
Vragen van de fractie van Forum voor Democratie naar aanleiding van publicaties in het 
NRC en uitzendingen van Nieuwsuur. 
 
In 2018 is de provincie Utrecht een regenboogprovincie geworden. Een regenboogprovincie 
committeert zich om een impuls te geven aan de sociale acceptatie, veiligheid en 
zichtbaarheid van LHBTI’s en moet zich inzetten dit te bevorderen en blijvend te monitoren. 
  
Op 10 en 11 september waren er wederom schokkende uitzendingen van Nieuwsuur en 
publicaties in het NRC, waarbij ‘onthuld’ werd dat op islamitische basisscholen, onderwezen 
wordt met behulp van het het boek ‘Help, ik word volwassen’ uitgegeven door het 
ISBO, een koepel voor islamitische basisscholen waar 45 scholen bij zijn 
aangesloten. Daarin leren onze Nederlandse kinderen onder andere dat islam en 
homoseksualiteit niet samengaan en dat een geslachtsverandering niet is toegestaan’. Ook 
leren jongens en meisjes dat zij vanaf de pubertijd bij elkaar uit de buurt moeten blijven en 
zelfs geen oogcontact mogen maken. Ook worden in dit lesmateriaal dwingende 
kledingvoorschriften voorgeschreven waarbij meisjes bijvoorbeeld geen kleding van 
ongelovigen mogen dragen.  
 
Deze lesmethode staat volkomen haaks op de waarden waar onze partij voor staat en ook 
waar een provincie voor zou moeten staan. Het COC spreekt zelfs van een ‘afschuwelijke 
lesmethode, waarmee jonge moslim LHBTI’s de stuipen op het lijf wordt gejaagd’. Ze vindt 
het onacceptabel dat scholen dergelijke LHBTI-vijandige lesmethoden gebruiken. 
 
Op basis van bovenstaande hebben wij de volgende urgente vragen aan gedeputeerde staten: 
  
 

• Is GS bekend met de uitzendingen van Nieuwsuur en de publicaties in de NRC en is 
de gedeputeerde ook geschrokken van het gepresenteerde? 

• Deelt de gedeputeerde de mening van onze fractie en deskundigen dat het 
lesmateriaal dat het ISBO uitgeeft niet in overeenstemming is met de waarden die 
we onze kinderen moeten mee geven en ook dat het haaks staat op de waarden van 
een regenboogprovincie? 

• Zo ja, Is de gedeputeerde bereid om het gesprek met het ISBO aan te gaan om het 
volgende te bereiken? 

o Onze zorgen als Staten en provincie te uiten richting ISBO? 
o Samen met het ISBO en regenboogpartners zoals het COC het bestaande 

lesmateriaal door te lopen en alles wat niet in overeenstemming is met 
de Nederlandse en dus ook provinciale waarden aan te passen, te 
vervangen en te verspreiden met materiaal wat wel in overeenstemming is? 

o Met het ISBO en partijen als het COC afspraken te maken om lessen 
te verzorgen op islamitische basisscholen binnen onze provincie over onder 
andere homo-acceptatie 

• Dit proces nauwgezet te blijven monitoren en hier regelmatig terugkoppeling over te 
geven aan de Staten? 


