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1. Inleiding  

George Weinberg publiceerde in 1972 voor het eerst de term homofobie en definieert dit 

als volgt: ‘the dread of being close to homosexuals’ (Costa, Bandeira, & Nardi, 2013, 

p.1324). Volgens Costa et al. (2013) is er ook een algemene consensus dat homofobie 

'sexual prejudice' betekent, door Herek (2004) gedefinieerd als negatieve attitudes 

gebaseerd op seksuele oriëntatie waardoor men geneigd is deze - en mensen die deel 

uitmaken van deze groep - op een negatieve manier te beoordelen. Gebaseerd op deze 

omschrijving zal de term homofobie in deze Facts & Figures beschouwd worden als 

negatieve cognities (bv. stereotypen) en vooroordelen tegenover de niet-heteroseksuele 

geaardheid, gemeenschap en/of levenswijze. 

 

Onderzoek in (post)industriële samenlevingen naar attitudes van volwassenen ten aanzien 

van de homoseksuele geaardheid leert dat mannen, laagopgeleiden, gelovigen en ouderen 

een meer negatieve houding aannemen (Herek, 2009; Van de Meerendonk, Eisinga and 

Felling, 2003). Volgens Herek (2009) zouden zij zich meer autoritair opstellen waarbij er 

doorgaans een meer traditionele houding wordt aangenomen ten opzichte van genderrollen 

en seksuele oriëntatie. Andere studies hebben eveneens aangetoond dat lager opgeleiden 

(Loftus, 2001; Roggemans et al., 2015), sterker gelovigen (Roggemans et al., 2015), 

mannen en meer autoritaire individuen (Van Droogenbroeck et al., 2016; Whitley and Lee, 

2000; Wilkinson, 2004) een meer homonegatieve houding aannemen dan hoger 

opgeleiden, vrouwen en minder autoritaire individuen. 

 

Ter aanvulling op de bevindingen m.b.t. volwassenen, tracht deze Facts & Figures een 

beeld te schetsen van de mate van homonegativiteit bij jongeren. Adolescentie gaat 

namelijk gepaard met opvallende veranderingen in de verhouding tussen jongens en 

meisjes (Mastari, Spruyt & Siongers, 2019). Tijdens de kinderjaren hebben jongens en 

meisjes geen romantische of seksuele interesse in elkaar. Dit manifesteert zich in een 

sterke gendersegregatie, waarbij er voornamelijk tijd wordt doorgebracht met kinderen 

van hetzelfde geslacht (Glick & Hilt, 2000; Martin & Ruble, 2004; Powlishta, 2003). 

Bijgevolg gaan jongens en meisjes elkaar op speelse maar lichtjes vijandige manier mijden. 

Vanaf de adolescentie vervaagt deze dynamiek langzaam en ontstaat er een groeiende 

wederzijdse interesse en wederzijdse seksuele aantrekkingskracht (Glick & Hilt, 2000; 

Rudman & Glick, 2008). De adolescentieperiode is dan ook een belangrijke periode waarin 

jongeren een sociale identiteit ontwikkelen. Jongeren typeren zich hierbij meer en meer op 
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basis van hun gendercategorie. Bijgevolg wordt de genderidentiteit versterkt en stellen zij 

meer genderstereotypische gedragingen. De druk om te conformeren aan deze 

genderstereotypen leidt tot bepaalde verwachtingen en heeft een beperkende impact 

(Mastari, Spruyt & Siongers, 2019). 

 

 

2. Homofobie bij jongeren  

In het kader van de meest recente JOP-schoolmonitor, afgenomen in 2018, werden enkele 

items die betrekking hebben op het concept homofobie bevraagd. De JOP-schoolmonitor 

is een grootschalige bevraging van jongeren uit het Nederlandstalig secundair onderwijs. 

In deze Facts & Figures wordt beroep gedaan op de cijfergegevens die betrekking hebben 

op de tweede en derde graad van het Nederlandstalig secundair onderwijs (N = 5858). 

In de JOP-schoolmonitor 2 (2018) werden zes items bevraagd die betrekking hebben op 

het concept van homofobie. De houding van jongeren ten aanzien van deze stellingen werd 

in kaart gebracht aan de hand van een 5-punts Likertschaal gaande van ‘helemaal niet 

akkoord’ tot ‘helemaal akkoord’.  

