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1. Inleiding 

Analyse maatschappelijk vraagstuk. In dit verslag thematiseren wij een 

maatschappelijk probleem dat gekoppeld is aan de inclusieve samenleving. 

Kan Nederland ervoor zorgen dat het leven van LGBT’ers wordt verbeterd? Dat 

is de vraag die centraal staat in deze analyse. Aan het einde van dit verslag 

hopen wij hier een duidelijk antwoord op te kunnen geven. We willen u, als lezer, 

meenemen in ons verslag waarbij we op verschillende manieren tegen de LGBT+ 

community aankijken.  

Onze hoofdvraag is verdeeld in 3 deelvragen, die elk weer een deelonderwerp 

hebben. 
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2. Aanleiding 

In de “Rainbow Index” (ILGA 

Europe, 2018) scoort Nederland 

60% op de categorieën equality 

& non-discrimination, family, 

hate crime & hate speech, legal 

gender recognition & bodily 

integrity, civil society space en 

asylum en alle 

subcategorieën[1]. Nederland 

staat daarmee op nummer elf in 

Europa. Dit is op zich een 

aardige positie, maar Nederland 

heeft in het verleden hoger 

gestaan (COC, 2018). Tanja 

Ineke van het COC geeft aan dat Nederland niet meer behoort “tot de internationale 

voorhoede als het gaat om LHBTI-rechten”.  

LGBT+ coach Christiaan Curré spreekt over het volgende: “Heel concreet: ik hoor 

dagelijkse verhalen van gays die te maken hebben met pesterijen op school en 

werk, argwaan en uitsluiting, verstoting vanuit familie en zware problemen 

resulterend in overmatig drugsgebruik en suïcidepogingen. Het is maar een greep uit 

de alledaagse werkelijkheid van zeer veel mensen in ons land. En dat alleen omdat 

je niet past in het dominante heterobeeld” (Curré, 2017) 

Wij horen in onze omgeving ook verschillende verhalen die te maken hebben met de 

LGBT+ problematiek die Curré aansnijdt. Voor ons is het heel belangrijk dat 

Nederland haar vooraanstaande rol in Europa blijft spelen. Daarnaast vinden wij het 

ook belangrijk dat iedereen vrij mag zijn in hun eigen doen en laten. Hier is het 

homohuwelijk een voorbeeld van.           

Sinds 17 mei jl. is Taiwan het eerste land in Azië dat het homohuwelijk toestaat. Het 

parlement, waarin de Democratische Progressieve Partij de meerderheid heeft, 

steunde het voorstel om het homohuwelijk te legaliseren met 66 tegen 27 stemmen. 

De nieuwe wet wordt op 24 mei van kracht wanneer president Tsai Ing-wen haar 

handtekening eronder heeft gezet. De nieuwe wet geeft koppels van hetzelfde 

geslacht volledige wettelijke huwelijksrechten, ook op gebieden als belastingen, 

verzekeringen en voogdij voor kinderen.  Er is overigens nog geen duidelijkheid over 

onder meer het adoptierecht. (Buitenland redactie , 2019) 

Dit is voor ons de reden om ons maatschappelijk vraagstuk te schrijven over het 

thema LGBT+ in Nederland, de plek in de familie en de wettelijke basis voor 

gendervraagstukken en in vergelijking met andere landen.  
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3. Hoofd- en deelvragen 

Hoofdvraag:  
Hoe kan de positie van LGBT+ mensen op het gebied van familie, hate crime 
& hate speech en de wettelijke gender erkenning & lichamelijke integriteit in 
Nederland worden verbeterd?  
 
Deelvragen:   

1. Wat wordt er verstaan onder LGBT+ en de gebieden ‘family’, ‘hate crime 
& hate speech’ en ‘legal gender recogniton’? 

2. Wat is er in de literatuur bekend over het creëren van een inclusieve 
samenleving?  

3. Wat is de positie van LGBT+-mensen in Nederland op het gebied van 
familie, hate crime & hate speech en de wettelijke gender erkenning?  

4. Wat is de kijk op de positie van LGBT+ mensen op het gebied van 
familie, hate crime & hate speech en de wettelijke erkenning door 
Nederlanders?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

6 
 

4. Deelvraag 1: Wat wordt er verstaan onder LGBT+ en de gebieden ‘family’, 

‘hate crime & hate speech’ en ‘legal gender recogniton’?  

4.1 LGBT+ is een Engelse afkorting voor: lesbian (vertaling: lesbisch), gay 

(homosexueel), bisexual (bisexueel), transgender (transgender). De ‘+’ staat voor de 

andere soorten genders die zich door de jaren heen hebben ontwikkeld. Andere 

letters, waarvoor de ‘+’ vervangen kan worden zijn: Q van queer/questioning 

(vertaling: vragend), I van intersekseconditie (het lichaam vertoont hierbij kenmerken 

van verschillende geslachten), A van aseksualiteit (een gebrek aan seksuele 

verlangen en/of seksuele aantrekkingskracht), P van panseksualiteit (de seksuele, 

romantische, of emotionele aantrekking of het verlangen naar personen van alle 

genderidentiteiten en biologische geslachten) (Wikipedia , 2019). Dit zijn lang niet 

alle genders die bestaan. Zoals al eerder beschreven stond, worden er door de jaren 

heen steeds meer genders toegevoegd aan de maatschappij, waardoor dat niet 

meer bij te houden is. Dat is de reden dat wij de meest voorkomende genders in de 

maatschappij gebruiken in onze analyse. Nu hebben we alleen gesproken over de 

afkorting, maar om deze afkorting heen zijn er nog een hoop andere lagen die later 

in deze analyse aan bod gaan komen. Wij gaan hierbij kijken naar wat er bekend is 

over LGBT+ binnen Nederland en wat er bijvoorbeeld in de wet staat over LGBT+.  

 

Binnen LGBT+ staan er verschillende begrippen centraal. Hierbij gaat het om de 

begrippen ‘seksuele voorkeur’, ‘genderidentiteit’ en ‘genderexpressie’. Vaak worden 

deze begrippen verward met elkaar. Hieronder staan ze op een rijtje, met de 

betekenis en uitleg erbij.  

Seksuele voorkeur geeft aan tot wie men zich aangetrokken voelt. Het gaat onder 

andere om seksualiteit, intimiteit en relatievorming. De meeste bekende seksuele 

voorkeuren zijn heteroseksueel, homoseksueel (voor vrouwen ook wel lesbisch 

genoemd), biseksueel en a-seksueel.  

