Hoe denken scholieren over homoseksualiteit?
Een onderzoek naar de houding van middelbare scholieren in Oost-Nederland ten
øanzien vøn homoseksuøliteit gemeten in drie dimensies

]oris Blaauw,l Gerard Molleman,2 Marlene van der Star3

In dit onderzoek worden beschrijvende cijfers gepresenteerd over de prevalentie van homonegativiteit onder middelbare
scholieren. We baseren ons in dit onderzoek op cijfers uit de E-MOVO monitor. Deze vierjaarlijkse monitor van de GGD'en
in Oost-Nederland, in samenwerking met het onderwijs, bevraagt middelbare scholieren in klas 2 en 4 over diverse
gezondheidsthema's. Vragen over de houding ten aanzien van homoseksualiteit hebben zich geëvolueerd van algemene
vragen (wave 2003) naar vragen over sociale afstand (wave 2007) en vragen over zichtbaar homoseksueel gedrag (wave
2011). We splitsen onze cijfers uit voor diverse groepen jongeren. Duidelijk wordt dat homonegativiteit onder jongeren met
een niet-westerse etniciteit, jongens en lager opgeleiden (VMBO) procentueel het hoogst ligt. Uit onze anaþes blijkt verder
dat het percentage homonegatieve leerlingen over de tijd is afgenomen. Echter, omdat we kijken naar verschillende
dimensies van homonegativiteit (algemeen, sociale afstand, zichtbaar gedrag) wordt zichtbaar dat onder de oppervlakte
een duidelijk negatieve onderstroom aanwezig is.

Trefi¡roorden: homoselcsualiteit, homofobie, onderwijs, attituden

It¡ l-g lo lt'¡ c
Tolerantie en een open houding voor yormen van seksuele diversiteit zijn belangrijke en na te streven maatschappelijke waarden. Het betekent sociale veiligheid en
het besef om geaccepteerd te zijn voor mensen met een
andere oriëntatie of genderidentiteit (homo-, biseksueel,
lesbisch of transgender). We weten uit nationaal onderzoek dat ongeveer 7o/o van de mannen en 60/o van de
vïouwen een andere dan heteroseksuele voorkeur heeft

(noot a).1 Voor jongeren die met hun eigen identiteitsontwikkeling bezig zijn, is een tolerante omgeving belangrijk. Het helpt hen om zelfuertrouwen te krijgen,
weãrbaar te worãen en zich te kunnen ontplooien.2-a

In Nederland zijn veel aspecten, die bijdragen aan een
veilige en inclusieve samenleving, wettelijk geregeld. De
homobeweging heeft daar een lange emancipatiestrijd
voor gevoerd. Wettelijk mag het geregeld ziin, maar cul'
tureel moet deze tolerante norm steeds opnieuw bevochten worden.s Onderzoek van het SCP laat zien dat
homo- en biseksuele jongeren het zwaar hebben. Ze
spijbelen vaker, gebruiken vaker drugs en alcohol en het
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aantal zelfmoordpogingen ligf onder deze groep vijf keer
hoger dan onder heteroseksuele leeftijdsgenoten.6 Hetzelfde onderzoek laat zien dat tweederde van de homoen biseksuele jongeren wel eens negatieve reacties krijgt.
Scholen kunnen inzetten op het vergroten van de sociale

