in'. 

 

Merletcollege Grotestraat: Cuijk 

Er is nooit over gepraat. 

 

Ster College: Eindhoven 

Ik zit op een VAVO, ik weet niet of het daar ook verplicht is, maar toen ik het aankaartte kreeg ik als 

antwoord dat het niet hun verantwoordelijkheid was. 

 

Omnia College: Noord-Holland 

Mijn school geeft geen voorlichting. 

 

Dockinga College: Dockum 

Ik kan me niet herinneren ooit over zulke dingen voorlichtingen te hebben gekregen. 

 

Piter Jelles – De Dyk: Leeuwarden 

Homo zijn is een taboe bij mijn school en er wordt geen voorlichting gegeven. 
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Emmauscollege: Rotterdam 

Enkel in brugklas, dan vooral heteroseksuele voorlichting. Over LHBT+ werd enkel genoemd dat 

mensen "ook homo of transseksueel kunnen zijn". Verder niks over het verdere spectrum, of 

seksuele voorlichting in het geval van LHBT+. Verder ook weinig voorlichting over verkrachting en 

wat je moet doen in dat geval (geen woord over verkrachting bij mannen/jongens). 

 

OBS De Brink: Roermond 

Wij hebben niks gekregen. Iedereen van de jaren terug wel maar wij niet. 

 

CSG Willem de Zwijger: Krimpenerwaard 

Ik heb in de 5 jaar dat ik op school zit verscheidene voorlichtingen gehad, maar geen over seksuele 

diversiteit. Allicht enkele zinnen in het biologieboek van de eerste of tweede klas, maar geen 

serieuze voorlichting zoals zij dit bij alcohol en drugs doen. 

 

Emmauscollege: Capelle aan den IJssel 

Niks over andere geaardheden dan heteroseksualiteit. 

 

Bernard Lievegoed: Maastricht 

De TL-klassen van mijn jaar (de andere jaren weet ik niet) hebben geen seksuele voorlichting gehad 

terwijl de Havo- en VWO-klassen dit wel gehad hebben. 

 

College Hageveld: Heemstede 

Bij mij op school werd er ongeveer een zin aan homoseksualiteit gewijd. Mijn zusje en ik (we gaan 

naar dezelfde school) hebben hier dezelfde ervaring in. Het is meestal iets als: "en er zijn ook 

homoseksuele koppels." En daar blijft het bij. Ik heb mijn profielwerkstuk geschreven over seksuele 

voorlichting over diverse seksuele oriëntaties op school en de reacties van de leraren én de ouders 

waren erg positief, dus ik weet dat men bereid is erover te praten. Ik denk dat het alleen moeilijk is 

aangezien er weinig over wordt aangegeven in het biologieboek. 

 

CSG Comenius: Leeuwarden 

Ik heb op school de standaard man en vrouw-seks praat gehad. Ik heb ook geleerd dat er sommige 

mensen op hetzelfde geslacht vallen. Maar ook al weet ik 10 manieren hoe ik kan voorkomen dat ik 

zwanger raak of een soa krijg als ik seks heb met een man, ik had geen idee hoe ik mij moest 

beschermen (of dat het kon) als ik met een vrouw seks wilde hebben. Ook zou het fijn zijn geweest 

als we wat meer ons hadden gericht op transgender issues. 

 

Het Hooghuis, locatie Den Bongerd: Oss 

We krijgen bij biologie totaal geen voorlichting, en ik vind voorlichting wel belangrijk. 

 

Mavo Muurhuizen: Amersfoort 

Nou bij ons hadden we geen tijd meer voor dat hoofdstuk, dus werd het gewoon overgeslagen, wat 

best slecht is. 
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Cambium College, locatie Buys Ballot: Bommelerwaard 

Ze hebben nooit iets gezegd over transgenders, homoseksualiteit etc. wat ik ouderwets vind en wat 

gewoon belangrijk is. 

 

Kempenhorst College: Oirschot 

Er wordt weinig / niets verteld over LHBT, in mijn ervaring heb ik alleen te horen gekregen dat 

mensen ook verliefd kunnen worden op het zelfde geslacht. 

 

Lauwerscollege: Achtkarspelen 

Op onze school wordt er totaal geen aandacht aan besteed, we hebben er nog nooit uitleg of 

voorlichting over gehad. 

 

Grotiuscollege: Heerlen 

Geen voorlichting over dit onderwerp. 

 

Maaswaal College, locatie Veenseweg: Wijchen 

We hebben alleen in het filmpje van seksuele voorlichting 2 seconden (van de 20 minuten ofzo) ook 

een homo/lesbi stel gezien. Verder nooit bv het woord transgender uit de mond van een docent 

horen komen. 

 

Edison College: Apeldoorn 

We hebben het er alleen over gehad hoe je een condoom moet omdoen en een paar filmpjes 

gekeken over loverboys en -girls, en we hadden een boekje die we moesten lezen (zelf) maar daar 

stond van dat hele boekje misschien 2 regels tekst over homo/lesbo. 

 

OSG Willem Blaeu: Alkmaar 

Ik heb nog nooit voorlichting over iets gehad. 