Genderidentiteit is het gevoel dat iemand heeft over het eigen gender. Ieder mens 

heeft een genderidentiteit: man, vrouw, iets er tussenin, beiden of geen van beiden. 

Het gaat om iemands persoonlijke overtuiging.  
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Als een genderidentiteit (hoe iemand zich van binnen voelt) niet helemaal 

overeenkomt met iemands lichaam (hoe men er van buiten uitziet), is iemand 

mogelijk transgender.  

Genderexpressie is de manier waarop iemand ‘mannelijke’ en/of ‘vrouwelijke’ kanten 

van zichzelf in onder meer kleding en gedrag aan de buitenwereld laat zien. Als een 

vrouw of meisje als weinig ‘vrouwelijk’ en als een man of jongen als weinig 

‘mannelijk’ wordt gezien, is deze persoon mogelijk gender non-conform. 

 

4.2 Onder het gebied ‘family’ (vertaling: familie) wordt er in deze analyse veel 

verstaan. Het gaat om huwelijksgelijkheid, geregistreerd partnerschap, 

samenwoning, geen grondwettelijke beperkingen van het huwelijk, gezamenlijke 

adoptie, automatische co-ouderschap herkenning, medische begeleide bevruchting 

(bij koppels), medische begeleide bevruchting (bij alleenstaande) en erkenning van 

het trans ouderschap. (ILGA Europe , 2018) 

Onder het gebied ‘hatecrime’ (vertaling: haatmisdaad), verstaan we elke vorm van 

misdaad die gericht is op mensen, vanwege hun werkelijke of vermeende 

toebehoring tot een bepaalde groep. De misdaden kunnen voorkomen in 

verschillende vormen, denk daarbij aan fysiek geweld of intimidatie.  

Onder hatespeech (vertaling: haatspraak) valt de verbale vorm van haat, 

bijvoorbeeld het discrimineren van een bepaalde groep mensen. 

In de LGBT+ wereld worden hatecrime en hatespeech samen in één categorie 

geplaatst. In deze categorie gaat het dus om haat in verbale of non-verbale vorm, 

gericht op LGBT+ mensen. Hatecrime en hatespeech kan zowel door de omgeving 

worden uitgevoerd als de overheid. 

Het gebied ‘legal gender recogniton’ (vertaling: 

wettelijke gendererkenning) gaat verder dan een 

administratieve handeling: het is van essentieel 

belang voor veel transgenders en andere 

LGBT’ers om een leven van waardigheid en 

respect te kunnen leiden. Onder het gebied 

‘wettelijke gendererkenning’ vallen de 

onderwerpen wettelijke maatregelen, administratieve procedures, (geen 

leeftijdsbeperking bij) naamverandering, vereising van diagnose geslachtsidentiteit/ 

psychologisch advies, vereising van verplichte medische interventie, chirurgische 

ingreep, sterilisatie, echtscheiding, leeftijdsbeperking en verbod op medische 

interventie voordat het kind in staat is om toestemming te geven (intersex) (Brink & 

Snaathorst, 2017). 

Het andere gebied is 'bodily integrity' (vertaling: lichamelijke integriteit). Het recht op 

lichamelijke integriteit betekent dat je niet zonder toestemming of goede reden aan 

iemands lichaam mag komen. Dit recht, dat ook is vastgelegd in de Grondwet, biedt 

mensen bescherming tegen ongewenste (medische) ingrepen aan hun lichaam. 
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5. Deelvraag 2: Wat is er in de literatuur bekend over het creëren van een 

inclusieve samenleving? 

5.1 Een inclusieve samenleving betekend dat iedereen volwaardig deelneemt in de 

samenleving. Belangrijke begrippen daarbij zijn non-discriminatie, participatie, gelijke 

kansen, toegankelijkheid en respect voor de waardigheid en persoonlijke autonomie. 

In een inclusieve samenleving kan iedereen zelfstandig wonen en onderwijs volgen; 

voelt iedereen zich welkom als consument; heeft iedereen gelijke kansen als 

werknemer of als ondernemer; heeft iedereen toegang tot informatie en financiering 

en zijn openbare gebouwen en openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk. Een 

aantal gemeentes in Nederland, de ‘regenbooggemeentes’, doen veel meer aan 

LGBT-beleid dan de overige gemeentes in Nederland (Consultancy, 2018). Deze 

‘regenbooggemeentes’ willen van een doelgroepenbeleid richting een inclusiebeleid 

bewegen. Bij zo’n beleid wordt de nadruk niet gelegd op allerlei onderscheiden 

subgroepen binnen de samenleving, maar juist op het belang dat iedereen, ongeacht 

seksuele identificatie en oriëntatie, gelijke kansen krijgt om mee te doen in de 

maatschappij. Om een inclusieve samenleving te bereiken op het gebied van LGBT+ 

zijn er verschillende punten waar gemeentes aan kunnen werken. Een aantal 

gemeentes hebben er al voor gekozen de aandacht voor seksuele- en 

genderdiversiteit te integreren in het onderwijs-, zorg-, of veiligheidsbeleid. De 

belangrijkste punten van het gemeentelijk LGBT-beleid zijn het bevorderen van 

sociale acceptatie van seksuele diversiteit in het algemeen en acceptatie van seksuele 

diversiteit, met name in onderwijs, zorg en sport. 

 

5.2 Nederland is al aardig op weg naar een 

inclusieve samenleving op het gebied van de 

wettelijke gender erkenning. Zo waren wij het 

eerste land ter wereld, waarbij het legaal was 

om te trouwen met hetzelfde geslacht (Luch , 

2017) en om samen kinderen te adopteren. 

Toch hebben deze mensen last van 

ongelijkheid of discriminatie en dat wil het 

kabinet tegengaan.  

In Nederland hebben de gezinnen met 

ouders van hetzelfde geslacht, dezelfde 

rechten als gezinnen met heteroseksuele 

ouders. Daarnaast is het mogelijk om de 

vrouwelijke echtgenote van de biologische 

moeder ook officieel ouder van het kind te 

laten worden via juridische wegen die een 

zeer eenvoudige, maar ook procedure verstrijken. 
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Dit is mogelijk omdat de volgende wet is ingevoerd: ‘De Wet lesbisch ouderschap’. 

