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Rainbow Scouting Picknickmand 

Een rainbowthema in je programma 
 
 
 
 
 
  

Tips om het rainbow thema op te nemen in je programma 
 

• Koppel het onderwerp LHBTQIA+ aan iets groters. Zet het in een bredere context. Daarmee 
haal je het uit de taboesfeer en benadruk je dat het iets heel gewoons is. Het is net zo 

normaal om daar eens een onderwerp van te maken als routetechnieken of koken. 

o Het thema diversiteit (net als land/water/luchtscouting, scouts met een beperking, 

verschillende nationaliteiten, culturen, religies, ...) 

o Activiteitengebied Veilig & Gezond (sociale veiligheid) 

o Activiteitengebied Identiteit 

o Toekomstthema Open en divers 

o Maak er een onderdeel of een dag van binnen je kampthema. Rainbow, roze en paars 
nodigen makkelijk uit tot creativiteit. 

o Doe een onderdeel over seksuele- en genderdiversiteit in de opdrachten die 

jeugdleden moeten doen om een bepaald insigne te behalen. 

• Besteed aandacht aan LHBTQIA+ op een moment dat het actueel is. Zo haak je gewoon in op 

een onderwerp dat rond die tijd op TV en de social media (en vaak ook op school) aandacht 

krijgt. Dat maakt het makkelijker om het ook bij Scouting op het programma te krijgen.  
 

Nationale evenementen  
 
Wanneer Wat Wat is het? Meer informatie 
11 oktober Internationale 

coming-out dag 

Op deze dag wordt aandacht besteed aan het 

moment dat een LHBTQIA+ persoon openlijk 
voor de seksuele geaardheid of 

genderidentiteit uitkomt: het uit de kast komen 

oftewel de coming-out. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/
Coming-Outdag 
 

Tweede 

vrijdag van 

december 

Paarse vrijdag Paarse Vrijdag is een dag waarop scholieren 

en studenten door het dragen van de kleur 

paars op school hun solidariteit kunnen tonen 

LHBTIQA+.  

https://www.gsanetwerk.nl/p

aarsevrijdag/  

14 februari Valentijnsdag De dag van de liefde.   

Derde volle 

week van 
maart 

Week van de 

Lentekriebels 

De Week van de Lentekriebels is een 

nationale projectweek voor het speciaal- en 
basisonderwijs. Deelnemende scholen geven 

een week lang les over weerbaarheid, relaties 

en seksualiteit. 

https://www.seksuelevormin

g.nl/onderwijssoort/wat-de-
week-van-de-lentekriebels  
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Laatste 

zaterdag van 

juni 

Roze zaterdag Roze Zaterdag is een jaarlijks georganiseerde 

thema- en feestdag die naast ontmoeting, 

feestelijkheid en zichtbaarheid ook een 
emancipatoir, demonstratief en politiek 

karakter heeft. 

https://rozezaterdagen.nl/  

Week 
voorafgaand 

aan eerste 

zaterdag van 

augustus 

Amsterdam 
Pride 

Een ruime week vol activiteiten in Amsterdam 
met o.a. de Pridewalk en wordt traditioneel 

afgesloten met de canal parade op de eerste 

zaterdag van augustus. Landelijk wordt er in 

deze periode veel aandacht besteed aan 
LHBTQIA+.  

www.pride.amsterdam  

 
 

Lokale evenementen 
Naast landelijke activiteiten zijn er ook lokale activiteiten, deze worden over het algemeen vanuit het 
hele land bezocht door mensen die zich betrokken voelen bij de LHBTQIA+ community.  

Voorbeelden zijn:  

- Roze maandag, de eerste maandag van de Tilburgse Kermis (www.rozemaandag.nl).    

- Roze woensdag, de woensdag tijdens de vierdaagse in Nijmegen (www.rozewoensdag.nl).  

- Midzomergrachtfestival Utrecht (https://midzomergracht.nl). 

- Meerdere steden hebben een eigen Pride, Pride-evenementen zijn een baken van hoop voor 

LHBTQIA+ personen (en vooral ook jongeren), van wie sommige leven in een omgeving die 

ze niet accepteert. Pride laat hen zien dat ze niet alleen zijn en dat de LHBTIQA+ 
gemeenschap groter en veelzijdiger is dan ze misschien denken, waarbij de een niet beter of 

slechter is dan de ander.  

 

Scouting evenementen 
Scouting Nederland wil dat iedereen zich veilig kan voelen en de eigen identiteit kan ontwikkelen in 

een veilige omgeving. Op nationale en internationale Scouting evenementen is er daarom als het even 

kan ook aandacht voor Rainbow Scouts. Bijvoorbeeld in de vorm van een Rainbow café of een andere 

plek waar Scouting leden veilig zijn om met anderen hun ervaringen te delen en nieuwe mensen 
(wereldwijd) te ontmoeten. In veel andere landen is het niet mogelijk om openlijk LHBTIQA+ te zijn.  