 

Zaanlands Lyceum: Zaanstad 

De enige voorlichting die ik over seksuele diversiteit heb gekregen was de zin "er bestaan mensen die 

homo- of biseksueel zijn". Verder werd er blind vanuit gegaan dat wij als klas de nodige kennis 

bezaten over dat onderwerp, omdat wij een VWO klas waren, wat ik nogal een slechte aanname vind 

om te doen. Ik heb letterlijk iemand uit mijn klas horen zeggen dat homoseksualiteit veroorzaakt 

wordt door een slechte relatie met de ouders. Daaruit bleek wel dat een grondigere voorlichting echt 

in alle lagen van het schoolsysteem hard nodig is. 

 

Het Rodenborch-College: Den Bosch 

Wij hebben het er op school eigenlijk niet over gehad. We krijgen seksuele voorlichting, maar dit gaat 

alleen over jongen-meisje en ook helemaal niet over de gevoelens dus. Ook hebben we dit jaar (ik zit 

in 4 havo) een gastspreker gehad bij maatschappijleer maar dit ging meer over hem, dat hij homo 

was en hoe hij hiermee omgaat, dan over hoe wij ons voelen of dit ervaren. Het lijkt me fijn en 

veiliger om er op school over te praten. Te kunnen praten. Ik heb heel erg het gevoel dat er ook een 

soort acceptatie moet plaatsvinden bij ons op school, als je homo of lesbi of bi bent word je raar 

aangekeken en wordt er negatief over je gepraat. Ik denk dat dit een stuk onwetendheid is. Hopelijk 

kan er iets gedaan worden! 
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Ds. Pierson College: Den Bosch 

Er werd tijdens de voorlichting niets besproken over seks tussen mensen van hetzelfde geslacht. De 

nadruk lag alleen maar op voortplanting. Geen informatie over seks(uele handelingen/ gevoelens) 

tussen personen van hetzelfde geslacht, de emotionele impact en het vragen / benadrukken van 

'consent' gebeurde niet. 

 

Veluws College Walterbosch: Apeldoorn 

Er is naar mijn weten nooit voorlichting hierover gegeven, zowel op Veluws College Mheenpark als 

Veluws College Walterbosch niet. 

 

Eerste Leidse Schoolvereniging: Leiden 

Er wordt buiten heteroseksualiteit niks behandeld. 

 

Lorentz Lyceum: Arnhem 

Ik heb nooit voorlichting over diverse geaardheden, seks en/ of HIV gehad. Enkel een keer hoe je een 

condoom om moet doen. 

 

CBS Groen Van Prinsterer: Oud-Alblas 

Geeft geen voorlichting. 

 

ONC Clauslaan: Zoetermeer/ ROC Leiden: Leiden 

Er wordt simpel gezegd gewoon geen aandacht aan geschonken of over gepraat. 

 

CSG Reggesteyn, locatie Noetsele: Hellendoorn 

Nog nooit een voorlichting over gehad en ik zit nu in m'n een na laatste jaar. 

MBO Lentiz Greenport: Westland 

Er is nooit zo veel aandacht aan besteed, alleen een bespreking toen het Paarse Vrijdag was. Maar 

verder niks. 

 

Openbaar VMBO/MAVO: Zeist 

Wij krijgen wel seksuele voorlichting maar niet specifiek over LHBT's. Nu hebben we sinds kort in 

onze mediatheek wel GSA boekjes liggen maar niemand kijkt er in. 

 

Dalton: Den Haag 

Er wordt alleen over het bestaan van homoseksualiteit even kort verteld, verder niks. 

Vathorst College: Amersfoort 

Als we moeten leren voor een toets (biologie) staat er onder het thema seksuele voorlichting (waar 

geaardheid de grootste rol speelt) helemaal niks over LGBT's. Er staat alleen dat homo's op het zelfde 

geslacht vallen, en dat is het. 

 

DaCapo college: Sittard 

Alleen homo wordt behandeld, met alleen dat homo gelijk betekent en dat het betekent dat je op 

mannen valt als man zijnde. Meer niet. 
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Elzendaalcollege: Boxmeer 

Ik ben inmiddels al een jaar van school af, maar op mijn middelbare school durfde ik niet uit de kast 

te komen. Zover ik me kan herinneren hebben wij nooit voorlichting gehad over homoseksualiteit. 

Het enige wat werd besproken waren een paar regels in ons biologieboek waarin stond dat een 

homo iemand is die op hetzelfde geslacht valt. Dat was het en meer werd er ook niet echt 

besproken. Ook vond ik dat er in die tijd veel gescholden werd met homo, waar ik me niet echt 

prettig bij voelde. Verder zat bij mijn mede leerlingen erg het stereotype in hun hoofd, dit merk ik in 

mijn huidige situatie (op het HBO en  bij hetero vrienden) ook vaak. Dan hoor ik weer dat ik niet 

lesbisch kan zijn omdat ik er niet zo uit zie. Hierop vraag ik tegenwoordig wat ze hier precies mee 

bedoelen, waarop ik dan het antwoord krijg als 'ehmm je weet wel, vaak zie je ...'. Ook nu ik bijna 18 

ben en ik het al jaren van mezelf weet, krijg ik nog vragen of het niet een fase is en of ik het wel zeker 

weet. Over het algemeen wordt er bij mij momenteel goed op gereageerd, maar doordat ik toch 

zoveel vragen en opmerkingen erover hoor, merk ik dat het nog steeds niet als normaal wordt 

opgevat. Ik weet niet of er in een jaar veel veranderd is op mijn oude school, maar ik heb in ieder 

geval geen goede voorlichting gehad.  