veiligheid van LHBT-leerlingen (LHBT staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender). Dit is
betangrijk omdat uit internationaal onderzoek blijkt dat
niet alleen LHBTleerlingen lijden onder een homonegatieve sfeer. Een groot deel van de leerlingen lijdt onder de
negatieve atmosfeer.' In Nederland is aandacht voor
seksuele diversiteit opgenomen in de kerndoelen van het
onderwijs. Dit betekent dat scholen in enige mate aandacht moeten besteden aan het onderwerp. Onderzoek
van het SCP laat zien dat aandacht voor seksuele diversiteit op scholen een positieve uiwerking kan hebben op
leerlingen. Zowel hetero- als homo- en biseksuele leerlingen voelden zich veiliger na afloop van een pilot
waãrin expliciete aandacht was voor seksuele diversiteit.s
Onderzoek naar houdingen ten aanzien van homoseksualiteit bestaat veelal uit steekproefonderzoek.e Dit
soort onderzoek biedt veel inzicht in determinanten die
ten grondslag liggen aan homonegativiteit, maar bevatten
mogelijk onnauwkeurigheden als gevolg van selectie-effecten. Specifieke groepen kunnen over- of onderverte-
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derland betreft. Leerlingen
die op het moment van het
onderzoek afwezig waren,
door bijvoorbeeld ziekte of spijbelen, hebben de wagenlijst niet ingevuld. Daarnaast is het om organisatorische
redenen niet bij alle scholen gelukt om alle klassen te
laten deelnemen. Ruim 90o/o van de scholen in Oost-Nederland doet mee aan dit onderzoek (ongeveer 83olo van
alle leerlingen), waarmee eerder sprake is van populatieonderzoek dan van een steekproef. Selectie-effecten en
vertekeningen in de datazijn daarmee geminimaliseerd
met als gevolg informatie op basis waaryan gedegen generaliseerbare uitspraken zijn te doen.
In dit artikel willen we twee vragen beantwoorden. Ten
eerster op welke wijze heeft de trend in houdingen ten
aanzien van homoseksualiteit onder middelbare scholieren zich ontwikkeld in de periode 2003-2011 in OostNederland? En ten tweede: hoe ziet deze ontwikkeling
eruit in diverse subgroepen, te weten: mannen en vrouwen; leerlingen uit verschillende regio's; leerlingen in
verschillende klassen en met verschillende opleidingsniveaus; leerlingen met diverse etnische achtergronden en
leerlingen die wel of geen ervaring met seksualiteit hebben? Er is gekozen voor subgroepen die met specifiek op
hen gerichte interventies goed te bereiken zouden moeten

i:;":îïffit::1î"s

zijn.

Dnrn eN METHoDEN
In dit onderzoek baseren we ons op gegevens uit de
E-MOVO monitor van de GGD'en in Oost-Nederland, in
samenwerking met het onderwijs. Deze monitor wordt
vierjaarlijks uitgezet onder leerlingen in de tweede en
vierde klas van het middelbaar onderwijs. De wagenlijst
wordt klassikaal aan leerlingen voorgelegd, vaak als onderdeel van een mentorles, is volledig digitaal en wordt
afgenomen achter een PC op school. Het onderzoek is
uitgevoerd door vijf van de (toenmalige) zes GGD'en in
Oost-Nederland: Twente, Gelre-IJssel (tegenwoordig
Noord en Oost Gelderland), Gelderland Midden, regio
Nijmegen en Rivierenland (noot b). Het onderzoek is
uitgezet in de jaren 2003 (N=18.944),2007 (N=40.754)
en 2011 (N=45.843). Het grote verschil in aantallen restsg iaargang 94
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attitudevragen over homoseksualiteit, vanaf 2003
ontwikkeld. Gestart is met
algemene vragen over de houding ten aanzien van homoseksualiteit.Dezevragen zijnin 1999 geformuleerd en
getoetst op basis van discussies met leraren en jongeren.
De wagenset is in een pilotonderzoek op een middelbare
school in Nijmegen getest. De wagen bleken in de praktijk te voldoen, invulbaar en bruikbaar te zijn, geen onduidelijkheden ofweerstand op te roepen en relevant te
worden gevonden.
Deze vragen zijn vervolgens in 2003 in het eerste
E-MOVO onderzoek gebruikt. In 2007 is de vragenset
uitgebreid met vragen over sociale afstand, op basis van
internationaal gebruikte schalen voor het meten van raciale attituden.ll'1'In201l is de wagenset uitgebreid met
vragen over zichtbaar homoseksueel gedrag (twee mannen of twee vrouwen die zoenen).l3 Opgemerkt dient te
worden dat de uitbreiding met name plaats vond in GGD
regio Nijmegen. Deze GGD was in 2007 de eerste met
vragen oyer homoseksualiteit in nabije situaties. De
GGD'en Twente en Rivierenland volgden in 2011. GGD
regio Nijmegen voegde in 2011 vragen toe over zichtbaar
homoseksueel gedrag (zie tabel 1).
Er worden verschillende vragen over homoseksualiteit
gesteld om homonegativiteit tn zijn volledigheid te kunnen onderzoeken. Uit eerder onderzoek blijkt dat mensen
in toenemende mate negatief antwoorden wanneer zij
vragen over morele onderwerpen voorgelegd krijgen die
een concrete, meer bekende situatie beschrijven.la
We beschrijven in dit onderzoek de attitude ten aanzien
van homoseksualiteit in drie graden van nabijheid: homoseksualiteit in het algemeen, sociale aßtand ten aanzien van homoseksualiteit en zichtbaar homoseksueel
gedrag.