Zo kan allereerst worden opgemerkt dat een aanzienlijke meerderheid (83.7 %) van de 

jongeren (helemaal) niet akkoord gaat met de stelling “Agressie tegen homo’s is 

aanvaardbaar” (Figuur 1). Jongeren gaan eveneens in meerderheid niet akkoord met de 

stellingen ‘Het homohuwelijk moet worden afgeschaft’ (76.2%), ‘Ik wil geen homoseksuele 

leraar of lerares’ (74.5 %) en ‘Als ik ontdek dat een vriend(in) van me homo of lesbisch is, 

loop ik liever niet bij hem of haar over straat’ (73.8 %). In lijn daarmee gaat (minstens) 

drie vierde van de jongeren (helemaal) akkoord met de stellingen ‘Kinderen moeten op 

school leren respect te hebben voor mensen die homoseksueel of lesbisch zijn’ (75.8 %) 

en ‘Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen moeten hun leven kunnen leiden zoals 

zij dat willen’ (79.8 %) 

 

Figuur 1. Homofobie bij jongeren (11 tot 25-jarigen, in percentage) 

 

Bron: JOP-schoolmonitor 2 (2018) 
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3. Houding ten aanzien van niet-heteroseksuele geaardheid, gemeenschap en/of 

levenswijze  

In wat volgt, gaan we verder in op drie items, namelijk ‘Het homohuwelijk moet worden 

afgeschaft’, ‘Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen moeten hun leven kunnen leiden 

zoals zij dat willen’ en ‘Kinderen moeten op school leren respect te hebben voor mensen 

die homoseksueel of lesbisch zijn’. Voor de drie stellingen wordt nagegaan of er een 

verschil zichtbaar is naargelang geslacht en onderwijsvorm. 

Met betrekking tot de afschaffing van het homohuwelijk, zien we dat de meerderheid de  

jongens, alsook de meerderheid van de meisjes (helemaal) niet akkoord gaat met deze 

stelling (Figuur 2). Meisjes (82 %) gaan hier vaker (helemaal) niet mee akkoord dan 

jongens (70.2 %). Een minderheid in beide groepen neemt een neutrale positie in (meisjes 

9.6 %; jongens 11.7 %). Toch kan worden opgemerkt dat bijna één op vijf van de 

mannelijke respondenten akkoord lijkt te gaan met deze stelling (18.1 %). Het verschil 

tussen jongens en meisjes is significant (Mann Whitney U = 3281134.000; p < .001). 

 

Figuur 2. Houding ten aanzien van de stelling ‘Het homohuwelijk moet worden afgeschaft’ naargelang 

geslacht (11 tot 25-jarigen) 

 

Bron: JOP-schoolmonitor 2 (2018) 

 

Voor deze eerste stelling kunnen op basis van het kenmerk onderwijsvorm ook enkele 

bevindingen geformuleerd worden. Figuur 3 toont aan dat het merendeel van de jongeren 

eerder een negatieve houding aanneemt met betrekking tot de stelling omtrent afschaffing 

van het homohuwelijk. Toch zijn de onderlinge verschillen in percentage tussen de groepen 

opmerkelijk. Meer respondenten uit de aso/kso-categorie (83.1 %) gaan (helemaal) niet 

akkoord met deze stelling dan respondenten uit de tso- en bso-categorie (resp. 74.2 % en 

64.1 %). Het verschil is significant (Krukal-Wallis H = 231.529; df = 2; p < .001). 
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Figuur 3. Houding ten aanzien van de stelling ‘Het homohuwelijk moet worden afgeschaft’ naargelang 

onderwijsvorm (11 tot 25-jarigen) 

 

Bron: JOP-schoolmonitor 2 (2018)  

 

Zoals eerder beschreven kan homofobie zich uiten in een afkeer voor de niet-
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kenmerk geslacht lijken zowel de meeste meisjes (85.3 %) als jongens (74.0 %) 

(helemaal) akkoord te gaan met deze stelling (Figuur 4). Daarnaast toont de grafiek aan 

dat meer jongens (12.5 %) helemaal niet akkoord tot niet akkoord gaan met deze stelling 

dan meisjes (7.4 %). Het verschil is significant (Mann-Whitney U = 3156194.000; 

p < .001).  
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Figuur 4. Houding ten aanzien van de stelling ‘Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen moeten hun leven 

kunnen leiden zoals zij dat willen’ naargelang geslacht (11 tot 25-jarigen) 

 

Bron: JOP-schoolmonitor 2 (2018) 

 