Dit is niet geregeld binnen homoseksuele paren, omdat binnen deze relatie geen 

kind geboren kan worden (Rijksoverheid , 2016).  

Niet alleen op het gebied van ouders met hetzelfde geslacht zijn wetten ingevoerd, 

maar ook op het gebied van de transgenders zijn maatregelen ingevoerd, zodat de 

zorg voor transgenders verbeterd worden. Enkele maatregelen zijn:  

• Het tegengaan van discriminatie en geweld tegen transgenders.  

• Het ontwikkelen van een zorgstandaardtransgenderzorg.  

• Voorlichting op maat voor scholen met transgenderleerlingen. 

• Het OCW ondersteunt in het coachen van transgenders naar 

(vrijwilligers)werk of stages.  

• Voor gemeenten is er de brochure ‘Aandacht voor de T in LHTBI-beleid'. 

Transgender personen kunnen nu ook makkelijker hun geslacht laten veranderen op 

hun geboorteakte. Wel moet een deskundige vaststellen dat de 

geslachtsverandering de weloverwogen keuze is van een wilsbekwaam persoon. 

Operaties, hormoonbehandelingen of sterilisaties zijn niet meer nodig sinds 2014 zie 

voor meer info: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/lhbti-

emancipatie/documenten/brochures/2014/06/20/informatieblad-wet-wijziging-

vermelding-van-het-geslacht-in-de-geboorteakte-transgenders.  

Dit zijn een aantal regels die het kabinet heeft ingevoerd, maar nog lang niet alle 

regels worden nageleefd door onze maatschappij. Daarom heeft het kabinet wat 

maatregelen ingevoerd, zodat ze het geweld en de discriminatie tegen de LGBT’s 

bestrijden. Het OM eist bijvoorbeeld dubbele straffen bij geweld dat met discriminatie 

tegen LGBT’s te maken heeft. Ook werken de lokale afdelingen van het COC samen 

met politie en justitie. De politie zet zich in voor de belangen van de LGBT’ers, zo 

hebben zij een ‘team Roze in Blauw’ ontwikkeld, waarvan iedere agent zelf ook 

lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender is. Deze groep is opgericht, 

zodat mensen in alle veiligheid kunnen melden wat hun is overkomen wat betreft 

discriminatie of mishandeling.  

Niet alleen politie en justitie, maar ook gemeenten werken aan de LGBT-

emancipatie. De overheid werkt samen met de ‘regenboogsteden’. Dit houdt in dat 

deze steden zich inzetten voor LGBT-emancipatie. Dit doen zij door geweld tegen 

LGBT’ers op straat of in de wijk aan te pakken, door ontmoetingsplaatsen aan te 

bieden.  

Daarnaast is het kabinet bezig met het aanvullen van ‘artikel 1’ in de Grondwet, 

tegen discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en een beperking. Dit staat in 

het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst”.  

Na al deze positieve ontwikkelingen en maatregelen zou men denken dat Nederland 

het erg goed doet op dit gebied.  

We zijn aardig op weg, maar we zijn er nog lang niet. Op 14 mei 2018 verscheen de 

‘Rainbow Europe Index 2018’ van de Europese LGBT-organisatie ILGA, waarin 

stond dat Nederland buiten de top 10 is gevallen en is gedaald naar de twaalfde 

plaats.  

https://www.bigregister.nl/registratie/nederlands-diploma-registreren/specialisatie/deskundige-transgenders
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/lhbti-emancipatie/documenten/brochures/2014/06/20/informatieblad-wet-wijziging-vermelding-van-het-geslacht-in-de-geboorteakte-transgenders
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/lhbti-emancipatie/documenten/brochures/2014/06/20/informatieblad-wet-wijziging-vermelding-van-het-geslacht-in-de-geboorteakte-transgenders
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/lhbti-emancipatie/documenten/brochures/2014/06/20/informatieblad-wet-wijziging-vermelding-van-het-geslacht-in-de-geboorteakte-transgenders
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Tanja Ineke reageerde hierop:  

“Het is pijnlijk dat ons land, dat ooit als eerste het huwelijk openstelde voor paren 

van gelijk geslacht, niet meer behoort tot de internationale voorhoede als het gaat 

om LGBT-rechten”. “We roepen regering en parlement op om snel een inhaalslag te 

maken.” Aldus COC-voorzitter Tanja Ineke.  

Dat Nederland niet meer vooroploopt, heeft vooral te maken met het feit dat de 

rechten van trans- en intersekse personen in ons land niet goed geregeld zijn. Zo 

kent Nederland geen expliciet verbod op discriminatie van deze groepen. Ook kent 

Nederland geen expliciet verbod op LGBT-discriminatie in de Grondwet en heeft ons 

land geen hatecrime-wetgeving om discriminatie zwaarder mee te bestraffen. (COC, 

2018) 

De wereld heeft niet alleen een juridische kant die wij aan kunnen snijden, maar ook 

hebben wij een wereld die bomvol zit van allerlei technologiën. Daarom willen wij ook 

een stukje aansnijden over de LGBT kant binnen de technologie. De meeste 

mensen weten vast wel wat/wie Siri is. Voor de mensen die het zich afvragen: Siri is 

een ‘virtual voice assistent’ wat inhoudt dat je tegen je telefoon kunt praten en je 

telefoon antwoord geeft op allerlei vragen. Apple had twee mogelijkheden. Je kon 

Siri een vrouwen- of mannenstem geven. Sinds 24 mei 2019 is er een nieuwe stem 

aan toegevoegd genaamd de ‘Q’ stem. ‘Q’ is een compositie van vijf stemmen die 

mannelijk noch vrouwelijk klinken. De initiatiefnemers hopen met deze stem een 

bijdrage te leveren aan het uitbannen van gender-vooroordelen. “De stem van ‘Q’ 

voldoet aan de kwaliteiten van bestaande 

virtuele assistenten: warm, behulpzaam en 

gezaghebbend. Daardoor is de stem een 

realistische optie is voor alles met een voice 

assistant, van thuistechnologie tot openbaar 

vervoer”, aldus de initiatiefnemers. (Korevaar, 

2019) Tot nu toe gaat het alleen om een 

stem, zonder kunstmatige intelligentie, wat 

inhoudt dat de stem nog geen taken uitvoert. 