Leerlingen is gevraagd hoeze er over denken als twee
mannen of twee vrouwen verliefd worden op elkaar.
Leerlingen konden kiezen uit de antwoorden: Normaal,
een beetje raar, ergraar en verkeerd. Om een vergelijking
te kunnen maken is als cut off point gekozen om leer-
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lingen die homoseksualiteit' erg raaÌ of 'verkeerd' vinden
als homonegatief te beschouwen.
Ook zijn leerlingen drie hlpothetische situaties met
een homoseksuele klasgenoot voorgelegd waarvan steeds
werd gewaagd in hoeverre ze het eens zijn met de stelling
(antwòordmogelijkheden waren: zeker wel, wel' misl
schien wel/misschien niet, niet, zeker niet). Gewaagd is
of leerlingen wienden zouden worden met een homoseksuele klasgenoot, of ze zouden aangeYen dat een ho-

moseksuele klasgenoot van hen moet afblijven en of ze
naast een homoseksuele klasgenoot zouden gaan zitten in
de pauze. Een factoranaþe (niet gepresenteerd) laat zien
dat de drie stellingen hoog laden op één dimensie,waar'
mee samenvoeging gelegitimeerd is. Voor de analyses is
het gemiddelde van de drie ïTagen samengenomen in een

Likeitschaal (Chronbach's alpha =0,718), lopend van 1
tot 5, waarbij I staat voor homopositief en 5 voor homonegatief. Leerlingen die gemiddeld hoger scoren dan
een 4 worden door ons gezien als homonegatief'
Tot slot is leerlingen gewaagd wat ze ervan vinden als
mensen met elkaar zoenen in de openbaarheid (op het
schoolplein of op straat). Er werden drie situaties gegeven: een man en vrouw die zoenen, twee mannen die
zoenen en tlvee vrouwen die zoenen' Leerlingen konden
steeds kiezen uit vijf antwoordcategorieën, te weten: prima; goed; niet goed, niet slecht; verkeerd; helemaal verkeerá. In de anaþes worden leerlingen die negatiever
zijn over man/man en vrouw/wouw zoenen dan over
man/vrouw zoenen beschouwd als homonegatief'
Niet in alle regio's in Oost Nederland zijn alle vragen
in alle drie de waves opgenomen' In tabel 1 presenteren
we hiervan een overzicht'

Rgsuttnte¡'¡
In het eerste deel van de resultatensectie presenteren we
de prevalentie van homonegativiteit, uitgesplitst naar de
driË graden van nabijheid. In het tweede deel worden de
resultaten per subgroep gepresenteerd en de ontwikkeling
van de houdingen ten aanzien van homseksualiteit over
tijd. In de tabellen worden percentages gepresenteerd,
ðsze zijn eenvoudig en eenduidig te interpreteren' Vergelijkingen tussen groepen en over tijd worden gemaakt
op basis van T-toetsen en variantieanalyses.

