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Aanleiding 
U heeft schriftelijke vragen ontvangen over het omgaan met homoseksualiteit en 
identiteitsverklaringen in het funderend onderwijs.  
 
Er is al een uitstelbrief verstuurd voor deze Kamervragen. Daarom is het van het 
belang dat de beantwoording spoedig naar de Tweede Kamer gaat. 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd om: 

• De brief met de beantwoording van de schriftelijke vragen te 
ondertekenen. 

Kernpunten 
• Er zijn drie sets schriftelijke vragen binnengekomen over hetzelfde 

onderwerp: 
o Vragen van de leden Van Meenen (D66) en Paul (VVD) aan de 

minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs over het bericht 
‘Ondanks ophef wijzen meer reformatorische scholen 
homohuwelijk af’ (2022Z10978) 

o Vragen van de leden De Hoop (PvdA), Kwint (SP) en Westerveld 
(GroenLinks) aan de minister voor Primair en Voortgezet 
Onderwijs over het feit dat veel reformatorische scholen nog altijd 
homoseksualiteit afwijzen en identiteitsverklaringen 
hanteren (2022Z10984) 

o Vragen van de leden Sylvana Simons (BIJ1) en Koekkoek (Volt) 
aan de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs over het 
bericht 'Ondanks ophef wijzen meer reformatorische scholen 
homohuwelijk af' (2022Z11781) 

• In de kern verwijst u naar de wettelijke verplichting voor scholen om 
ervoor te zorgen dat alle leerlingen zich veilig en geaccepteerd weten, 
ongeacht seksuele gerichtheid of genderidentiteit. Hoe er in bepaalde 
gemeenschappen wordt gedacht over homoseksualiteit is daarbij niet 
relevant. 

• Daarbij verwijst u naar het uitgebreide instrumentarium van de inspectie 
(‘samen voor beter onderwijs, duidelijk over kwaliteit’) en uw inzet 
rondom het vergroten van de sociale veiligheid van leerlingen en 
medewerkers in het onderwijs (‘vrij en veilig onderwijs’). 
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• U kondigt aan met een nadere reactie te komen op identiteitsverklaringen 
en de motie-Kwint c.s. en de motie- Gündoğan/Simons, die het gebruik 
van (bepaalde vormen van) identiteitsverklaringen in het onderwijs willen 
verbieden.1 

Toelichting 
• Politieke context: U bent nog in gesprek met de Kamer over de wijze 

waarop identiteitsverklaringen aan banden worden gelegd. Dit heeft nog niet 
tot een definitief resultaat geleid.  

 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
N.v.t. 
 
 
 

 
1 Kamerstukken 31 289, nr, 485; Kamerstukken 31 289-489. 