 

Jacob Roelandslyceum: Boxtel 

Er is eigenlijk nog nooit over gepraat. Alleen met biologie een keer, maar dat was puur omdat het 

ging over liefde. En een docent moeilijk kan zeggen dat meisjes alleen op jongens verliefd kunnen 

worden en jongens alleen op meisjes. Maar niet echt veel diepgang verder. 

 

Sint Odulphuslyceum: Tilburg 

Onderbouw: In het boek was letterlijk één zin over homoseksualiteit, in de trant van 'sommige 

mensen zijn homoseksueel, en vallen op hun eigen geslacht.' Nooit iets geleerd over hoe je als niet-

hetero (veilig) seks hebt. Ook is er geen enkele informatie gegeven over transgenders, over hun 

bestaan wordt niet gesproken. 

 

Bovenbouw: In het boek van de bovenbouw in het hoofdstuk over voortplanting wordt met geen 

woord gesproken over niet-heteroseksuelen, en dus ook niet over veilige seks bij niet 

heteroseksuelen. Ook geen woord over transgenders. 

Eemsdeltacollege: Delfzijl 

Toen we het in klas 1 over seksuele voorlichting hadden vroeg ik hoe het dan zat bij hetzelfde 

geslacht. Ik kreeg toen als antwoord "daar hebben we het later wel over". Het enige wat er daarna 

nog over verteld is, is die ene zin in het biologie boek, meer niet. En dat terwijl ik toen zelf heel erg 

struggelde met mijn geaardheid. 

 

Alle basisscholen: Staphorst 

Er is voorlichting, maar deze is minimaal en gaat ook niet over de seksuele diversiteit. 
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Categorie 2: Gebrekkige voorlichting 

 

Pieter Nieuwland College: Amsterdam 

Er wordt in de 1e en 2e klas helemaal niet over verteld. In de 3e klas is er 1 voorlichtingsdag bij 

biologie, maar daar krijg je eigenlijk geen voorlichting, er wordt alleen gevraagd waar je aan denkt bij 

het woord homo en lang gediscussieerd over religie. Hierbij wordt er ook op respectloze manier 

gereageerd. 

 

ROC Menso Alting: Groningen 

Met Ethiek word er voorlichting gegeven. Maar de informatie is niet correct en er word vaag over 

gedaan door de persoon die Ethiek geeft. Deze persoon is een buitenstaander dus weet niet hoe het 

is. Daardoor klopt de informatie die hij heeft vaak niet. Dit is jammer want onze school denkt breed. 

Het is dus belangrijk dat er informatie gegeven wordt door mensen die weten waar ze over praten. 

 

Leidsche Rijn college: Utrecht  

De voorlichting werd gegeven door 2 vrijwilligers van het COC, een jonge man en een jonge vrouw. 

De man begon de voorlichting door iedereen een kring neer te zetten en te vragen of ze 'een homo' 

kenden. Dat vond ik heel erg slecht, zo werd homoseksueel zijn beschouwd als iets bijzonders, en dat 

is juist niet de bedoeling. Ook wilde de man ons in eerste instantie niks vertellen over zijn eigen 

ervaringen, en dat is helemaal prima, maar toen wij door vroegen werd hij bijna boos en ging ervan 

uit dat niemand in onze klas hem echt helemaal accepteerde, terwijl onze klas juist heel erg 

accepterend is. Hij kwam binnen met een negatieve instelling en dat had ook een heel negatief 

effect. Verder leek het ook alsof hij zichzelf nog niet helemaal accepteerde, en vertelde ons 

voornamelijk over de slechte ervaringen die hij had gehad. 

 

I.S.W. Sweelincklaan: 's-Gravenzande 

Er wordt 5 minuten over  holebi's gepraat en dan gaan we snel verder. 

 

GSR: Rijswijk 

De methode die wordt behandeld is ingesteld op hetero's en hoe zij kunnen omgaan met de 

homoseksualiteit van anderen. Maar het geeft helemaal geen aandacht aan degenen die zelf 

homoseksueel zijn. Ook bij een voorlichting door homo's zelf, kwam de desbetreffende leraar die 

erbij was erg negatief over met betrekking tot samenwonen en huwelijken, terwijl de voorlichters 

juist positief waren, en dan weet je als leerling niet meer wat je moet geloven. 

 

Roelof van Echten College, locatie Bentinckspark: Hoogeveen 

Alleen de feiten worden benoemd, verder is er weinig tot geen aandacht voor. Geen actie dagen 

bijvoorbeeld: Paarse Vrijdag etc. 

College Den Hulster: Venlo 

Ik heb in klas 3 voorlichting gehad. Verder wordt er geen voorlichting gegeven en ook bij biologie 

wordt er bij seksuele voorlichting niet ingegaan op homoseksualiteit.  
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Barlaeus Gymnasium: Amsterdam 