label

t

Prevalentie van homonegativiteit
Tabel2,3 en Alaten zien in welke mate middelbare
scholieren negatief staan ten aanzien van homoseksualiteit, uitgesplitst naar drie graden van nabijheid'
45,61/o vãn de middelbare scholieren vindt homoseksualiteit normaal. 37,5o/o vindt het een beetje raat.7,4o/o
vindt homoseksualiteit er1Íaar en9,5o/o vindt het verkeerd (zie tabel 2).
De sociale afstand ten aanzien van homoseksualiteit
wordt gemeten aan de hand van drie wagen' in tabel 3
staan de frequenties per vraag. Gemiddeld genomen
scoort 20,60/0 van de jongeren negatief op de sociale af-

stand schaal.
Tabel 4 laat zien dat leerlingen het meest negatief staan
tegenoyeï twee jongens of mannen die met elkaar zoenen'
lí,2o/o zegt het prima te vinden, tegenover 16,30/o die het
helemaal verkeerd vindt. In het geval van twee vrouwen
vindt 30% van de leerlingen het prima' tegenover ongeveer 5olo die het helemaal verkeerd vindt. Over een zoenende man en vïouw ziin deleerlingen het meest positief'
53% vindt het prima, slechts één procent zegt het helemaal verkeerd te vinden. Wanneer we de houding ten
aanzienvan man/man en vroudvrouw zoenen vergelijken met man/vrouw zoenen is 53o/o van de jongeren
negatiever over het gelijkgeslachtelijk paar. Deze groep
beichouwen we in dit onderzoek als homonegatief'

Houdingen over ti¡d en ¡n subgroepen
In tabel 5 presenteren we de ontwikkelingvan de houding
ten aanziinvan homoseksualiteit over de tijd en binnen
diverse subgroepen. In deel Avan de tabel staan de cijfers
ten aanzienìan homoseksualiteit in het algemeen' In deel
B staan de cijfers ten aanzien van sociale aßtand en in
deel C de cijfers voor zichtbaar homoseksueel gedraag
(zoenen). Wat betreft sociale afstand is alleen een vergelijking over de tijd te maken voor de regio Nijmegen' De
resultãten voor zichtbaar homoseksueel gedrag gelden
eveneens alleen voor Nijmegen in 2011.
De houding ten aanzien van homoseksualiteit in het
algemeen leek zich aanvankelijk negatief te ontwikkelen,
mãar dit verschil blijkt niet significant te zijn. Het verschil
tussen 2007 en 2011 is dat wel, in die periode is het
percentage homonegatieve leerlingen afgenomen met
3o/o tot L5,4o/o.
In de eerste rij van deel

bijna

B van de tabel is te zien dat het

Overzícht beschikbaarheid vragen per wave en per regio.
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z

Frequenties en percentages'homoseksualiteit

in het algemeen'.
Percentage

Frequentíe
Normaal

48o47

45,6

Een beetie raar

39455
78!3
9999

37,5
7,4
9,5

105341

70O,O

Erg raar
Verkeerd
Totaal

Tabel

3

Freq uent¡es en perce

ntages'sociale afstan

d"
Afblijven laten merken

Rustig vriendschap sluíten
Categorie

Frequentie

Percentage

Frequentie

Percentage

Naast ander zitten in pauze
Percentage

Frequent¡e

t6,o

Zeker wel
Wel

3947

77,7

6qg6

28,1

3703

5747

22,3

17,4

9435

40,8

23,5
25,9

4029

Misschien wel, misschien niet

5432
6ooz

6BB3

29'7

2392
22o7
23728

10,3

3049

13,2

z165

9,4

1OO,O

23744

10O,O

4746
3776
23737

20,5

9,5

Niet
Zeker niet
Totaal

t6,3
1OO,O

r Jongens werden bevraagd over mannelijke klasgenoten en meisies overvrouwetijke klasgenoten
Tabel

q

Frequenties en percentages'z¡chtbaar homoseksueel gedrag',

Man en vrouw
Categorie

Frequentie

Man en man

Vrouw en vrouw
Percentage

Freguentie

Percentage

Frequentie

t768

30,o

7727

7470

53,o
25,o

t242

27,7

Niet goed, niet slecht

to78

18,3

7865

Verkeerd
Hetemaat verkeerd
Totaal

155
59
588o

2,6

727

37,7
72,J

to46
r8o4

1,O

289

1OO,O

5885

Prima

3rt8

Goed

percentage negatieve leerlingen volgens de aßtandsschaal
significant is afgenomen van bijna 26 tot ruim l7o/o.