Daar zijn ze nog mee bezig.  
 

 

 

 

 

Q voice logo (geluidsgolven) 
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LGBT+ personen vrezen overal in Europa voor geweld. Meer dan 1 op de 4 heeft 

fysiek/sexueel of dreigementen meegemaakt gedurende 5 jaar, volgens de 2012 

survey conducted by the Fundamental Rights Agency (FRA).                                    

In ons land, Nederland, zijn de rechten van trans- en intersekse personen niet goed 

geregeld. Zo kent Nederland geen expliciet verbod op discriminatie van deze 

groepen. Ook kent Nederland geen expliciet verbod op LGBT-discriminatie in de 

Grondwet en heeft ons land geen hatecrime-wetgeving om discriminatie zwaarder 

mee te bestraffen. Het COC pleit er al lang voor om deze zaken beter te regelen en 

zetten zich in voor een Nederland waar LGBT’s zich veilig kunnen voelen om 

zichtbaar zichzelf te zijn. Het COC dringt aan bij de politiek om stevige 

maatregelingen tegen discriminatie, pesten en geweld te nemen. In het Regenboog 

Stembusakkoord (voor meer informatie van dit akkoord: https://www.coc.nl/politiek-

2/lijsttrekkers-tekenen-stembusakkoord-coc , daar staan de acht beloften.)  dat het 

COC in 2017 sloot met acht politieke partijen zijn beloften hier over opgenomen en 

het COC dringt aan op snelle uitvoering van dit akkoord. (COC, 2018) Ook bij het 

OM en politie dringen zij aan op stevige maatregelen. De lid verenigingen hebben 

korte lijnen met politie en OM zodat problemen rond veiligheid snel gesignaleerd en 

aangepakt kunnen worden.                                                        

Het COC boekt mooie resultaten. Een paar voorbeelden:  

• De aanpak van geweld tegen LGBT’s is sinds 2015 topprioriteit voor politie, 

OM, gemeenten en het ministerie van Veiligheid & Justitie. 

• De strafeis bij discriminerend geweld werd in 2011 verhoogd met 100 procent. 

• Er komt in elk politieregio in Nederland een Roze in Blauw-unit voor de 

aanpak van anti-LGBT-geweld. 

• Veiligheidscoördinatoren van onze lidverenigingen dringen bij politie en OM 

aan op een lokale aanpak van anti-LGBT-geweld. (COC, sd) 

http://fra.europa.eu/en/survey/2012/eu-lgbt-survey
http://fra.europa.eu/en/survey/2012/eu-lgbt-survey
https://www.coc.nl/politiek-2/lijsttrekkers-tekenen-stembusakkoord-coc
https://www.coc.nl/politiek-2/lijsttrekkers-tekenen-stembusakkoord-coc
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Nederland staat bekend als een van de meest tolerante landen ten aanzien van de 

LGBT’s. In Nederland vindt ruim 92 procent van de bevolking dat homo’s en 

lesbische vrouwen mogen leven zoals zij zelf willen. Het wordt lastiger wanneer het 

bijvoorbeeld over hun eigen kind gaat of wanneer homoseksueel gedrag zichtbaar is. 

Ook onder specifieke groepen blijft de acceptatie achter. Dit geldt onder meer voor 

jongeren, 70-plussers en mensen met een (streng-)religieuze achtergrond (Movisie , 

2019). Tóch is volgens Tanja Ineke, COC-voorzitter, het laagje acceptatie in 

Nederland dunner dan het lijkt.  

Zoals hierboven dus wordt beschreven, zijn er vele 70-plussers die moeite hebben 

met de acceptatie van LGBT’ers. Dit komt vooral omdat er vroeger heel anders werd 

gedacht over seksuele oriëntaties, daarbij werd er weinig tot geen aandacht aan 

besteed. Op het gebied van ouders is het vooral de afkomst wat het verschil maakt. 

Onder Marokkaanse en Turkse ouders vindt drie op de vier het een probleem als 

hun kind homoseksueel is, net als bijna een op de drie Antilliaanse en Surinaamse 

ouders. Dit tegenover een op de zes autochtone ouders. Vanuit hier wordt ook 

geconcludeerd dat deze landen lager scoren op het ILGA- Europe Rainbow Europe 

LGBTQI index. 

Om acceptatie te versterken wil het COC onder 

meer betere voorlichting over LGBT’s op 

school. Daartoe zou het onderwerp verplicht 

moeten worden gesteld op docentenacedemies. 

Want hoewel LGBT-voorlichting sinds 2012 

verplicht is in het voortgezet onderwijs, blijkt uit 

recent onderzoek dat er op 

docentenopleidingen teleurstellend weinig 

aandacht is voor het onderwerp.  

Er wordt dus wel een stap gezet om de acceptatie te verbeteren. Als kinderen op het 

voortgezet onderwijs voldoende voorlichting krijgen over LGBT, nemen ze dit mee in 

hun verdere leven. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk ook gevolg op de manier van 

samenleven van hun nakomelingen, waardoor het acceptatiepercentage door de 

jaren heen zal stijgen.  

Voor Nederland is het lastig om invloed te hebben op allochtone gezinnen. Zij 

brengen hun normen en waarden mee uit oorspronkelijke afkomst, waardoor 

Nederland hier weinig invloed op heeft. 

Er zijn dus al verschillende theorieen bekend om voor een inclusieve samenleving te 

zorgen. Zo wordt er dus onder andere gekeken naar de aanpak voor geweld tegen 

LGBT+ en kan het geslacht aangepast worden op de geboorteakte. 
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6. Deelvraag 3: Wat is de positie van LGBT+-mensen in Nederland op het 

gebied van familie, hate crime & hate speech en de wettelijke gender 

erkenning? 

 

6.1 Op het gebied van familie mist Nederland twee items: geregistreerde 
partnerschap én erkenning van het trans ouderschap. Over het algemeen kunnen 
we zeggen dat Nederland wel goed bezig is op het gebied van familie, zeker 
vergeleken met Polen dat geen enkel punt scoort op dit gebied, maar voor 
Nederland geldt wel degelijk dat er verbeter punten zijn, vandaar ook dat Nederland 
op nummer 12 staat in de lijst van ILGA- Europe Rainbow Europe LGBTQI  index. 
Als we Nederland vergelijken met Spanje, die een plek boven ons zit in de lijst van 
ILGA- Europe Rainbow Europe, heeft Spanje wel het geregistreerde partnerschap, 
maar alleen in een paar regio’s.  
Malta staat op plek 1 van het ILGA- Europe Rainbow Europe LGBTQI  index. Onder 
het gebied Familie scoort Malta 100 procent. In 2016 heeft Malta een wetsvoorstel 
aangenomen, dat noch seksuele geaardheid noch geslachtsidentificatie wordt 
gezien als een ziekte, stoornis of tekortkoming van welke aard dan ook. 
 