Ik kan me niet herinneren dat er ooit echt goede voorlichting geweest is. Ten eerste, de enige 

voorlichting die ik me kan herinneren over homoseksualiteit was in de onderbouw, en nu moet ik 

zeggen dat dat op dit moment wel 4 jaar geleden is, maar wat ik me herinner is dat er twee gozers de 

les in kwamen en begonnen met een vragenrondje van ''wat is het eerste waar je aan denkt bij het 

woord homo?'' Nou ja ik was in ieder geval niet zo onder de indruk van deze hele voorlichting, maar 

nu moet ik zeggen het is de enige voorlichting die ik ooit had en dus weet ik niet wat de normale 

kwaliteit van zoiets zou zijn. Nu vind ik het ook raar dat zo'n voorlichting op dat moment in het lokaal 

werd gegeven, en niet in de aula die daar zeer geschikt voor is. Er zijn namelijk volgens mij ook wel 

eens voorlichtingen geweest wel in de aula. Ik weet het niet 100% zeker meer, maar ik meen me toch 

ook een soort voorlichting over drugs en/of pesten in de aula te hebben bijgestaan. Ook is dat de 

enige voorlichting die er ooit geweest is, voor zover ik meegekregen heb. Zo ben ik er bijvoorbeeld 

ook laatst achter gekomen dat ik transgender ben, maar het duurde totdat ik op internet ging zoeken 

totdat ik wist dat dit echt bestond, want ik had dat hele woord nog nooit gehoord en ik wist dus ook 

niet dat zoiets bestond/kon. Nu kan je dat natuurlijk nooit met zekerheid zeggen, maar als ik daar 

jaren geleden iets over had gehoord had ik het misschien wel al veel eerder kunnen weten.  

Dendron College: Horst  

Tijdens biologie wordt er seksuele voorlichting gegeven op mijn school. Het gaat uitgebreid over 

zwanger worden en soa's in seksuele relaties. Bij de vraag wat meisjes doen krijg je eenvoudig het 

antwoord dat ze een beflapje gebruiken, maar dat is ook het enige. Verder heb ik zelf totaal geen 

seksuele voorlichting gehad over lesbische seks. 

Veluws College Twello: Twello 

Het wordt niet echt goed uitgelegd. Ik ben biseksueel en mensen denken gewoon dat ik homo ben. 

Dus het is niet echt goed uitgelegd. 

 

Een school in Heeze 

Ik wil graag anoniem blijven mijn school hoeft niet te weten dat ik heb gemeld. Onze school voor 

speciaal onderwijs heeft nauwelijks aandacht voor homoseksualiteit terwijl er bij ons op school 

voldoende homo & bi-jongeren zitten. Bij ons op school is vooral een cultuurverandering nodig zodat 

iedereen zichzelf kan zijn en niet veroordeeld wordt door medeleerlingen omdat ie op iemand van 

het zelfde geslacht valt. 

 

Niekée: Roermond 

Ik ben er van overtuigd dat er op Niekée geen tot weinig en slechte voorlichting word gegeven. Er is 

wel een GSA maar dat is niet de voorlichting die op school nodig is. 

 

Christelijk College Groevenbeek: Ermelo 

Er wordt in de onderbouw te weinig voorlichting gegeven. Leerlingen kennen sommige termen niet 

eens. 

 

VSO Mariëndael: Arnhem 

Alleen homo, lesbo en bi kwamen aan bod. Ik ben zelf panseksueel en demiseksueel. Seks is op die 

school heel normaal blijkbaar waardoor ik mij moest aanpassen en af en toe walgde van de 

voorlichting. Toen ik geen dildo wilde doorgeven, werd ik bestempeld als kinderachtig. 
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Aurum college: Lelystad 

Dit onderwerp komt niet of nauwelijks ter sprake. Ik heb dit jaar een actiepakket besteld met de 

posters en bandjes, als ik dat niet had gedaan, had niemand er aandacht aan geschonken. 

 

Een school in Best 

Er wordt heel soms random voorlichting over gegeven, maar dan vooral bij de eerste en tweede klas, 

en soms de derde (middelbare school). Wij hebben 4 projectweken per jaar en bij de bovenbouw, 

voor zover ik weet, worden ze vol gepland met bullshit waar niemand wat aan heeft en 0 nut heeft. 

Voorlichting over geaardheid, gender of wat dan ook zou echt veel meer nut hebben, en ik merk dat 

er velen bij ons op school daar ook echt behoefte aan hebben, aangezien ik bijna alleen negatieve 

verhalen hoor, behalve door mede-LHBT'ers en wat gayfriendly mensen, maar dat zijn er ook maar 

weinig. Ik ben zelf homo maar heb er zelf ook nooit veel van geweten, door geen voorlichtingen, 

terwijl ik daar duidelijk wel behoefte aan had. Ik heb zelf alles maar via internet uit moeten zoeken 

en dan nog heb ik in lang niet alles veel vertrouwen over wat ik heb gelezen. Mijn school doet en 

deed geen moeite om ook maar ergens voorlichting over te geven, onze directie is redelijk lui, mede 

door dit. 

 

Het Streek, locatie Bovenbuurtweg: Ede 

Mijn school geeft geen voorlichting over transgenders en de voorlichtingen over homoseksualiteit en 

biseksualiteit zijn enorm slecht. 

 

Raayland College: Venray 

In mijn hele middelbare schooltijd heb ik 1x iets over LHBT gehoord en dat was in de 3e klas. Ook 

toen was de voorlichting niet super (de voorlichter was erg onzeker en ik heb ook niets over het BT-

gedeelte gehoord als ik het mij goed herinner). Aangezien de meesten in de 3e klas nog niet heel erg 

met hun seksuele geaardheid bezig zijn, denk ik dat het veel nuttiger zou zijn om in hogere klassen 

dan de 3e er nog aandacht aan te besteden en bijvoorbeeld mee te doen aan activiteiten als paarse 

vrijdag. Ik ken maar heel weinig mensen die uit de kast zijn terwijl ik er zeker van ben dat meerdere 

dat wel zouden willen. 