Regionale versch¡[en
Ten aanzien van homoseksualiteit in het algemeen verschillen de regio's significant van elkaar (p=47,798;
p=0,000). Voor de houdingen ten aanzien van sociale
afstand geldt dit niet (F=2,943; p=0,053).
In Gelderland-Midden worden jongeren tussen 2003
en 2007 gemiddeld genomen iets negatiever over homoseksualiteit in het algemeen. In Nijmegen wordt dit percentage minder. In 2011 geldt dat in alle regio's, met
uitzondering van Rivierenland, het percentage homonegatieve leerlingen (ten aanzien van homoseksualiteit in
het algemeen) significant minder is geworden. Het percentage negatieve leerlingen ten aanzien van sociale afstand is over de tijd ook significant minder geworden in

Nijmegen.

fongens en me¡s¡es
|ongens zljn in alle gevallen significant negatiever ten
aanzien van homoseksualiteit dan meisjes (Homoseksualiteit in het algemeen (t=61,51i p=0,00); Sociale afstand (t=25,88; p=9,96;' Zichtbaar homoseksueel gedrag
(t=18,44; p=0,00). Over de tijd zijn zowel jongens als
meisjes echter wel significant minder negatief geworden.

Opteidingsniveau en klas
Voor alle drie dimensies van homonegativiteit geldt dat
onder hoger opgeleiden een significant kleiner percentage
negatief is dan onder lager opgeleiden (Homoseksualiteit
tsg iaargang 94
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Percentage
79,2
77,8

30,7

t6,t

4,9

950
956

1OO,O

5883

10O,O

t6,3

in het algemeen (t=35,83; p=0,00); Sociale afstand
(t= I 4,23 ; p= 0,00 ) ; Zichtbaar homoseksueel gedrag
(t=9,55; p=0,00). over de tijd zijn de percentages homonegatieve leerlingen kleiner geworden op alle onderwijsniveaus. Opvallend is dat het percentage leerlingen
dat negatief staat tegenover homoseksualiteit in het algemeen onder havo/vwo leerlingen is toegenomen in de
periode 2003-2007 en in 2011 is afgenomen tot een percentage net lager dan in 2003. Dat verschil is niet significant (t=1,48; p=0,14), waarmee gesteld kan worden dat
het percentage homonegatieve leerlingen (ten aanzien
van homoseksualiteit in het algemeen) op havo/vwo tussen 2003 en 2011 niet is veranderd
Voor de klas (jaarlaag2 en a) geldt dat alleen in het
geval van homoseksualiteit in het algemeen het verschil
tussen klas 2 en 4 significant is (leerlingen in klas 2 zijn

gemiddeld positiever over homoseksualiteit), voor de
andere twee dimensies geldt dat niet (Homoseksualiteit
in het algemeen (t=-14,55; p=0,00); Sociale afstand
(t=0,15; p=0,12); Zichtbaar homoseksueel gedrag (t=1,53; p=Q,13). Voor homoseksualiteit in het algemeen en
met betrekking tot sociale afstand geldt dat het percentage negatieve leerlingen over tijd is afgenomen. Voor
leerlingen in klas 4 geldt dat het percentage homonegatieve leerlingen, ten aanzien van homoseksualiteit in het
algemeen, toenam tussen 2003 en 2007.

