
  UIT DE KAST – 
     LHBTI-JONGEREN IN NEDERLAND 
l = lesbisch   h = homoseksueel   b = biseksueel   
t = transgender   i = interseksueel
Jongeren/jongens/meisjes = 12 tot 25 jaar   Scholieren = 11-16 jaar   
Jongvolwassenen = 16/18-25 jaar

Jongens Meisjes

Gelovige 2,7% 2,1%

Niet-gelovige 2,1% 1,9%

Bijna 1 op de 4 jongens en 1 op de 
5 meisjes vertelt aan niemand dat 
zij (ook) op mensen van de eigen 
sekse vallen. (4)

94 % van de l en b meisjes en
89 % van de h en b jongens
heeft wel eens aan iemand verteld 
dat hij of zij zich (ook) aangetrok-
ken voelt tot seksegenoten. (2)

Jongens hebben dit op een  
wat latere leeftijd aan iemand
verteld (17,1 jaar) dan meisjes 
(16,0 jaar). (2)

Jongens hebben meer moeite met 
het accepteren van hun  
seksuele oriëntatie dan meisjes.
Dat is 2,2% tegenover 2,0% (2)

Van 32% van de l, h en b-leerlin-
gen weet niemand op school van 
hun seksuele voorkeur en bij bijna 
25% weet maar 1 iemand of een 
paar leerlingen ervan.

lhb-leerlingen (13-20 jaar) naar hun medestudenten (3)

Niet uit de kast

Open naar sommigen

Open naar de meesten

Open naar alle studenten
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Bekendheid in intieme kring naar sekse  
lhb-jongvolwassennen (16-25 jaar) in procenten

Bron: SCP (LHBJ ‘13) 4
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Er zit gemiddeld 1,8 jaar tussen het 
moment waarop iemand zich bewust 
is van de aantrekking tot sekse- 
genoten en het moment dat iemand 
anders ervan op de hoogte is.(4)

Van de transgender personen die thuis 
wonen bij hun ouders is 62 % ‘uit de 
kast’ naar de ouders en leeft thuis vol-
gens de eigen genderidentiteit. (Keu-
zenkamp, 2012) (1)

De gemiddelde leeftijd waarop bij 
jongvolwassenen voor het eerst
iemand op de hoogte is, is 16 jaar.(4)

lhb-jongeren (12-25 jaar) Jongens Meisjes

Vindt het normaal dat ze 
op seksegenoten vallen 80% 90%

Vindt het geen probleem 
om te vertellen dat ze 
(ook)op seksegenoten 
vallen

64% 59%

lhb-zijn lhb-
jongvolwassenen

Belangrijk onderdeel van 
henzelf 61%

Ambivilent 20%

Geen belangrijk  
onderdeel 17%
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Periode voordat lhb-jongvolwassen 
hun gevoelens met iemand anders

delen of bespreken   
Bron: SCP (LHBJ’13) (4)
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