 

KSG De Breul: Utrechtse Heuvelrug 

Vooral info over geslachten, aseksualiteit en seksuele oriëntaties buiten lesbisch, gay en bi missen. 

Het heeft voor mij te lang geduurd om er achter te komen wat ik nou was omdat ik buiten de 

traditionele LHBT-normen val. Zeker als het aankomt op mijn geslacht. De basis was goed maar er is 

altijd meer te vertellen. Ik stel mezelf dan ook op als vrijwilliger om voorlichting te geven over dit 

soort dingen, als het nodig is. 

 

Graaf Huyn College: Sittard-Geleen 

Er wordt wel uitgelegd wat homoseksualiteit en zo is maar er wordt niet verder op ingegaan. 
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Vrije School: Zutphen 

Ik weet niet of dit in andere leerjaren ook zo is maar in ons leerjaar is de voorlichting tot nu toe erg 

beroerd en/of veel te laat. We zitten nu inmiddels bijna in 5 havo/vwo en er zijn zeker leerlingen die 

nooit genoeg voorlichting hebben gehad, niet over homoseksualiteit, maar ook niet over seks. 

Gelukkig heb ik dit allemaal van mijn ouders meegekregen, maar niet iedereen heeft dat geluk. 

 

Cambreur College: Dongen 

In het derde jaar van de Mavo kregen wij seksuele voorlichting. Wat ik mij er van kan herinneren 

werd er kort iets gezegd over homo's of lesbiennes, dat zij anders seks hebben dan een hetero stel. 

Verder hebben wij er niks over gehoord. Zelf ben ik bi en ik ben nu net een week uit de kast. Ik heb 

hier zo lang mee gewacht omdat ik niet uit de kast durfde te komen als ik nog op de middelbare 

school zat omdat ik bang was voor negatieve reacties. Op school hadden wij het er nooit over gehad 

dus ik wist ook niet of het wel geaccepteerd zou worden. Nu ben ik klaar met mijn examens en 

durfde nu uit de kast te komen. Ik denk dat als wij betere voorlichting op school er over zouden 

krijgen dan zou ik het niet zo lang voor me hebben gehouden maar dan had ik het gelijk verteld. Ik 

hoop dat er meer en betere voorlichtingen komen op scholen zodat niet meer kinderen met 

hetzelfde probleem komen te zitten als waar ik mee zat. 

 

Einstein Lyceum: Rotterdam 

De voorlichting vanuit school zelf was niet/nauwelijks aanwezig. Misschien omdat ik voor 2012 in de 

1e en 2e zat. In de 3e werden er twee mensen van buitenaf uitgenodigd, maar ze spraken alleen over 

homoseksualiteit en andere seksualiteiten en gender werd niet besproken. 

 

Berg en Bos: Bilthoven 

Bij seksuele voorlichting kregen wij te horen: "je kan zwanger worden van sperma inslikken, als je 

een snelle spijsvertering hebt". 

 

Gerrit Rietveld College: Utrecht 

Seksuele voorlichting op zich, is matig. In de 2e klas is er een hoofdstuk bij biologie aan gewijd maar 

werd niet echt gesproken over je eigen veiligheid op dat gebied. Over LHBT hebben we het nog nooit 

gehad. Ik rond nu mijn 3e jaar af met minimale voorlichting. Ik vind dat er veel te weinig over 

gesproken is. Het gaat over je eigen lichaam en gevoel, tevens over je eigen veiligheid. Ik vind het 

bizar dat er zo weinig over gesproken wordt terwijl het zo belangrijk is. Ik zou niet eens weten wat ik 

zou kunnen doen als mensen aan mij zitten. 

Varendonck College: Asten 

In de 1e en 2e klas (ik zit nu in de 4e) dat ik biologie had hebben we wel seksuele voorlichting gehad, 

maar nooit iets over LHBT's. Het enige wat we een keer hebben gehad is dat er een paar mensen in 

onze klas er iets over kwamen vertellen. Ik merk dat veel mensen er weinig tot niks van af weten en 

dat bijvoorbeeld het woord homo vooral negatief word gebruikt en ook vaak als scheldwoord. Ik vind 

dat er betere voorlichting hierover moet worden gegeven zodat mensen minder snel hun 

vooroordelen hebben en het niet alleen maar in negatief daglicht zetten. 

 

Dr. Aletta Jacobs College: Hoogezand 

Het COC geeft enkel voorlichting bij de biologie klas op Havo en VWO. 
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Jeroen Bosch College: Den Bosch 

Tijdens twee lessen biologie werd alles te maken met seks behandeld, en tijdens een filmpje van 20 

min werd het woord homo en lesbo 2x genoemd, of zo. 

 

Noorderpoort College: Groningen 

In een van onze boeken (burgerschap) staat in een korte alinea samengevat wat homoseksueel en 

biseksueel betekent. Alles lijkt geschreven in het jaar 2002 en totaal niet actueel. Tegenwoordig is 

het gecompliceerder en zeker in Nederland, het land van acceptatie, kan er betere voorlichting 

worden gegeven. Jongeren hoeven er niet zelf achter te komen wat er allemaal speelt, vaak 

ontbreekt de nodige informatie om er zelf een valide mening erover te vormen en wordt deze dus 

gestructureerd door de intonatie van zijn of haar omgeving. Een neutrale uitleg over de LGBT-scene 

is essentieel bij de opvoeding. 