 
 
Hierdoor worden ze niet meer als uitzonderlijk beschouwt en hebben ze net zoveel 
recht als heteroseksuelen voor wat betreft geregistreerd partnerschap en trans 
ouderschap (Samuelson, 2016). 
Ook in Zweden wordt Transgenders ouderschap, net als in Malta, erkent.   
Niet de erkenning van het ouderschap als transgender zijnde maar wel het 
geregistreerd partnerschap is mogelijk in Frankrijk, sommige regio’s van Spanje, 
Estland, Tsjechië, Slovenië, San Marino, België en weer Malta.  
Wat opvallend is, is dat Tsjechië wel geregistreerde partnerschap heeft en toch 
31ste staat in het ILGA- Europe Rainbow Europe LGBTQI  index (ILGA Rainbow 
Europe , 2019).  
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6.2 Op het gebied ‘hate crime & hate speech’ (vertaald: haatmisdaad & haatspraak) 

doet Nederland het niet zo goed. Nederland scoort 13 procent en dat is dus maar 

een van de acht punten van de ILGA- Europe Rainbow Europe LGBTQI  index (ILGA 

Rainbow Europe , 2019). Het punt dat Nederland wel heeft is Hate speech law 

(sexual orientation), hiermee wordt het aanzettten tot haat (haatzaaien) op het 

gebied van sexuele orientatie bedoeld. Dit is strafbaar gesteld in artikel 137d van het 

Wetboek van Strafrecht.  

De onderwerpen die we missen zijn: wet tegen haatmisdaad(op gebied van: sexuele 

geaardheid, intersekse en sexuele identiteit), beleid ter bestrijding van haat (op 

gebied van: sexuele geaardheid, intersekse en genderidentiteit) en wet tegen 

aanzetting tot haat (op gebied van: gender indentiteit).  

Het punt ‘beleid ter bestrijding van haat’ heeft Nederland op alle drie de gebieden 

niet, omdat er geen specifiek beleid is ingesteld. De hoeveelheid LGBT-specifieke 

maatregelen in het generieke overheidsplan voor het tegengaan van discriminatie is 

teruggebracht tot één. TNN, NNID en COC beschouwen dit niet als een specifiek 

beleid en hebben de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd een specifiek 

actieplan op te stellen voor het aanpakken van haat op basis van SOGISC (sexual 

orientation gender identity sex characteristics). 

Als het gaat over ‘haatzaaien’ (hate speech), heeft Frankrijk hier wel een wet tegen 

in tegenstelling tot Nederland (2019). Deze wet is gekomen op 29 juli 1881 en gaat 

over de persvrijheid. Er staat in dat het strafbaar is als er haat verwerkt wordt in een 

artikel (als het de betreffende persoon slecht beinvloed) en als het niet gebaseerd is 

op feiten. “Zelfs als het in twijfelachtige vorm wordt gedaan of als het verwijst naar 

een persoon of instantie die niet uitdrukkelijk is genoemd, maar wiens identificatie 

mogelijk wordt gemaakt door de voorwaarden van de toespraken, geschreeuw, 

bedreiging, geschriften of prenten of affiches”. “Elke beledigende uitdrukking, 

minachting of scheldwoorden die de imputatie van feiten niet bevatten, is een 

belediging” Frankrijk doet het dan ook een stuk beter op het gebied ‘hate crime & 

hate speech’ Frankrijk staat dan ook op de achtste plek.  

Landen die het nog beter of even goed doen op dit gebied zijn Malta (met maar liefst 

100% score), Griekenland (76%) en België (62%). Met monaco staat Nederland 

gelijk zij scoren beide 13% van de lijst, maar hiermee staan ze nog niet onderaan. Er 

zijn landen die 0% scoren en dus helemaal niks tegen haat doen. Deze landen zijn 

onder andere: Italië, Zwitserland en Turkije.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetboek_van_Strafrecht_(Nederland)
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6.3 Wetgeving is voor transgenders van groot belang. Vooral wanneer het gaat om 

erkenning voor de wet en gelijke behandeling. Op de site van ILGA-Europe 

(Rainbow index, 2018) worden er de volgende punten aangestipt wat betreft de 

wettelijke gender erkenning, waar Nederland positief op scoort:  

• Existence of legal measures (vertaling: Bestaan van wettelijke maatregelen) 

• Existence of administrative procedures (vertaling: Het bestaan van 

administratieve procedures) 

• Name change (vertaling: naamwijziging) 

• No compulsory medical entervention required (vertaling: Geen verplichte 

medische noodzaak vereist) 

• No compulsory surgical intervention required (vertaling: Geen verplichte 

chirurgische ingreep vereist) 

• No compulsory sterilisation required (vertaling: Geen verplichte sterilisatie 

vereist) 

• No compulsory divorce required (vertaling: Geen verplichte echtscheiding 

vereist) 
Op de volgende punten scoort Nederland nog niet binnen deze lijst:  

• No age restriction, name change (vertaling: Geen leeftijdsbeperking, 

naamswijziging) 

• No ‘Gender Identity Disorder’ diagnosis/psychological opnion (vertaling: Geen 

diagnose van de 'Gender Identity Disorder' / psychologische mening.) 

• No age restriction (vertaling: Geen leeftijdsbeperking) 

• Prohibition of medical intervention without informed consent (intersex) 

(vertaling: Verbod op medische interventie zonder geïnformeerde 

toestemming (intersekse) 
 In 1985 werd het mogelijk om het geslacht op de geboorteakte door middel van een 

aantekening te wijzigen. In 2014 werd die wet, artikel 28 van het Burgerlijk Wetboek, 

aangepast. De voorwaarden uit 1985 waren in strijd met de mensenrechten van 

transgenders. Tot juli 2014 moest men namelijk zoveel mogelijk lichamelijk 

aangepast zijn aan het gewenste geslacht én men mocht nooit meer in staat zijn om 

kinderen te verwekken. Ook waren getrouwde transgender personen in Nederland 

tot 2001 verplicht te scheiden. Deze regel is in Nederland geschrapt, maar deze 

wetgeving geldt nog steeds in zo'n 22 Europese landen. (Transgendernetwerk, sd)                                                                                                

Aan de andere voorwaarden kwam in 2014 na jaren politieke strijd een einde. 

