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Amersfoort, 25 september 2019
Betreft: COC wilde de methode ‘HELP! Ik word volwassen’ zelf gebruiken.

Tot onze verbazing zagen we het COC in de Nieuwsuur-uitzending van 11 september jl.
op een zeer harde manier reageren op het boek ‘HELP! Ik word volwassen’ dat daar
werd gepresenteerd.
Enkele dagen later lazen we de volgende reactie van het COC in de media: (Het Parool,
21 september 2019)
De ISBO hecht eraan om hierop te reageren, omdat dit een onjuiste weergave van de werkelijkheid is.

Het ligt toch iets anders dan men denkt
Gedurende het jaar 2015 is meerdere malen contact geweest met
het COC over de methode. De contacten gingen over
voorlichting met betrekking tot LHBTI+ op scholen en hebben
geleid tot een afspraak op 5 november 2015 tussen het COC en
de ISBO.
Het COC heeft de methode op 27 oktober 2015 zelfs
aangeschaft, nog voor het gesprek van 5 november 2015 dus. Dit
om de methode alvast door te nemen.
Het COC was blij met gesprek op 5 november 2015, zo blijkt uit
de mail van 11 november 2015.
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In de mail van 27 november 2015 wordt aangegeven dat de Coördinator voorlichting COC Nederland, ook erg blij was met het
gesprek. Tevens geeft COC Eindhoven aan veel interesse te hebben in de methode en deze aan te willen schaffen.
Uit de mailwisseling blijkt ook dat het COC het hoofdstuk “Homoseksualiteit” uit de methode Help! graag zou willen kopiëren om te
gebruiken op scholen met veel islamitische kinderen. (zie de mail hieronder)

Uit de mailcorrespondentie en de gesprekken is
geenszins gebleken dat het COC op welke manier
dan ook moeite zou hebben gehad met het boek
‘HELP! Ik word volwassen’.
De ISBO heeft dan ook nooit op- of aanmerkingen
gehad op de inhoud van het boek. Sterker nog, het
COC was van plan om er zelf mee te werken!
De wijze waarop het COC zich nu opstelt is
absoluut niet in lijn met hoe de contacten eerder
waren.
Het is voor de ISBO onverklaarbaar hoe het COC
een dergelijke draai heeft kunnen maken zonder
daarover een gesprek met de ISBO te hebben
gehad.
De ISBO is dan ook van mening dat deze manier van met elkaar omgaan niet bevorderlijk is voor een vruchtbare samenwerking met
betrekking tot dit gevoelige thema, waar de ISBO veel waarde aan hecht.