 

Libanon Lyceum: Kralingen 

Er is wel seksuele voorlichting, maar er wordt gedaan alsof iedereen al over andere geaardheden 

weet. 

Commanderij College: Gemert 

We kregen het pas in de 2e, en er werd bijna geen informatie over transgender gegeven. 

 

Commanderij College: Gemert 

Ik vind dat er meer aandacht moet worden besteed en seksuele diversiteit op onze school. 

Grotiuscollege: Heerlen 

Voor zover ik me kan herinneren hebben we maar één voorlichting gehad in de tweede klas, alleen 

maar over de onderwerpen L, H, B en T, niks over Q, I, A of andere genders (anders dan transgender). 

Kleine stap in de goede richting maar meer informatie zou fijn zijn en ik zou zelf niet zoveel tijd op 

het internet en stom geluk nodig hebben gehad om mijn identiteit te ontdekken. 

 

Keizer Karel College: Amstelveen 

Er is wel een zeer korte COC-voorlichting geweest, maar tijdens het lesgeven over seksualiteit is de 

paragraaf over LHBT+-onderwerpen compleet overgeslagen en niet eenmaal genoemd verder. 

 

Stedelijk Gymnasium: Nijmegen 

Ik heb in klas 3 (nu 3 jaar geleden) voorlichting gehad van een team van het COC, bestaande uit 4 

cisgenders. De enige keer dat ze het over trans mensen hadden in hun voorlichting, was toen ze de 

groep vroegen of mensen van mening waren dat een trans persoon altijd voor een date zaar trans 

status bekend moet maken. Het enige wat dit deed, was mijn medeleerlingen een gelegenheid geven 

om hun transfobe meningen te spuien. Ik wist op dat moment nog niet eens dat ik trans was, maar ik 

kreeg door die voorlichting een heel boos en onveilig gevoel. Voor de rest heb ik mijn hele 

schoolcarrière nooit op school voorlichting over transgenders gehad. 
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Da Vinci College: Leiden 

Wij hebben ooit in de 2e klas van het COC een voorlichting gekregen. Dat was enige 2 uur van alle tijd 

waarvan ik op school zat (ik heb nu net mijn eindexamens afgerond) die we hebben besteed aan 

homoseksualiteit. Niet aan transgender of biseksueel zijn, maar alleen over homo en lesbisch zijn. 

 

Regius College: Schagen 

Er is eenmalig een kleine voorlichting gegeven in de 2e klas wat ik overigens matig vond en niet 

uitgebreid genoeg. Ik vind dat dit herhaald moet worden vanaf groep 7 tot en met de 2e klas. 

 

Wartburg College, locatie Guido de Brès: Rotterdam 

Zeer slechte voorlichting, zeer bekrompen denkbeelden, en nul aandacht voor het begrip LHBT. 

 

Mondriaan College: Oss 

Er wordt minimale voorlichting gegeven in verband met voorlichting over hetero relaties. Dit is wel al 

een aantal jaar geleden aangezien ik nu geslaagd ben. 

 

The British School: Voorschoten 

Mijn school had het vooral over het feit dat homo’s en lesbiennes bestaan. Biseksuelen waren bijna 

niet besproken en er is niets gezegd over transgenders! 

 

Praedinius Gymnasium: Groningen 

Er wordt wel voorlichting gegeven over seksualiteiten en gendertypen, maar hier ontbreekt de uitleg 

over hoe seks is voor twee mannen of twee vrouwen, en het gevaar dat transgenders lopen. Dit vind 

ik erg jammer want van porno leer je de verkeerde dingen. 

AOC-Oost: Almelo 

Ik heb wel algemene seksuele voorlichting gehad, maar nooit over transgenders, pansexuele mensen 

en dergelijke. Toen ik daar over hoorde ging een compleet andere wereld voor me open en ik denk 

dat meer mensen weinig weten over verschillende geaardheden. 
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Categorie 3: Onveiligheid en discriminatie      

  

Corderius College: Amsterdam 

Ik zit inmiddels 4 jaar op deze school en heb er nooit wat over gehoord. Je krijgt ook geen korting bij 

het gala als homostel, wat hetero stellen wel krijgen. Ik vind niet alleen dat er slechte/ geen 

voorlichting wordt gegeven, maar dus ook wordt gediscrimineerd. Ik vind dit zeer ernstig en doet 

moet naar mening ook zeer serieus worden genomen. 

 

Prakticon: Doetinchem 

Ben al van school af sinds mijn 18e maar de voorlichting is zeer slecht daarom ben je ook niet veilig 

op die school als homo zijnde. 

 

Groenhorst: Barneveld 

Mijn school geeft totaal geen voorlichting. Ook zijn de wc's niet neutraal en er worden regelmatig 

rotopmerkingen gemaakt over transgenders/ homoseksualiteit door zowel docenten als leerlingen. Ik 

heb hierdoor geen goed gevoel op school en voel mij vaak onveilig. Ik wacht dus nog een hele tijd 

met uitkomen, ze zien het wel als ik ga veranderen. 

 

Linde College: Weststellingwerf 

Wij kregen in de 2e klas (14 jaar) een filmpje te zien, de lerares deed lacherig voor hoe je een 

condoom omdoet en de rest moesten we zelf maar uit het boek halen. Ik weet nog dat ik me er 

ongemakkelijk bij voelde, vooral omdat iedereen zo lacherig deed en de jongens zich stoer gingen 

voor doen. 

