
                   
FACT SHEET 

DISCRIMINATIE EN GEWELD JEGENS LHBTI JONGEREN IN NEDERLAND 
 

(Jongeren/jongens/meisjes  = 12 tot 25 jaar ; Scholieren = 11-16 jaar ; Jongvolwassenen = 16/18-25 jaar) 
 

 

L = Lesbisch ; H = Homoseksueel ; B = Biseksueel ; T = Transgender ; I = Intersekse  
Jongeren/jongens/meisjes  = 12 tot 25 jaar ; Scholieren = 11-16 jaar ; Jongvolwassenen = 16/18-25 jaar 

 
De cijfers zijn afkomstig uit verschillende bronnen die zijn verzameld uit openbare onderzoeksrapporten in Nederland van de afgelopen vijf jaar. 

Onder deze factsheet vindt u citaten en hyperlinks naar de rapporten. 
 

 
 
      Ervaring met discriminatie  
            in het onderwijs (1) 
 

 2013 2018 

LHBT en niet 
LHBT (allen) 
 

8% 15% 

 

  
Een onderzoek van de Amerikaanse 
Columbia University i.s.m. COC 

Nederland wijst dat  43,6 % van 

de LHB-leerlingen in het jaar 
voorafgaande aan het onderzoek 
uitgescholden werd wegens hun 
seksuele oriëntatie. (4) 

 

  
               Pesten bij jongeren  
                    voor hun 16e (2) 

 

 Transgender  Cisgender  

(Heel) 
vaak  
gepest  

1 op de 5 1 op de 10 

 

 
 
LHBT-scholieren worden gemiddeld 
vaker gepest.  
 
Het percentage scholieren dat 
wekelijks wordt gepest, ligt met 

16%   4 keer zo hoog als onder 

heteroseksuele leerlingen (4%). (6) 

 

 

 

  
Van de transgender personen die 
‘uit de kast’ zijn en naar school 

gaan, geeft bijna de helft  (43 %) 

aan slachtoffer te zijn van verbaal 

geweld, en 1 op de 5 slachtoffer 

van grof lichamelijk geweld. (2) 
 

 

 

 
Een forse groep LHBT-scholieren 
kreeg in het jaar voorafgaande aan 
het onderzoek te maken met 

Licht  (13,4%)  of   

zwaar  (6,4%)  geweld  

wegens hun seksuele oriëntatie  
of gender expressie :  
 

7,7 %  resp. 2,7 %. (4) 

 

  
LHBT leerlingen vermeden meestal 

kleedkamers en gymles,  

met ongeveer 3 op de 10 

leerlingen, die deze situaties 
vermeden omdat ze zich onveilig of 
ongemakkelijk voelden :  
 

28,7 %   en   27,3 % 
respectievelijk. (4) 

 
                    Vormen van geweld wegens seksuele voorkeur (in het jaar voorafgaande aan het onderzoek) (5) 
 

 uitgescholden bedreigd geschopt en geslagen 

H jongens (12-25 jaar) 40 % 16,6 % 11,2 % 

L en B meisjes (12-25 jaar)  18 %   4,0 %    2,0 % 

54%

27%
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Zich gediscrimineerd voelen in 
2018 (1)

LHB Hetero

https://www.freepik.com/free-photo/aggression-arguing-conflict-stress-fight_2862236.htm#page=1&query=bullying&position=24


                        Slachtofferschap onder L-meisjes, H-jongens en T-leerlingen v(s)o – 1 x per maand of vaker (7) 

 
 

Bijna een derde (28,7%) van de 

LHBT-leerlingen meldde in het jaar 
voorafgaande aan het onderzoek 
bedreiging door leerlingen op 

school via elektronische 
media (telefoon, internet, sms, e-

mails, Facebook, Instagram, 
Twitter of Snapchat) te hebben 

ervaren; 4,7% had het vaak of 

regelmatig ervaren.(4) 

 

     

   ….…. volgt opleiding onder hun niveau als       
  gevolgd van het ervaren van discriminatie. 

 

 

 

1  op de 12, oftewel  8 % van 

de LHB-leerlingen is gestopt met 
opleiding wegens het ervaren van 
discriminatie. Bij hetero leerlingen 

is dat 1 %. (1) 

  
Transgenders, met een middelbaar 
opleidingsniveau (mbo of havo/ 
vwo), geven het vaakst aan dat zij wel 
eens te maken hebben gehad met 

discriminatie (54,1%). (5) 
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21%

29%
37%

13%

Percentage van LHB-jongvolwassenen die 'homo' als 
scheldwoord horen op school (6)

Vaak tot heel vaak

Regelmatig

Soms

Nooit

 L -meisjes H -jongens  T -leerlingen 

2014 2016 2014 2016 2014 2016 

Verbaal geweld 37,81 40,06 37,86 34,80 44,16 43,47 

Licht lichamelijk geweld 22,59 15,71 11,16 15,71 31,45 23,12 

Grof lichamelijk geweld 20,04 10,31 15,69 6,32 30,83 18,67 

Seksueel geweld 25,69 18,67 21,36 12,25 37,34 22,82 

Pesten 23,25 12,90 23,24 18,82 25,91 22,33 

https://www.freepik.com/free-photo/teen-girls-laughing-pointing-reading-boy_2618243.htm#page=1&query=bullied&position=5
https://www.freepik.com/free-photo/caucasian-woman-being-bullying-from-other-girls_2791441.htm#page=1&query=bullied&position=1
https://www.freepik.com/free-photo/portrait-sad-young-man-yellow-scene_4711479.htm


 

40 % van de ruim 300 transgender 

respondenten  (vanaf 15 jaar)  

die deelnamen aan onderzoek van 
TNN (Transgender Netwerk 
Nederland) maakte herhaaldelijk 
huiselijk geweld mee in de  

12 maanden voorafgaand aan de 

onderzoeksperiode. (2) 

 

 

 

  

1 op de 5 respondenten  

maakte in die periode verbaal 
grensoverschrijdend gedrag mee en 

3 op de 10  gaven aan online 

lastiggevallen te zijn. Deze cijfers  

liggen 2 tot 7 keer zo hoog in 

vergelijking met de bevolking in het 
algemeen.  (Van Oosterhout, 2018) (2) 
 

 
               Seksuele handelingen tegen de wil bij jongeren  (12-25 jaar) (5) 
 

 Jongens Meisjes 

Met transgendergevoelens 33 % 33 % 
Zonder transgendergevoelens 17 % 44 % 

 

    
 

Uit een steekproef van TNN blijkt 

dat 1/3 deel van de transgender 

personen maandelijks beledigd 
wordt vanwege het feit dat zij 
transgender zijn. (2) 
 

 

 

  

Ook heeft 43 % van de 

respondenten in het jaar 
voorafgaande aan het onderzoek 

ten minste 1 evident  gewelddadig 

incident meegemaakt. (2) 
 

  
54 %  van de respondent heeft  

1 van beide genoemde incidenten 

of allebei meegemaakt. 
 
(Oosterhout & Allink, 2015) (2) 
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