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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2021Z12999
Vragen van de leden Van der Laan en Van Meenen (beiden D66) aan
Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het artikel
«Moslimcollege Beverwijk wil jongens en meisjes op school scheiden»
(ingezonden 7 juli 2021).
Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «Moslimcollege Beverwijk wil jongens en
meisjes op school scheiden»?1
Vraag 2
Hoe beoordeelt u het idee dat in Haarlem een nieuwe Islamitische school zou
moeten komen, waarbij klassen gescheiden worden op basis van gender?
Vraag 3
In hoeverre bent u van mening dat gescheiden klassen op basis van gender
bijdragen aan respect, tolerantie en acceptatie van het pluralisme in de
samenleving?
Vraag 4
In hoeverre bent u van mening dat een school zich met een beroep op de
vrijheid van onderwijs zou mogen onttrekken aan de kerndoelen met
betrekking tot burgerschap, seksuele voorlichting en seksuele diversiteit?
Vraag 5
Bent u van mening dat een school, met een beroep op de vrijheid van
onderwijs, homoseksualiteit mag afwijzen?
Vraag 6
In hoeverre bent u van mening dat gescheiden klassen op basis van gender
en het afwijzen van seksuele diversiteit in lijn is met een reeks recent door de
Kamer aangenomen moties, waaronder de motie van de leden Kwint cs. en
de motievan de leden Van den Hul en Jasper Van Dijk?2

1

2

kv-tk-2021Z12999
’s-Gravenhage 2021

De telegraaf, d.d. 3 juli 2021 (https://www.telegraaf.nl/nieuws/1468828187/moslimcollegebeverwijk-wil-jongens-en-meisjes-op-school-scheiden)
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Vraag 7
Deelt u de mening dat het scheiden van leerlingen op basis van gender en
het schrappen van seksuele voorlichting zeer onwenselijk is?
Vraag 8
Bent u voornemens om de aanvraag van het Ghazali College af te wijzen? Zo
nee, waarom niet?
Vraag 9
Kunt u alle vragen afzonderlijk beantwoorden?
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