Sindsdien is het wijzigen van het geslacht mannelijk naar vrouwelijk en andersom in 

de geboorteakte niet meer verbonden aan medische behandelingen. Het 

zelfbeschikkingsrecht van trans-personen staat voorop. In verschillende Europese 

landen, zoals Denemarken, Noorwegen en Malta kan men een wijziging van 

geslacht aanvragen zonder dat een expert voordien moet oordelen over deze 

aanvrager (Transgenderinfo.be, sd). In Noorwegen bleek het schrappen van de 

medische inmenging een groot succes: in de eerste maand dat de nieuwe transwet 

van kracht was, vroegen al 190 Noren een geslachtswijziging aan, wat behoorlijk 

veel is op een populatie van 5 miljoen inwoners. Voor iedere transgender die het 

geslacht wil wijzigen van man naar vrouw of andersom bestaat dus wetgeving.  
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Het zelfbeschikkingsrecht in Nederland wordt nog wel beperkt door de 

deskundigenverklaring. Dat geldt ook voor de minimumleeftijd van 16 jaar om 

aanspraak te maken op deze wet. Maar het grootste probleem is dat transgender 

personen die man noch vrouw zijn, of beide, niks aan deze wet hebben. Zij hebben 

geen wettelijke erkenning. Voor de overheid in Nederland bestaan er alleen mannen 

en vrouwen.  

In mei 2018 is er echter een uitspraak gedaan dat Nederland er over heeft 

gediscussieerd om een derde gender te erkennen in de geboorteakte (NU.nl, 2018). 

Dan kan in de geboorteakte van iemand het geslacht niet alleen worden vastgesteld 

als ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’, maar ook als ‘X’. Het zou er dan als volgt uit zien: 

 
Hoe deze uitspraak verder is behandeld, is onduidelijk. In landen zoals Canada, 

Australië en India bestaat de registratie van een derde gender al. Veel stichtingen 

zien het erkennen van een derde gender als een stap in de goede richting.  
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In sommige landen is het nog strafbaar om bij LGBT+ te horen. Maar liefst in 72 

landen is homoseksualiteit strafbaar en soms staat er zelfs de doodstraf op (Cultuur , 

2017).  

 
Zoals je ziet in het plaatje hierboven is het vooral in Afrika en een deel van Azië 

vooral strafbaar en in enkele landen of streken staat zelfs de doodstraf erop (R & P, 

2018). Het Europese en Amerikaanse deel is al vrij vooruitstrevend en staat ook al 

homohuwelijk toe. Vergeleken met de rest van de wereld heeft Nederland dus een 

goede positie op het gebied van LGBT+ en zijn we nog steeds aan het stijgen, zoals 

je kan zien op het plaatje hieronder. Uit de ‘LGBT Globas Acceptance’ kaart van het 

‘Williams Institute’ blijkt dat Europa aan het stijgen is in acceptatie van LGBT (groene 

pijltjes omhoog).  

 In Afrika is het juist aan het dalen en in Zuid-Amerika is er niet veel verandering.  
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De positie van LGBT+ in Nederland is dus redelijk goed. Er zijn al een aantal wetten 

die ervoor zorgen dat LGBT’ers worden betrokken bij een inclusieve samenleving. 

Zo zijn er wetten tegen geweld bij LGBT’ers en zou er binnenkort misschien al een 

aanpassing gedaan kunnen worden in de geboorteakte bij het geslacht. Nederland is 

zeker de goede weg op en we stijgen dus nog steeds in acceptatie, maar er zijn ook 

nog genoeg verbeterpunten, waarmee we de positie van LGBT’ers in Nederland op 

de gebieden familie, hate crime & hate speech en de wettelijke gender erkenning  

kunnen verbeteren. 
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7. Deelvraag 4: Wat is de kijk op de positie van LGBT+ mensen op het gebied 

van familie, hate crime & hate speech en de wettelijke erkenning door 

Nederlanders? 

Wij hebben een enquête opgesteld om te achterhalen hoe andere mensen 

tegenover LGBT+ staan. We hebben veertien vragen opgesteld op survio.com. Via 

de link ‘ https://www.survio.com/survey/d/X6Q5P6V0H2F0S6K9R ‘ kan de enquête 

worden bekeken en worden ingevuld. Ongeveer negentig personen hebben deze 

enquête ingevuld. Alle leeftijden vanaf ongeveer 11 jaar (1e klas onderbouw) hebben 

deze enquête gekregen. In de antwoorden kunnen we van meerdere generaties 

antwoorden krijgen.  

De vragen zijn gebaseerd op onze deelvragen, máár ook op een handreiking met 

feiten en cijfers van de site Movisie. Wij gaan deze enquête vergelijken met Movisie. 

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale 

vraagstukken (Movisie , 2018). Ook over dit onderwerp: LGBT+ is er een handreiking 

met feiten en cijfers.  

 

Vraag 1: 

 

De grootste groep is vrouw met 61.5% dat zijn 58 vrouwen die deze enquête hebben 

ingevuld. Daarna volgt met 36,3% de man en dat zijn er 34. Ook is er een iemand 

genderneutraal en heeft iemand ‘wil ik liever niet zeggen’ ingevuld. 

 

 

 

 

https://www.survio.com/survey/d/X6Q5P6V0H2F0S6K9R
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Vraag 2: 

 

Bij deze vraag is de grootste groep hetero en daarna volgt homoseksueel. De 

antwoorden bij onze enquête is dat geen enkele vrouw/ meisje valt op hetzelfde 

geslacht. Uit het onderzoek van Movisie blijkt dat er meer vrouwen zich seksueel 

aangetrokken voelt tot hetzelfde geslacht dan mannen die zich seksueel 

aangetrokken voelt tot hetzelfde geslacht.  