Een soortgelijke trend wordt opgemerkt bij het kenmerk onderwijsvorm. Voor de 

studierichtingen aso/kso (7.2 %), tso (9.7 %) en bso (15.7 %) lijkt de minderheid een 

negatieve houding aan te nemen ten aanzien van de tweede stelling. Het merendeel van 

de jongeren, over de drie onderwijsvormen heen, is van mening dat homoseksuele mannen 

en lesbische vrouwen hun leven moeten kunnen leiden zoals zij dat willen, maar ook hier 

worden verschillen opgemerkt. Jongeren die de onderwijsvorm aso/kso (85.8 %) volgen 

gaan vaker (helemaal) akkoord met de stelling dan jongeren van de onderwijsvorm tso 

(79.2 %) en bso (68.0 %). Omgekeerd zijn ook meer jongeren van de bso-onderwijsvorm 

(15.7 %) helemaal niet tot niet akkoord met de stelling dan jongeren van de tso- (9.7 %) 

en aso/kso-onderwijsvorm (7.2 %). Het verschil is significant (Kruskal-Wallis H = 213.388; 

df = 2; p < .001). 
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Figuur 5. Houding ten aanzien van de stelling ‘Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen moeten hun leven 

kunnen leiden zoals zij dat willen’ naargelang onderwijsvorm (11 tot 25-jarigen) 

 

Bron: JOP-schoolmonitor 2 (2018) 

 

De derde en laatste stelling luidt als volgt: ‘Kinderen moeten op school leren respect te 

hebben voor mensen die homoseksueel of lesbisch zijn’. Zowel jongens als meisjes gaan 

grotendeels (helemaal) akkoord met de stelling, maar dit is iets nadrukkelijker het geval 

bij de meisjes (82.6 %) in vergelijking met de jongensgroep (68.8 %). Voor beide 

geslachten gaat de minderheid niet tot helemaal niet akkoord met bovengenoemde stelling 

(meisjes 6.6 %; jongens 13.7 %). Het verschil is significant (Mann Whitney U 

= 3019907.500; p < .001). 

 

Figuur 6. Houding ten aanzien van de stelling ‘Kinderen moeten op school leren respect te hebben voor 

mensen die homoseksueel of lesbisch zijn’ naargelang geslacht (11 tot 25-jarigen)  

 

Bron: JOP-schoolmonitor 2 (2018)  
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Ook voor het kenmerk onderwijsvorm verklaart de meerderheid van de respondenten 

binnen alle onderwijsvormen zich (helemaal) akkoord met de stelling. Hierbij is een 

aanzienlijk verschil op te merken tussen de aso/kso-onderwijsvorm (82.2 %) en de bso-

onderwijsvorm (65.8 %). Ook bij het (helemaal) niet akkoord gaan met deze stelling zijn 

er verschillen tussen de onderwijsvormen te detecteren, respondenten uit de bso-categorie 

(15.2 %) gaan vaker (helemaal) niet akkoord met deze stelling dan respondenten uit de 

aso-categorie (7.2 %). Dit verschil is significant (Kruskal-Wallis H = 170.197; df = 2; 

p < .001). 

 

Figuur 7. Houding ten aanzien van de stelling ‘Kinderen moeten op school leren respect te hebben voor 

mensen die homoseksueel of lesbisch zijn’ naargelang onderwijsvorm (11 tot 25-jarigen)  

 

Bron: JOP-schoolmonitor 2 (2018) 

 

4. Conclusie 

In het algemeen lijken de bevraagde jongeren in de JOP-schoolmonitor 2 (2018) een 

positieve houding te hebben ten aanzien van personen met een niet-heteroseksuele 

geaardheid, gemeenschap en/of levenswijze. In deze Facts & Figures werd daarnaast 

dieper ingegaan op drie stellingen – ‘Het homohuwelijk moet worden afgeschaft’, ‘Kinderen 

moeten op school leren respect te hebben voor mensen die homoseksueel of lesbisch zijn’ 

en ‘Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen moeten hun leven kunnen leiden zoals 

zij dat willen’ – aan de hand van twee demografische kenmerken, met name geslacht en 

onderwijsvorm. Over de drie stellingen heen kan een soortgelijke trend voor beide 

kenmerken worden opgemerkt. Voor het kenmerk geslacht lijken meisjes een minder 

homonegatieve houding aan te nemen dan jongens. Deze bevinding keert in elk van de 

drie stellingen terug. Vervolgens lijken jongeren van de bso-onderwijscategorie een meer 

homonegatieve houding aan te nemen met betrekking tot de stellingen dan jongeren uit 

de tso- en aso/kso-onderwijscategorie. Voor elk van de drie stellingen is het verschil 

naargelang geslacht en onderwijsvorm statistisch significant. 
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