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Seksuele diversiteit
Jongeren moeten zich veilig voelen om te kunnen

De school speelt een belangrijke rol in de veilig-

zijn wie ze zijn. Dit voorkomt psychische proble-

heid die jongeren hierin ervaren. In hoeverre

men nu en op latere leeftijd. Ook je seksuele

accepteren jongeren de seksuele voorkeur van

voorkeur kunnen uiten en beleven, hoort daarbij.

elkaar? Daarover gaat deze factsheet.

Homoseksualiteit
steeds normaler
Vanaf het eerste E-MOVO-onderzoek in 2003 is gevraagd wat
jongeren vinden van homoseksualiteit. In 2003 vond minder
dan de helft (46%) het normaal als twee meisjes of twee jongens op elkaar verliefd zijn. In 2015 vonden twee van de drie
jongeren dit normaal. Het aantal jongeren dat het ‘erg raar’ of
‘verkeerd’ vindt, is in die jaren gedaald van 17% naar 10%.
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Trends over de jaren
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Subregio’s
In de regio Nijmegen neemt de negatieve houding ten aanzien van homoseksualiteit sinds 2003 af. In Rivierenland sinds

12%

2011. De sterke daling in de regio Nijmegen heeft mogelijk
te maken met het programma SchoolsOut. Dit programma
ondersteunt - sinds 2002 - Nijmeegse scholen om een veilige

4%

plek te zijn voor iedereen. Ongeacht seksuele geaardheid.
Regio Nijmegen

Rivierenland

Geslacht
Jongens staan negatiever tegenover homoseksualiteit dan
meisjes. Toch neemt ook bij jongens de intolerantie over de
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jaren duidelijk af: van 25% in 2003 naar 15% in 2015.
Onder negatieve houding verstaan we het ‘erg raar’ of ‘ver-
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keerd’ vinden als twee jongens of twee meisjes op elkaar
verliefd zijn.
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Opleiding
Leerlingen van het vmbo hebben een negatievere houding
ten opzichte van homoseksualiteit dan havo/vwo-leerlingen.
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Het aantal vmbo’ers met een negatieve houding is door de
jaren heen echter sterker afgenomen dan bij havo/vwo’ers
(afname van 8% versus 5%).

Openheid op school
Jongeren zijn steeds positiever over homoseksualiteit. Dit
betekent echter niet dat jongeren het ook makkelijk kunnen
vertellen op school als ze homoseksueel zijn. De helft van de
jongeren (52%) denkt dat iemand die homoseksueel is, hierover open en eerlijk kan vertellen op school. Maar dan wel
alleen tegen vrienden, aldus 38%. 1 op de 5 jongeren (20%)
denkt dat je het beter niet kunt vertellen en bijna 3 op de 10
jongeren (28%) weten het niet. Hoewel jongeren in de 2e klas
iets toleranter staan tegenover homoseksualiteit, denken ze
minder vaak dat je er op school eerlijk voor uit kunt komen
dan jongeren in de 4e klas.
Voor de regio Nijmegen is de vraag over openheid al sinds
2003 gesteld. Door de jaren heen blijkt er een lichte verschuiving te zien richting meer openheid op school.
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Verdiepende groepsgesprekken
Gekoppeld aan E-MOVO is in groepsgesprekken doorgepraat

actief met het onderwerp seksuele diversiteit aan de slag zijn

over bepaalde onderwerpen. Zo is er gesproken over seksu-

gegaan, blijkt dat diverse leerlingen uit de kast zijn geko-

ele diversiteit en de openheid op school daarover. Ook uit

men. En dat er open over gepraat wordt. Maar dat is nog

deze gesprekken blijkt dat de meeste jongeren positief staan

lang niet op alle scholen zo. Vooral op het vmbo (met name

tegenover homoseksualiteit. Veel jongeren denken dat je er

basis en kader) zijn jongeren minder open over homoseksua-

op school wel eerlijk voor uit kunt komen. Op scholen die

liteit en is het risico om gepest te worden groter.

Zoenende jongens minst
geaccepteerd

Homo-acceptatie bij
ouders groot(st)

In de vragenlijst wordt aan jongeren gevraagd wat ze ervan

De jongeren uit het onderzoek konden een rapportcijfer

vinden als jongeren zoenen op het schoolplein of op straat. En

geven voor de acceptatie van homoseksualiteit in hun omge-

wat ze ervan vinden als dit jongeren van hetzelfde geslacht

ving: door klasgenoten, vrienden en ouders. Hierbij stond 1

zijn of jongeren van verschillend geslacht. Jongeren staan er

voor ‘helemaal niet geaccepteerd’ en 10 voor ‘helemaal geac-

het meest positief tegenover als een jongen en meisje zoenen.

cepteerd’. Jongeren schatten de acceptatie het hoogst in bij

Driekwart van de jongeren vindt dit goed of prima. Wanneer

hun ouders: 7 op de 10 jongeren geeft hiervoor als cijfer een 8

het gaat over twee meisjes die zoenen, vindt 55% dit goed of

of hoger. Acceptatie door vrienden krijgt bij de helft van de

prima, 15% vindt dit (helemaal) verkeerd. Het meest negatief

jongeren een 8 of hoger. Bij klasgenoten is dat aantal 1 op de

staan jongeren tegenover twee jongens die zoenen. Bijna een

3. Bijna de helft van alle jongeren (48%) geeft de acceptatie

kwart van de jongeren vindt dit (helemaal) verkeerd.

door hun ouders zelfs een 10. Daar staat tegenover dat 8% van
de jongeren de acceptatie van hun ouders met een 1 beoordelen. Van de jongeren die hun ouders een 1 geven, vindt ongeveer de helft homoseksualiteit zélf ook erg raar of verkeerd.
Een kwart vindt het een beetje raar en een kwart normaal.
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In welke mate accepteren
anderen homoseksualiteit?
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Jongens en meisjes verschillen in hun oordeel. Voor meisjes

klasgenoten

vrienden

ouders

maakt het niet zo veel uit of het twee meisjes of twee jongens
zijn die zoenen, hun oordeel blijft hetzelfde. Jongens keuren
het twee keer zo vaak af als twee jongens zoenen (33%) dan
als twee meisjes zoenen (16%).
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Ervaring met seks g
lagere tolerantie

Religie speelt rol bij
homo-acceptatie

Van de jongeren die nog nooit seks hebben gehad, heeft 9%

De houding van jongeren ten opzichte van homoseksualiteit

een negatieve houding tegenover homoseksualiteit. Bij jonge-

hangt sterk samen met religie. Jongeren die zichzelf reforma-

ren die wel eens seks hebben gehad, is dit 16%. Ook geven

torisch-christelijk of islamitisch noemen, kijken veel negatiever

jongeren met seksuele ervaring vaker aan afstand te bewaren

aan tegen homoseksualiteit. De meest open houding hebben

tot een homoseksuele of lesbische klasgenoot dan jongeren

de jongeren zonder geloofsovertuiging.

die geen seksuele ervaring hebben. NB. Deze verschillen blijven bestaan, ook als statistisch gecorrigeerd wordt voor het
effect van leeftijd, geslacht en opleidingsniveau.
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Samenvattend
De resultaten van het onderzoek laten grote verschillen zien in opvattingen over
homoseksualiteit. Deze hangen onder meer samen met geslacht, opleidingsniveau,
seksuele ervaring en religie. Alles bij elkaar genomen zien we over de jaren heen echter een duidelijk positieve trend: homoseksualiteit wordt onder jongeren beter geaccepteerd. Ook bij de groepen die er gemiddeld genomen wat negatiever in staan.
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