Vraag 3: 

 

 

Deze enquête is het meeste ingevuld door jongeren, want de grootste leeftijd groep 

is onder de 18 jaar. Daarna volgt de groep 30 tot 50 jaar. Ook vier mensen boven de 

50 jaar hebben deze enquête ingevuld. 
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Vraag 4: 

 

Nederland staat bekend als een van de meest tolerante landen ten aanzien van 

LGBTI’s. Bijna iedereen in ons land vindt dat homoseksuele mannen en lesbische 

vrouwen mogen leven zoals zij zelf willen. Het wordt lastiger wanneer het 

bijvoorbeeld over hun eigen kind gaat of wanneer homoseksueel gedrag zichtbaar is. 

Ook onder specifieke groepen blijft de acceptatie achter. Dit geldt onder meer voor 

jongeren, 70-plussers en mensen met een (streng-)religieuze achtergrond. 

Bij deze vraag hebben 36 personen gekozen voor bijna helemaal eens (nummer 5), 

35 personen kozen voor plek (nummer) 4.  Ook zijn er 5 personen die helemaal 

oneens zijn en denken dat LGBT’ers niet worden geaccepteerd.  Over het algemeen 

vinden onze respondenten dat LGBT’ers voldoende worden geaccepteerd.  

 

Vraag 5: 

 

Nederland staat, zoals hierboven al een paar keer beschreven, op plek nummer 12. 

Dat is op zich een redelijke plek.  Uit onze resultaten blijkt ook dat veel mensen het  

eens zijn dat Nederland, vergeleken met andere landen, goed bezig is.  
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Vraag 6:  

 

Zoals je hierboven in het diagram kan zien is de spreiding niet heel groot. Veel 

respondenten zitten tussen het eens en niet eens in, maar meer tegen de eens kant 

in en vinden dus dat LGBT’ers genoeg rechten hebben en dat er ook genoeg 

aandacht aan besteed wordt.  

 

Vraag 7: 

 

Bij deze vraag zijn bijna alle respondenten het zo goed als eens dat ook LGBT’ers 

het leven kunnen leiden dat zij zelf willen. 71,4 is het hier helemaal eens. Toch zijn 

er vier mensen die hier helemaal niet mee eens zijn. Volgens Movisie vindt 92 

procent van de Nederlandse bevolking dat homomannen en lesbische vrouwen het 

leven moeten kunnen leiden dat zij zelf willen. Dit scheelt dus wel iets met onze 

uitkomst.  
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Vraag 8: 

 

47,4% was het helemaal oneens met deze stelling, zij vinden het niet vervelend als 

een mannenkoppel zoent in het openbaar en 7,7% was het helemaal eens met de 

stelling. In totaal komt er een 2,4 van de 6 uit, dit betekent dat de meerderheid het 

niet zo vervelend vindt als een mannenkoppel zoent in het openbaar. Volgens 

Movisie vindt 29% van de bevolking het aanstootgevend als een mannenkoppel 

zoent. Uit onze enquête volgt dat 29,5 procent van de ondervraagde boven de 3,5 

(het midden) zit, dus dat 29,5% het wel vervelend vindt als een mannenkoppel zoent 

in het openbaar. Dit scheelt maar 0,5% met de statistieken van Movisie. Als het gaat 

over jongeren keurde de helft van de jongens en een kwart van de meisjes het af als 

twee jongens elkaar zoenen op straat (2012). In 2017 is dat percentage vrijwel 

gehalveerd naar 27 procent van de jongens en 13 procent van de meisjes. 

Vraag 9: 

 

Uit deze vraag blijkt dat mensen het minder vervelend vindt om een vrouwenkoppel 

te zien zoenen in het openbaar dan een mannenkoppel. Ongeveer de helft van de 

ondervraagde was het helemaal oneens met de stelling, namelijk 52,5%. Maar 3,8% 

was het helemaal eens met de stelling en vindt het dus wel zeer vervelend om een 

vrouwenkoppel te zien zoenen. Dit is wel 3,9% minder dan bij het mannenkoppel. 

13,8% zit hier boven de 3,5%, dit betekent dat 13,8% het wel vervelend vindt om een 

vrouwenkoppel te zien zoenen. Bij mannen was dit bijna 30% en scheelt dus heel 

erg veel met het percentage bij vrouwen.  
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Vraag 10: 

 

In ons onderzoek is zeker meer dan 60% het helemaal eens met deze stelling en 

zou zijn/ haar kind accepteren. Toch zijn er ook die die daar niet mee eens zijn. 

Volgens Movisie vindt onder Marokkaanse en Turkse ouders drie op de vier het 

inderdaad een probleem als zijn/haar kind homoseksueel is, net als bijna een op de 

drie Antilliaanse en Surinaamse ouders, tegenover een op de zes autochtone 

ouders.  

Vraag 11: 

 

Het grootste gedeelte van de mensen zou wel bevriend kunnen zijn met een 

LGBT’er al zijn er ook mensen die het totaal niet zouden kunnen.  

Volgens Movisie geeft 18 procent van de jongeren aan geen homo als vriend te 

willen, en 13 procent accepteert geen vriendschap met een lesbisch meisje. Uit ons 

onderzoek blijkt dat veel jongeren bij deze vraag boven de 4 heeft geantwoord en 

dus wel een bevriend zou kunnen zijn met een LGBT’er. Dit komt dus redelijk 

overeen met de cijfers van Movisie.  

Bij volwassenen zit het wat anders: meer dan een kwart van de volwassenen (26 à 

27 procent) weet niet zeker of zij de vriendschap in stand wil houden als blijkt dat 

hun beste vriend(in) transgender is en zijn/haar lichaam wil aanpassen aan het 

gewenste geslacht door middel van operaties en hormoonbehandeling. 
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Vraag 12: 

 

Deze vraag hebben we gesteld om te kijken of mensen op zouden komen voor 

LGBT’ers. Er wordt hier een 4,0 gescoord en dat is dus net iets over het midden.  11 

mensen hebben helemaal oneens gekozen en zouden dus nooit opkomen voor een 

LGBT’er die gediscrimineerd wordt. 10 mensen hebben helemaal eens gestemd en 

zouden er dus wel voor opkomen. Uit deze vraag kunnen we opmaken dat niet veel 

mensen echt op zouden komen voor LGBT’ers die gediscrimineerd worden en dat 

veel mensen zich dus stil zullen houden.  Opvallend is dat ook sommige mensen die 

onder LGBT+ vallen hebben gekozen voor helemaal oneens, terwijl je zou 

verwachten dat zij er wel voor op zouden komen.  

