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Medium Haagse Hogeschool 

Paarse Vrijdag op De Haagse 

Op de tweede vrijdag in december is het ieder jaar Paarse Vrijdag. Een dag waarop scholen in 

Nederland paars kleuren om seksuele- en genderdiversiteit als norm te bepleiten. Ook op De 

Haagse werd op vrijdag 11 december de paarse vlag gehesen. In The Innovation Playground 

spraken studenten, docenten en de Haagse wethouder Emancipatie over het vergroten van de 

acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. 

“We zijn een school die zich kenmerkt als een internationale en diverse hogeschool. Dat moet ook tot 

uiting komen in de acceptatie van onze LHBTI-studenten. Paarse Vrijdag is een goed middel om 

daaraan bij te dragen, een prachtig instrument voor meer zichtbaarheid”, aldus hogeschooldocent 

Mathieu Heemelaar. 

Seksuele minderheidsstress 

Er is volgens Mathieu vaak sprake van psychosociale problemen onder LHBTI-mensen. “Er speelt 

ongemak in onze gemeenschap. Dat komt door seksuele minderheidsstress. Als we door de tunnel 

lopen bij het station en we nemen afscheid van onze partner met een zoen, dan kijken we toch even 

over onze schouder of het wel veilig is. Die stress is dubbel bij mensen met een 

migrantenachtergrond, en driedubbel bij homoseksuele moslims.” 

Jezelf zijn 

Tijdens de bijeenkomst gaan studenten en docenten in gesprek met wethouder Bert van Alphen: “Ik 

loop al een tijdje mee in deze maatschappij. In de jaren 60 en 70 was ik een rooie flikker. En nog 

steeds hoor ik vaak dat mijn seksuele geaardheid okay is. Maar ik moet niet te dichtbij komen.” Hoe 

zit dat op De Haagse wil de wethouder weten. “Kun je jezelf zijn als LHBTI-student of -docent? 

Zichtbaar maken 

“Ik ben gediscrimineerd en bedreigd”, aldus een student. “Op De Haagse ervaar ik dat de acceptatie 

goed is, maar het mag wel zichtbaarder zijn. De algemene houding hier op school is: ik accepteer het, 

maar ik hoef het niet te zien.” Exemplarisch voor hoe de meeste LHBTI-studenten zich op De Haagse 

voelen. Uit onderzoek van de projectgroep LHBTI door studenten aan De Haagse blijkt dat de 

meesten zich geaccepteerd voelen, maar de zichtbaarheid missen. Ook is er behoefte aan een veilige 

plek om met elkaar in gesprek te gaan. 



 

Studenten tijdens Paarse Vrijdag (tekst gaat door onder afbeelding). 

Seksueel burgerschap 

Het gebrek aan zichtbaarheid komt ook naar voren in de beleidsstukken van De Haagse. Mathieu: 

“Nergens wordt LHBTI expliciet genoemd, niet in het HRM-beleid, niet in de onderwijsvisie. En het is 

niet alleen een papieren kwestie; de focus van lectoraten ligt op etnische diversiteit, nooit seksuele 

diversiteit. Wereldburgerschap is een van onze kernwaarden, en daar hoort seksueel burgerschap bij. 

“ 

Op de bühne 

“We hoeven niet te zijn zoals de meerderheid om als minderheid te mogen bestaan”, stelt Bas 

Schrijver, alumnus en persvoorlichter bij De Haagse. “Het is belangrijk voor iedereen die uit de kast is 

om op de bühne te staan en publiekelijk en expliciet zichzelf te zijn. Juist ook voor diegenen die (nog) 

niet uit de kast zijn, die bang zijn voor de consequenties van die stap om zichzelf te worden.” 

Zero tolerance 

De aanwezige voorzitter van het College van Bestuur Elizabeth Minnemann beaamt die noodzaak. 

“We moeten met zijn allen een omgeving creëren waarin we elkaar een spiegel voorhouden en 

corrigeren waar nodig. De hele hogeschool moet een safe space zijn en voor discriminatie hier op 

school geldt een zero tolerance beleid.” 

Sexpert 

Een belangrijke stap naar acceptatie van de LHBTI-gemeenschap heeft Mathieu gezet met het 

opzetten van de eerste minor in Nederland over seksualiteit en seksuele diversiteit. “Elk mens heeft 



recht op seks. Wij leiden studenten op tot sexpert.” Studenten die de minor volgen leren alles over 

seksuele gezondheid, seksuele ontwikkeling, seksuele vorming, seksuele diversiteit, 

genderdiversiteit, seksualiteit & cultuur & religie, counseling, effectieve discriminatiebestrijding en 

seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij vier projecten ontwikkelen de studenten methoden om de 

sociale acceptatie van LHBTI te bevorderen op scholen en sportclubs. 

 