Etniciteit
De indeling in etnische herkomst is gebaseerd op de
definitie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
die stelt dat iemand tot een andere, dan de autochtone,
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etnische groep hoort wanneer één van de ouders is geboren in een ander land. Ter illustratie: een jongere met
een Turkse vader wordt gerekend tot de groep jongeren
van Turkse afkomst. Het percentage homonegatieve
leerlingen verschilt significant binnen de groepe¡ met een
verschillende etnische achtergrond (Homoseksualiteit in
het algemeen (F=389,22; p=0,00); Sociale aßtand
(F= 1 9, 1 8; p=0,00) ; Zichtbaat homoseksueel gedrag
(F=2,60; p=0,02). Binnen de autochtone groep is het
percentage homonegatieve leerlingen ten aanzien van
homoseksualiteit in het algemeen tussen 2003 en 2007 en
20i I significant lager geworden, voor de overige groepen
is geen significant verschil waarneembaar. Ten aanzíen
van sociale afstand is een significante vermindering van
negatieve leerlingen (tussen 2007 en 2011) waarneembaar
binnen de autochtone, Turkse en Marokkaanse groep.
Op basis van de percentages is de groep homonegatieve leerlingen het hoogst binnen de Turkse en Marokkaanse groep. Binnen de autochtone groep zijn de per-

In toekomstig onderzoek zullen wij multivariate technieken hanteren, waarmee het mogelijk is te controleren
voor confounding variabelen. In dit artikel is daarvoor
niet gekozen omdat het om een eerste verkenning gaat
van de prevalentie van homonegativiteit in Oost-Nederland.
Het onderwerp religiositeit mist als categorie waarop
wij hebben uitgesplitst. Dit volgt uit het gegeven dat wagen over religiositeit alleen in de wave van 2003 zijn gesteld, waardoor een vergelijking over tijd niet mogelijk is.
We weten dat religieuzen negatiever zijn over homoseksualiteit dan niet-religieuzen.ls Echter, steeds minder
mensen in Nederland zijn religieus, hiermee vermindert
de impact van religiositeit op de samenleving.l6 In toekomstig onderzoek zal de GGD het onderwerp religiositeit opnieuw opnemen om effecten van verschillende denominaties op homonegativiteit te bekijken, zodat interventies eventueel gericht kunnen worden op specifìeke
groepen leerlingen.

centages het laagst.

Meetinstrumenten en data
In de operationalisatie van algemene houding worden

Seksuele ervar¡ng
We hebben een onderscheid gemaakt tussen jongeren
zonder enige ervaring met seksuele gemeenschap en jongeren die deze ervaring wel hebben. Voor alle dimensies
van homonegativiteit geldt dat onder jongeren zonder
ervaring met seksuele gemeenschap minder homonegatieve leerlingen zitten (Homoseksualiteit in het algemeen
(t=-21,62t p=0,00); Sociale afstand (t=-7,3¡i p=0,00);
Zichtbaar homoseksueel gedrag (t=-3,68; p=0,00). Ten
aanzien van homoseksualiteit in het algemeen is het percentage homonegatieve leerlingen onder de groep zonder
ervaring significant minder geworden tussen 2007 en
2011, verder zijn er geen veranderingen waarneembaar.
Ten aanzien van sociale afstand is gevonden dat het percentage homonegatieve leerlingen binnen beide groepen
significant is afgenomen tussen 2007 en 20lL

Drscussls
In dit onderzoek bespreken we hoe jongeren in de tweede
en vierde klas van het middelbaar onderwijs tegen homoseksualiteit aankijken. Aan het onderzoek heeft 83olo
van alle leerlingen in Oost-Nederland van klas 2 en 4
deelgenomen. Daarmee betreft het een unieke dataset.