 

Dr. Nassau College, locatie Penta: Assen 

Ik ben zelf homo en wordt nergens mee gepest. maar mijn broertje die nu in klas 1 zit wordt 

regelmatig gepest omdat ik homo ben. Zo wordt er gezegd dat hij ook homo is omdat ik dat ben. De 

school reageert hier op met straf of eventuele schorsing. Maar nou wordt er voor de rest niks tegen 

gedaan en er wordt ook niet over gesproken in de klas door de mentor.  'Het is geen besmettelijk 

iets, heb het daar over als mentor.' 

 

St. Bonifatiuscollege: Utrecht 

Homoseksualiteit leek een soort taboe en werd alleen benoemd tijdens de biologieles, met het 

woord Aids in dezelfde zin. Ik ken meerdere LHBT'ers van deze school die zich nooit veilig genoeg 

hebben gevoeld om uit de kast te komen. 

 

Willem de Zwijger College: Papendrecht 

In de zes jaar dat ik daar op school heb gezeten, is er geen voorlichting geweest. Elke keer als iemand 

het woord homo zei, dan moest de klas lachen (en dat op het vwo). Ik durfde pas uit de kast te 

komen toen ik studeerde aan de Universiteit Leiden, omdat zij opkomen voor homorechten. Helaas 

deed mijn middelbare school dat niet. 
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Ubbo Emmius: Stadskanaal 

De provincie Groningen heeft een probleem als het gaat om homofobie, vooral onder jongeren, ik 

hoor dagelijks het woord "homo" of "gay" als scheldwoord. 

 

S.G. De Nieuwe Veste: Coevorden 

Bij ons op school wordt geen voorlichting gegeven. Dit leidt vaak tot ongemakkelijke en pijnlijke 

situaties. Bij ons op school hoort ook een jongen die veel is gepest om zijn geaardheid. Hij is 

meerdere malen op internet en in het nieuws geweest. Ik denk dat als er voorlichting was gegeven 

deze hele situatie niet zo uit de hand was gelopen en er meer begrip voor is. Iedereen die lesbisch of 

homo is houdt het stilletjes geheim om er maar niet steeds mee geconfronteerd te worden op 

school. Als ze er wel voor uitkomen, heeft een kleine groep er begrip voor en de andere helft? Die is 

alleen maar bezig met nare opmerkingen en dergelijke. Ik ga dit jaar van deze school af, maar ik hoop 

dat jullie de school en de leerlingen kunnen helpen door ervoor te zorgen dat er goede voorlichting 

komt. 

 

Rijnlands Lyceum: Wassenaar 

Er zijn voorlichtingen over roken, drinken, drugs en seks, maar niet over LHBT. Ikzelf en nog ongeveer 

2/3 anderen zijn uit de kast gekomen, er zijn veel roddels en er wordt veel naar je gestaard alsof je 

een bezienswaardigheid in de dierentuin bent. 
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Categorie 4: Religie          

 

ROC Menso Alting: Groningen 

Een leraar die normaal gesproken alleen het vak Ethiek geeft gaf een soort van ''voorlichting''. Het 

stelde niet zo veel voor en de kans om er dieper op in te gaan was er niet. Zelf is deze man niet 

HoLeBi en kan er dus ook zeer weinig gevoel inleggen. Hierdoor vind ik dat de inhoud ontbreekt. De 

punten die genoemd werden, werden ook alleen maar gekoppeld aan de Bijbel en bijna niet aan het 

dagelijks leven. Het is een Christelijke school dus ik snap dat het wordt gekoppeld aan de bijbel maar 

aan de andere kant is het dan ook geen ''voorlichting'' waar je helemaal zonder mening instapt. 

Daarom vind ik dat onze school er wel wat meer aan moet doen met het onderwerp seksuele 

diversiteit.  

 

Jacobus Fruytier Scholengemeenschap: Apeldoorn 

Inmiddels ben ik ongeveer 2 jaar van die school af. Alleen de voorlichting toen was heel slecht, alleen 

bij biologie 1 x een les, bij wijze van spreken. Die les was niet negatief (door de leraar) maar 

persoonlijk vind ik de school een zeer negatieve houding hebben tegenover homo's, transgenders, 

etc. Het is een reformatorische school. Ook is het daar gewoon eigenlijk onmogelijk om jezelf op dat 

vlak te ontwikkelen. Eigenlijk heel erg dus naar mijn idee! Ik weet niet of het in die 2 jaar is 

veranderd, maar mijn gevoel zegt van niet. 

 

Koningin Wilhelmina College: Culemborg 

Ik ben nu van deze school af. Maar in mijn 5 jaar dat ik daar heb gezeten is er nog nooit voorlichting 

over geweest. We hadden een hoofdstuk over seksualiteit bij Godsdienst (christelijke school, ikzelf 

ben niet gelovig), maar daar heeft de leraar nog nooit over gepraat. Daarnaast was het wel te 

merken dat er niet over gepraat werd, want er werd gescholden met homo, vuile flikker, noem het 

maar op. Ik ben sowieso erg ontevreden over die school en heb er spijt van dat ik erheen ben gegaan, 

maar ik vind zulke voorlichting wel heel belangrijk, omdat het een heel actueel onderwerp is dat 

misschien wel heel dichtbij met je te maken heeft. Daarnaast wordt er bij 50% thuis niet over 

gesproken, dus iemand moet dat wel doen. Hetzelfde geldt trouwens ook voor seksuele voorlichting, 

maar dat is weer een ander verhaal, hebben we ook nog nooit gehad in ieder geval. 