Vraag 13: 

 

Uit deze vraag blijkt dat niet zo veel mensen zich zullen schamen als een van de 

ouders een LGBT’er is. De helft (51,3%) was het helemaal oneens met de stelling en 

zou zich dus helemaal niet schamen als een van de ouders LGBT’er is. 11,3% heeft 

helemaal eens gestemd en zou zich dus wel schamen.  
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Vraag 14: 

 

Tot slot hebben we de vraag gesteld of de respondenten LGBT’ers accepteren. Het 

grootste percentage (66,7%) heeft helemaal eens geantwoord en maar 5,6 procent 

heeft helemaal oneens geantwoord. Hiermee komen we uit op een 5,3 van de 6 en 

worden LGBT’ers dus door de meeste mensen geaccepteerd.  

 

Conclusie van deze enquête:  

Uit ons onderzoek blijkt dat de meeste respondenten LGBT’ers wel accepteren. Er is 

maar een klein gedeelte van de respondenten die moeite hebben met de LGBT-

community. We hebben maar een kleine groep respondenten ondervraagd in 

vergelijking met Movisie die landelijk onderzoek heeft gedaan en dus meer 

respondenten had. Toch kunnen we zeggen dat de uitslag tussen onze kleine groep 

ondervraagden en die van Movisie overeenkomsten tonen.  
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Omdat wij graag een speelse twist willen geven aan onze analyse hebben wij nog 

een...:  (Leon, 2018) (Maaikes, 2019) 

 

 

• Wist je dat in 72 landen homoseksualiteit strafbaar is? 

• Wist je dat in 45 landen dat voor vrouwen geldt?  

• Wist je dat in ten minste 8 landen je ter dood veroordeelt kunt worden als je 

behoort tot de LGBT-groep? 

• Wist je dat in 25 landen LGBT-organisaties actief tegengewerkt worden? 

• Wist je dat 22 landen wetten hebben tegen het ‘promoten’ van 

homoseksualiteit?  

• Wist je dat in maar 9 landen LGBT-rechten op zijn genomen in de grondwet?  

• Wist je dat homoseksualiteit op 17 mei 1990 officieel van de internationaal 

gehanteerde lijst van ziekten is gehaald en dat 17 mei daarom de 

internationale dag tegen homofobie is? 

• Wist je dat de gay pride parade ontstaan is in 1977 als een demonstratie? 

• Wist je dat iedere kleur van de LGBT-vlag voor iets staat?:  

Rood - Leven 

Oranje - Helen 

Geel - Zonlicht 

Groen - Natuur 

Indigo - Rust 

Violet – Geest 
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8. Antwoord/conclusie op de deelvraag  

Onze hoofdvraag is: Hoe kan de positie van LGBT+ mensen op het gebied van 
familie, hate crime & hate speech en de wettelijke gender erkenning & 
lichamelijke integriteit in Nederland worden verbeterd?  
Om antwoord te geven op onze hoofdvraag hebben we eerst gekeken naar hoe we 
naar een inclusieve samenleving toe kunnen werken. Er zijn al verschillende 
theorieën bekend om daarvoor te zorgen. Zo wordt er dus onder andere gekeken 
naar de aanpak voor geweld tegen LGBT+ en zou het geslacht binnenkort misschien 
aangepast kunnen worden op de geboorteakte. De positie van LGBT+’ers in 
Nederland is nu al redelijk goed. We zijn als land aan het stijgen op de wereld 
ranking-lijst van ILGA Europe en ook in de acceptatie van LGBT+’ers gaat het 
steeds beter. Ook uit onze enquête blijkt dat Nederlanders vinden dat we al de 
goede weg op zijn en dat LGBT+’ers geaccepteerd worden.   
We zouden de huidige positie kunnen verbeteren door onder andere een voorbeeld 
te nemen aan landen om ons heen. Om verbetering te brengen in de LGBT-wereld 
zou Nederland een voorbeeld kunnen nemen in verschillende punten die andere 
landen hanteren. Zo kunnen ze, net als bijvoorbeeld Noorwegen, het 
zelfbeschikkingsrecht volledig toepassen door de deskundigenverklaring af te 
schaffen.  
Kinderen zouden betere educatie moeten krijgen op het gebied van LGBT+. Als ze 
meer kennis over dit onderwerp hebben zal de positie van LGBT’ers binnen het 
onderwerp ‘familie’ ook beter worden. Kinderen en jongvolwassen zullen het beter 
begrijpen als iemand in het gezin of in de familie zou behoren tot de LGBT+ 
community. Een betere educatie heeft hoogstwaarschijnlijk ook gevolg op de manier 
van samenleven van hun nakomelingen, waardoor het acceptatiepercentage door de 
jaren heen zal stijgen. Zo zou Nederland dus ook op gebied van ‘familie’ in positie 
kunnen stijgen.  
Daarnaast is er nog steeds geen goed beleid tegen het bestrijden van haat. TNN, 
NNID en COC hebben de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd een specifiek 
actieplan op te stellen voor het aanpakken van haat op basis van SOGISC. COC 
heeft al samen met acht politieke partijen beloftes afgesloten in het Regenboog 
Stembusakkoord. Er staan stevige maatregelingen in die tegen discriminatie, pesten 
en geweld zijn naar LGBT’ers. Deze plannen moeten daadwerkelijk doorgezet 
worden en als dit gedaan is, zullen we in positie stijgen.  
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Samenwerking 

De samenwerking ging over het algemeen zeer goed. In het begin was het nog erg 

zoeken naar hoe we deze analyse moesten aanpakken. We wisten niet goed hoe we 

de hoofd-/deelvragen moesten formuleren. Dat koste ons veel tijd. Uit eindelijk had 

meneer Gruijthuijzen ons geholpen met de eerste stappen. Daarna hebben we alle 

deelvragen onderverdeeld in deelonderwerpen en daar moest iedereen een stukje 

maken. We hadden als groepje deadlines opgesteld en daar hebben we ons redelijk 

aan gehouden. Alleen de laatste week was het erg druk ook onder andere door 

andere dingen die we voor school moesten doen. Maar we hebben er samen nog 

hard aan gewerkt en hebben het, al zeggen we het zelf, echt bloed, zweet en tranen 

ingestopt en hopelijk is dat genoeg!   
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