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Hoe minder een interface 
van de gebruiker vraagt, 
hoe beter toegankelijk 
deze is.
— Alice Boxhall





2017Z14300  

Vragen van de leden Voortman en Westerveld (beiden GroenLinks) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het massaal delen van verhalen over 
grensoverschrijdend seksueel gedrag (ingezonden 26 oktober 2017)  
1  
Heeft u kennisgenomen van het massaal delen van verhalen over grensoverschrijdend seksueel gedrag onder de 
hashtag #metoo?  

Ja.  

2  
Deelt u de mening dat het percentage vrouwen en mannen die dit meemaken onacceptabel hoog is? 1)  

Hoewel seksueel grensoverschrijdend gedrag wellicht nooit helemaal uit de samenleving verdreven kan worden, 
vinden wij geen enkel percentage acceptabel.  

3  
Ziet u het als uw taak om in het onderwijs te bevorderen dat er aandacht wordt besteed aan het stellen van 
seksuele grenzen en het bespreken van grensoverschrijdend seksueel gedrag? Vindt u ook dat docenten en 
sporttrainers in staat moeten zijn wensen en grenzen binnen het geven van seksuele voorlichting te 
onderwijzen? Zo nee, waarom niet?  

Ja, dit is al een taak van het onderwijs. De kerndoelonderdelen seksualiteit en seksuele diversiteit richten zich 
nadrukkelijk ook op seksuele weerbaarheid. Het rapport van de onderwijsinspectie Omgaan met seksualiteit en 
seksuele diversiteit (juni 2016) geeft aan dat 95% van de scholen uitvoering geeft aan deze kerndoelonderdelen.  



<h1>2017Z14300</h1> 

<p>Vragen van de leden Voortman en Westerveld (beiden <b>GroenLinks<b>) aan de ministers van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het massaal delen van verhalen over 
grensoverschrijdend seksueel gedrag (ingezonden 26 oktober 2017)</p> 

<ol> 
<li> 

<p>Heeft u kennisgenomen van het massaal delen van verhalen over grensoverschrijdend seksueel gedrag 
onder <a href=“https://twitter.com/search?q=%23metoo&src=typd”>de hashtag#metoo</a>?</p> 

<p>Ja.</p> 
</li> 

<li> 
<p>Deelt u de mening dat het percentage vrouwen en mannen die dit meemaken onacceptabel hoog is? <a 
href=“#footnote-1”>(1</a> </p> 

<p>Hoewel seksueel grensoverschrijdend gedrag wellicht nooit helemaal uit de samenleving verdreven kan 
worden, vinden wij geen enkel percentage acceptabel.</p> 

</li> 

<li> 
<p>Ziet u het als uw taak om in het onderwijs te bevorderen dat er aandacht wordt besteed aan het stellen 
van seksuele grenzen en het bespreken van grensoverschrijdend seksueel gedrag? Vindt u ook dat docenten 
en sporttrainers in staat moeten zijn wensen en grenzen binnen het geven van seksuele voorlichting te 
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