 

Nuborgh College Lambert Franckens: Elburg 

Op mijn school wordt voorlichting gegeven volgens de module 'Homo in de klas'. Dit is een 

Christelijke module, en mijn school is ook een Christelijke school. Ik vond dat de voorlichting te veel 

naar 'homo zijn en God' gericht was. Dat lag niet aan de module, want daar stonden ook gewoon 

stukken in over acceptatie zonder geloof, maar de lerares die de voorlichting gaf (van mijn eigen 

school) ging alleen op het geloof af en sloeg de acceptatie-stukken over. Daardoor hebben we dus 

alleen maar de Christelijke aspecten uit de module behandeld. Dit stoort mij, ook al weet ik dat de 

voorlichting tijdens Godsdienst gegeven werd en het dus misschien wel over geloof moet gaan. Maar 

alsnog vind ik het slecht dat mijn school die stukken overgeslagen heeft, omdat ze ook juist voor 

buiten de Christelijke wereld belangrijk zijn. 
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Nuborgh College Lambert Franckens: Elburg 

Wij hebben een Christelijke school die denkt dat het bij hun identiteit hoort om negatief te praten 

over homoseksualiteit (ze hebben het al helemaal niet over transgenders en biseksualiteit, want dat 

kennen ze meestal niet, wanneer het daarover gaat is het ook negatief). Het is erg vervelend 

wanneer je letterlijk een 'wezen' wordt genoemd dat niet 'moraal volwaardig' is. Ik wou dat dit kon 

veranderen, maar ik ben hier echt hulp bij nodig. 

 

CSG Prins Maurits: Goeree-Overflakkee 

Ze praten er negatief over, omdat god ze haat. 

 

CSG Wessel Gansfort College: Groningen 

Op mijn school wordt totaal geen voorlichting gegeven over de LHBT gemeenschap. Dit vind ik erg 

jammer. Misschien heeft dit te maken met het feit dat deze school christelijk is. Er wordt door een 

economie leraar wel iets over verteld (tijdens de ochtendpreek). Alleen vond ik het overkomen alsof 

hij het homo zijn vergeleek met: een fout, een ziekte, een handicap. Tot slot zei hij dat het slecht was 

voor de samenleving. 

 

Greijdanus: Hardenberg 

Überhaupt amper informatie bij biologie over genderdiversiteit. Bij Godsdienst lag de nadruk op het 

vechten tegen de "verkeerde" geaardheid. 

 

Pieter Nieuwland College: Amsterdam 

Als moslim kan ik homoseksualiteit niet goedkeuren. Maar dat recht geven ze me niet op school. 

Daar moet ik aannemen dat homoseksualiteit goed en normaal is. Het wordt kinderen zo 

opgedrongen. Belachelijk. Ik vind dat elk kind in zijn waarde moet worden gelaten, en dat alle 

meningen over politieke en sociale zaken toegestaan moeten worden. Zeker de belangrijke dingen 

die kinderen thuis leren. Ook al zijn ze niet modieus of politiek correct. Met moslims dwingen om 

(zogenaamd) 'positief' te denken over homoseksualiteit, bereik je alleen maar het 

tegenovergestelde. Wij mogen homo's toch ook niet dwingen om positief te denken over de islam? 

Nou dan. Het probleem dat ik noem is dus: goede voorlichting is wel feitelijk, maar laat de 

meningsvorming over aan elke leerling zelf en dring ze niks op. 
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Categorie 5: Overig 

 

CSG De Lage Waard: Papendrecht 

Het enige wat de mentoren elk jaar mee beginnen, als hier iemand homo, lesbisch, biseksueel of 

transgender is kunnen jullie dat gerust vertellen aan de klas 

 

De Goudse Waarden: Gouda 

Ik heb ook graag een vraag over die voorlichtingen, Als jullie nog voorlichters zoeken, zou ik me daar 

heel graag voor aanmelden. Ben goed in presenteren en om juist ook de discussie te starten, want 

dat is de eerste stap om het bespreekbaar te maken. En ook soms een bevrijding kan zijn voor 

mensen die zich er voor schamen. Want school kan nog wel de goede voorlichting geven alleen het 

moet ook aankomen bij de leerlingen en zei moeten ook realiseren dat ieder het zelfde recht heeft 

en dat is bestaansrecht. 

 

CSG Liudger, locatie Raai: Smallingerland 

We hadden een goed project waarin relaties het thema was. Daarin veel aandacht voor (on)gewenst 

gedrag, diversiteit, seksualiteit. Het project is nu afgeschaft. 

 

Een school in Rotterdam 

Bij biologie is er voorlichting over gegeven en we moesten een formulier van hoe je er mee omgaat 

invullen. Ik ben zelf de klassenvertegenwoordiger en voel me verantwoordelijk om dit aan te vragen 

voor een paar mensen in mijn klas. Ik zou graag anoniem willen blijven. 

 

Albeda College, locatie Spinozaweg: Rotterdam 

Ik vind het heel belangrijk dat iedereen leert over seksuele diversiteit. Veel mensen vinden het 

raar/vies als een persoon bijvoorbeeld gay/bi/trans is, en ik vind dat iedereen door elkaar 

geaccepteerd moet worden zoals ze zijn. 

 

 

 


