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Ik heb hierover gelezen op internet

52% 23% 13% 6% 48% 32%
0

10

20

30

40

50

60

Ik heb hierover gehoord van vrienden De term is voorbijgekomen

tijdens een les op school

Anders, namelijk:

28% 15% 30% 19% 10% 4%
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Voor mij hoeft het niet Ik vind het goed zoals het nu is Ik vind het belangrijk dat er meer

aandacht aan besteed wordt
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Ja, en ik weet ook wat het inhoudt Nee, daar heb ik nog nooit van gehoordIk heb er weleens van gehoord,

maar weet niet goed wat het betekent
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Hoe ben je bekend geraakt met de term LHBTI?

Mede mogelijk gemaakt door:

Praktijk
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Ja Nee Weet ik niet 

33% 24% 32% 26%
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In hoeverre denk je dat een
LHBTI-leerling zich veilig voelt?

Neemt jouw school maatregelen, 
of zijn er op jouw school bepaalde regels, 
zodat LHBTI’ers zich veilig voelen op school? 

Heb jij goede ideeën om aandacht
te vragen voor LHBTI-leerlingen?

“ Wat moet er volgens jou veranderen
om het op school beter te maken
voor LHBTI-leerlingen?
• LHBTI moet worden genormaliseerd door het erover te
 hebben met alle leerlingen in de les.

• Als leerlingen schelden met de woorden ‘gay’ of ‘homo’ en
 soortgelijke benamingen moeten zij hierop worden
 aangesproken.

“

LHBTI
Lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, interseksueel. Dat is waar de overkoepelende 
term LHBTI voor staat. Eigenlijk zijn er nog veel meer letters, waardoor de term soms ook als 
LHBTI+ wordt geschreven. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die zich identificeren als een van 
de letters uit de afkorting LHBTI het lastig kunnen hebben op school. Hoe is het gesteld met de 
kennis over LHBTI bij leerlingen? En hoe is de situatie voor LHBTI-leerlingen op school? Wat 
kan school doen om meer positieve aandacht te geven aan LHBTI’ers?

De meningen zijn sterk verdeeld als het gaat over 
de vraag of het belangrijk is om op school meer 
te leren over wat LHBTI inhoudt. Veel leerlingen 
vinden het goed zoals het nu is en vooral voor 
jongens is het niet nodig om meer te leren over 
LHBTI. Interessant is het dat meer dan de helft 
van de meisjes het wél belangrijk vindt dat er 
meer aandacht wordt besteed aan LHBTI, terwijl 
zij al meer bekend zijn met deze term en wat het 
betekent.

Vind jij het belangrijk dat je op
school meer leert over LHBTI?

Er zijn weinig verschillen tussen jongens en 
meisjes: alle leerlingen zijn het eens dat 
LHBTI-leerlingen zich waarschijnlijk niet onveilig 
maar ook niet echt veilig voelen op school. De 
school en de leerlingen zouden deze situatie 
kunnen verbeteren door een LHBTI-vriendelijke 
omgeving te creëren. Ideeën hiervoor staan 
onderaan!

Het is opvallend dat bijna alle meisjes 
bekend zijn met de term LHBTI, terwijl maar 
iets meer dan de helft van de jongens de 
term kent. Eenderde van de jongens kent de 
term wel, maar weet niet goed wat het 
betekent. Ongeveer de helft van de 
leerlingen in het vmbo kent de term en de 
helft van de leerlingen heeft er nog nooit 
van gehoord. Vooral voor de vmbo-
leerlingen en voor jongens kan het helpen 
om op school meer aandacht te besteden 
aan de term.

Ken jij de term LHBTI?
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De meeste leerlingen kennen de term LHBTI omdat zij zelf of iemand in hun omgeving 
LHBTI’er is. Ook kennen veel leerlingen de term van het internet. De term LHBTI komt ook 
wel voorbij op school of bij vrienden, maar in mindere mate. Het is vooral iets wat 
leerlingen zelf opzoeken of tegenkomen in hun omgeving.

De meeste leerlingen weten niet of hun school extra maatregelen treft of regels heeft opgesteld om 
een veilige situatie te creëren voor LHBTI-leerlingen. Dit betekent niet per se dat scholen dat ook 
daadwerkelijk niet doen. Als scholen wel iets doen, dan is het van belang om dat duidelijk aan 
leerlingen te laten zien. Het kan goed zijn om op school meer aandacht te besteden aan LHBTI in 
lessen of op speciale dagen. 

• Elk jaar Paarse Vrijdag vieren op school en   
 regenboogvlaggen ophangen in de school. 

• Vanuit docenten en school laten zien dat er   
 respect is voor de geaardheid van alle leerlingen. 

• Posters ophangen met informatie over het   
 onderwerp LHBTI.
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1= helemaal niet, 7= heel veilig
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