
               FACT SHEET 
OPVATTINGEN VAN JONGEREN OVER LHBTI IN CIJFERS 

 
(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. 
 

 
 

79,9% van LHBT-leerlingen op 

middelbare school zegt dat homofobe 
opmerkingen werden gemaakt door 
sommige of de meeste leerlingen.  
 

Bijna de helft (46,4%) meldt dat ze 

homofobe opmerkingen van leraren of 
de staf hebben gehoord.  
(Pizmony-Levy, 2018) (3) 
 

     

 

1 op de 10 leerlingen (12,5%) 

meldde dat ze soms, vaak of regelmatig 
homofobe opmerkingen van leraren en 

schoolpersoneel hoorden.   57,6%  

van de LHBT-scholieren heeft daar veel 
last van maar docenten treden er 
volgens de leerlingen,  die het 
meemaken, zelden adequaat tegen op.  
(Pizmony-Levy, 2018) (3) 
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Ongeveer 31% van bo-leerlingen  

vindt het vies als 2 jongens met elkaar  
zoenen.  Het percentage van leerlingen 
dat  2 zoenende meisjes vies vindt  is: 
 

Basisonderwijs Voortgezet onderwijs 

29 % 19 % 
 

vmbo vwo 

25 % 12 % 
 
(Kuyper, 2018). (1) (7) (4) 

  
Afkeuring van 2 jongens die 
elkaar zoenen op straat 
onder jongeren (12-25 jaar)  
in percentage :  (2) 
 

 2012 2017 
Jongens 50 

% 
27 % 

Meisjes 25 
% 

13 % 

 

                 

       

     

 
Over de acceptatie van transgender 
personen onder jongeren zijn weinig 
cijfers bekend. De actuele cijfers zijn er 
over de acceptatie door mensen tussen 

de 18 en 29.  (Kuyper, 2018) (7)   

Van hen is  : 
 

 

  

Ongeveer 25% van de 

jongens en 1 op de 6 
meisjes op mytylscholen en 

cluster 4-scholen vindt het 

niet goed als een jongen zich 
meisjesachtig gedraagt.  
 
 
In beide type scholen 
oordeelt een groter deel van 
de jongens negatief over 2 
zoenende jongens dan over 2 
zoenende meisjes of 
zoenende heterostellen. (6) 

 
 

 

 
 
A  : vindt seks tussen 2 mannen walgelijk 
 
B  : beschouwt het als aanstootgevend als  
       2 mannen elkaar zoenen in het openbaar  
 
C  : heeft er minder moeite mee als een man en  
       een vrouw hand in hand lopen, dan wanneer  
       2 mannen dit doen 
 

 
 

60% van de jongvolwassenen vindt het een goed idee om een operatie te 

ondergaan als iemand er goed over heeft nagedacht. (4) 
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Transgender individuen hoeven vaak niet 
bang te zijn dat hun vriendschap met 
jongvolwassenen op het spel komt te 
staan wanneer zij in transitie gaan.  
 

Slechts 4% tot 6% zou om deze 

redenen een vriendschap verbreken en 

80% zegt dat niet te zullen doen. (4) 
 

 

 

  
15 tot 25 % van de jongeren 

keurt het af wanneer een 
transgender persoon het lichaam 
wil aanpassen aan het gewenste 
geslacht d.m.v. operaties en 
hormoonbehandeling. (1) 
 

 
 

59% van de jongvolwassenen vindt het 

belangrijk om bij de eerste ontmoeting te 
weten of men met een man of een vrouw 

te maken heeft en 1/3  (32%) vindt 

dat er iets mis is met mensen die zichzelf 
geen man of vrouw voelen. (4) 

  
Genderambivalentie in de 
sociale kring ligt wat minder 

moeilijk: 15% zegt liever 

niet om te gaan met mensen 
van wie de sekse niet 
duidelijk is. (4) 
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