Steekproefonderzoek heeft doorgaans een respons van

rond de dertig procent.l0 In ons geval is de non-respons
sterk geminimaliseerd, dezebedraagt slechts l7o/o. Mogelijk zijn hier bepaalde groepen in vertegenwoordigd
(met een sterke mening voor of tegen homoseksualiteit),
daar is helaas niet op te testen. We achten de non-respons
voor een groot deel aselect omdat leerlingen toevalligerwijs de wagenlijst niet konden invullen, bijvoorbeeld
door ziekte of omdat klassen omwille van organisatorische redenen niet konden deelnemen.
In dit onderzoek worden percentages gepresenteerd.
Deze werkwijze geeft een goed inzicht in de verdeling van
homonegativiteit binnen diverse groepen. Een nadeel is
dat er geen rekening wordt gehouden met onderliggende
interacties. Dit kan betekenen dat gevonden effecten in
werkelijkhei ð, zijn toe te schrijven aan andere variabelen.
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jongeren die twee mannen of twee vrouwen die verliefd

zijn'ergraar' of 'verkeerd'vinden door ons gezien als
homonegatief. Dit heeft een praktische reden, namelijk
dat een indeling nodig is om een vergelijking te kunnen
maken. ]ongeren die homoseksualeit 'normaal' of een
'beetje raar'vinden worden gezien als niet-negatief. In
onze optiek is een jongere die homoseksualiteit een beetje
raar vindt niet homonegatief. Dit blijkt tevens uit aanvullende analyses waarin louter naar jongeren wordt gekeken die homoseksualiteit normaal vinden. Deze groep
wijkt op geen van de kenmerkenwaarnaar we in deze
studie kijken significant af van de groep waarin ook de
jongeren zitten die homoseksualiteit 'een beetje raar'
vinden.
Voor wat betreft de operationalisatie van zichtbaar
homoseksueel gedrag (zoenen) is gekozen voor een
rechtlijnige operationalisatie; jongeren die negatiever ziin
over man/man en vroudvrouw zoenen dan man/vrouw
zoenen, worden gezien als homonegatief. We hebben niet
gekozen voor verschilscores, omdat deze geen inhoudelijke betekenis hebben. Imrners iemand die maximaal
positiefis over een heteroseksuele zoen, kan niet nog
positiever zijn over een homoseksuele zoen. Hetzelfde
geldt voor mensen die in beide gevallen maximaal negatief zijn. Een numerieke waarde geeft geen extra inzicht.
De door ons gekozen operationalisatie overschat mogelijk
het percentage homonegatieve jongeren.
Een nadeel van de gebruikte data is datjongeren niet is
gewaagd of zijhomo- of biseksueel ziin.Ditvertekent de
resultaten mogelijk iets, omdat homo- en biseksuele
jongeren naar alle waarschijnlijkheid positiever zullen
zijn over wagen betreffende homoseksualiteit. Het onderzoek richt zich op een specifiek deel van Nederland,
namelijk het oosten en in het bijzonder Nijmegen en
omgeving. De representativiteit voor Nederland en daarmee de generaliseerbaarheid van het onderzoek is onduidelijk. Met name Nijmegen is, door de aanwezigheid
van de universiteit, een bovengemiddeld hoogopgeleide
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Tabel

5

Percentage homonegotÌeve leerlingen op drie dimensies uitgesplitst over tijd en naar diverse persoonskenmerken.
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20tt

2OO7

75ú
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77,2
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25,o
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22,5
8,3
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52.75a

2071
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5.876
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54.025
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22,9

25,6
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20,9

#

4
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a2

1)7

74,6

1

79'7
72,1
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53,o
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36,8
74'7

26,4
9,o

2.972
2.964
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7.o23

33,9
20,4

23,7
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74,3
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#

#
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#
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8,6

57,9
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24,6
26,6

2.922

20,5

5.593
5.523
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78,7

t6,8
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54,2

89.a49

15,5

16,5

73,5

9.o82

24,o

76,4

4.863

3.692

43,1
43,8

39,7
37,5

39,a
37,9

23,5

27,8

#

#

Nederlands
Marokkaans
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Overig Westers
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25,6

r8,2
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49.2o6
55.837

-

2OO7

N

4

- HAVo/VWO

- Turks

Homoseksueel
gedrag

Sociale afstand

7.399
7.550
2.262

t.69t

53,8

325

46,7

3r,o

158

64,6

47,8

27,3

t9'7

87
133

6z,t

zo,6

189
257

t6,8

383

19,4

352

25,6

297

25,9

279

57,7
58,4

77,o

4.883

20'9

fi,6

988

6o,o

23,8

57,r

ters
- Overig
Seksuele ervaring
- Geen ervaring
- WeI ervaring

'

5.548
87.72o

t7.246

22,7

27,7

76,9
21,7

t6,6

73,7

#
B.gt+

23'7

2!,5

2.O77

592

27,6

23,5
33,8

N betreft een optelling van de verschillende waves,

# staat voor significant verschil tussen de categorieën van het betreffende kenmerk (regio's, gestacht, opleidingsniveau, klas, etniciteit, of seksuele
ervaring); * staat voor significant verschi[ ten opzichte van de vorige wave (zoo7 t.o.v. 2oo3 & zon t.o.v. zooT); ... staat voor ontbrekende gegevens

stad. Het is mogelijk dat in andere delen van het land
andere bevindingen worden gedaan. Dit behoeft toekomstig onderzoek.

Coruclusrr
De trend in het onderzoek is dat het percentage homonegatieve leerlingen in Oost-Nederland in de periode
2003-20ll kleiner is geworden. Dit strookt met onderzoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau die laten
zien dat de Nederlandse samenleying steeds minder homonegatief wordt.rT Interessant is te zien dat de ontwikkeling naar minder negativiteit niet voor alle groepen in
dezelfde mate geldt. De groep die homoseksualiteit in het
algemeen verkeerd vindt, is over de afgelopen tien jaar
nauwelijks kleiner geworden. Onderzoek met gegevens
van de EMOVO wave 2015 (die onlangs beschikbaar zijn
gekomen) laten een voorzetting van bovenstaande trend
zien. Het SCP laat zien datjongeren ook steeds minder
negatiefworden. Tussen 2009 en2014 ís het aantal jongeren dat vond dat hun beste vriend(in) homo- of biseksueel magzijn toegenomen van de helft naar driekwart
van de jongeren.6
Binnen de verschillende etnische groepen zien we ook
aanmerkelijke verschillen. Ongeveer een kwart van de
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jongeren met een Turkse of Marokkaanse ouder vindt
homoseksualiteit verkeerd. Hetzelfde geldt voor opleidingsniveau. |ongeren op het VMBO zijn in sterkere
mate negatief dan leerlingen op HAVO en VWO. Voor
het inzetten van interventies zijn dit relevante gegevens
die kunnen helpen om de juiste interventie in te zetten
voor het type doelgroep dat men wil bereiken.
Seksuele ervaring is meegenomen omdat uit eerder
onderzoek blijkt dat jongeren die seks hebben gehad bovenaan in de hiërarchie van scholen staan en een uitgesproken voorkeur hebben rroor heteroseksualiteit.ls Dit
maakt het een invloedrijke en dus relevante groep om
interventies op te richten.
In het voorliggende onderzoek blijkt dat leerlingen het
minst negatief zijn over homoseksualiteit in het algemeen. De groep negatieve leerlingen groeit echter snel
wanneer gekeken wordt naar de sociale afstand ten opzicht van homoseksuelen. Zichtbaar homoseksueel gedrag kan op de grootste mate van negativiteit rekenen.
Dit betekent dat er weliswaat een algemene trend naar
een meer positieve houding waarneembaar is, maar dat er
tevens sprake is van een sterkere negatieve houding als
homoseksualiteit meer zichtbaar wordt. Men kan derhalve niet zonder meer positief zijn over groeiende ac-
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ceptatie, maar er moet ook expliciete aandacht ziinvoor
de visies op zichtbare homoseksualiteit en de directe
omgang met homoseksuele mannen en wouwen' Dat

Keywords: homosexuality, homophobia, education, attitudes

betekent dat hier in de aanpak van het thema seksuele
diversiteit rekening mee moet worden gehouden-. Er dient
te worden nagedacht over het effect per interventie op de
verschillende dimensies van homonegativiteit.
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