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Achtergrondinformatie 
over Homoseksualiteit   

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Voor wie is deze notitie? 
Deze achtergrondinformatie is bedoeld voor mentoren die met hun groep een voorstelling van theater 
AanZ willen nabespreken.  
Deze informatie is natuurlijk ook bedoeld voor de docent die binnen zijn/haar lessen wel eens 
aandacht besteedt aan het onderwerp homoseksualiteit of die gewoon interesse heeft voor het 
onderwerp. Met name de lessen Mens en Maatschappij, Burgerschap en LLB (leren, loopbaan en 
burgerschap) lenen zich hier goed voor.  
Over homoseksualiteit valt véél te vertellen. Deze notitie geeft een korte opsomming van enkele 
belangrijke aspecten. Deze informatie is dus zeker niet compleet! 
 
Deze notitie bestaat uit twee delen. Het eerste deel geeft pedagogisch didactische aanwijzingen voor 
het bespreken van homoseksualiteit. 
Het tweede deel geeft algemene achtergrondinformatie over homoseksualiteit

1
. Daarbij is een selectie 

gemaakt van onderwerpen. Mocht u meer informatie willen hebben, neem dan eens een kijkje op de 
site van Movisie Kenniscentrum voor advies en maatschappelijke ontwikkeling www.movisie.nl, 
EduDivers www.edudivers.nl en het COC Nederland, www.coc.nl 
 
 

                                                 
1
 Voor beide stukken is dankbaar gebruik gemaakt van teksten van www.toleranteschool.nl; www.coc-nijmegen.nl, www.dito-

online.nl en de lesmethode Lang Leve de Liefde (Stichting SOAAIDS). 

http://www.movisie.nl/
http://www.edudivers.nl/
http://www.coc.nl/
http://www.toleranteschhol.nl/
http://www.coc-nijmegen.nl/
http://www.dito-online.nl/
http://www.dito-online.nl/
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DEEL 1 
Pedagogisch didactische aanwijzingen bij lessen waarin 
homoseksualiteit aan de orde komt 

 
 Houd er rekening mee dat in uw klas leerlingen/studenten kunnen zitten met homoseksuele 

gevoelens. 
Wees erop bedacht dat er een of meerdere jongeren m/v in de klas kunnen zitten 
die homoseksuele gevoelens hebben. Dit betekent dat kwetsende meningen en oordelen van 
medeleerlingen/studenten niet getolereerd moeten worden. U als docent kunt de klas uitleggen 
waarom u geen discriminerende opmerkingen toestaat. Dit principe kan ook teruggespeeld worden: 
hoe zou je het zelf vinden als er iets kwetsends over jou wordt gezegd? 
 
Indien u op de hoogte bent van de homoseksuele voorkeur van een leerling/student, is het bij uitstek 
van belang daar in de vraagstelling naar de leerlingen/studenten toe, rekening mee te houden zodat 
de desbetreffende leerling/student niet in de problemen komt. 
Probeer te vermijden dat de leerlingen/studenten in hun klas proberen uit te vinden wie ‘de homo-
seksueel' is. Eventueel kunt u de vraag terugspelen door te zeggen dat veel jongeren (dus ook de 
desbetreffende leerlingen/studenten die dit zo graag willen weten) het vaak van zichzelf nog niet 
beseffen. 
 
Het is van belang dat er tijdens de les zowel over mannelijke als vrouwelijke homoseksualiteit wordt 
gesproken. Dit voor de identificatie voor leerlingen/studenten, maar ook omdat er meestal over homo's 
wordt gepraat en bijna nooit over lesbiennes. Lesbiennes worden daardoor dubbel onzichtbaar: als 
lesbische en als vrouw worden ze niet serieus genomen.  
Verder mag biseksualiteit niet ontbreken. Veel jongeren voelen zich aangetrokken tot zowel vrienden 
als vriendinnen. 
 
Besteed in de les geen overmatige aandacht aan discriminatie. Het is voor (homoseksuele) 
leerlingen/studenten met name van belang positieve informatie over de plezierige kanten van 
homoseksualiteit te krijgen en over het leven als homo/lesbienne. Beide aspecten moeten met elkaar 
in evenwicht zijn. 
 
Probeer in het taalgebruik het onderscheid tussen ‘wij hetero's’ en ‘zij homo's’ te vermijden. Een 
dergelijk onderscheid schept ongewenste tegenstelling en afstand. 
Soms proberen leerlingen/studenten de aandacht voor het onderwerp homoseksualiteit af te doen met 
opmerkingen als: 'Ze doen er zelf zo moeilijk over' of 'Waarom moeten we het zonodig over homo's 
hebben, ik heb er geen moeite mee'. 
U kunt in dit soort situaties reageren door te zeggen dat de desbetreffende leerling/student er 
misschien geen moeite mee heeft, maar heel veel andere mensen wel. 
 
Voor alle leerlingen/studenten, maar in het bijzonder de (onzichtbaar aanwezige) homoseksuele 
leerlingen/studenten is het van belang dat u met respect blijft praten over het thema homoseksualiteit. 
Het is erg confronterend voor deze leerlingen/studenten om ongenuanceerde opmerkingen en grof 
woordgebruik aan te horen, maar u kunt dit niet altijd voorkomen. Zolang echter de 
leerlingen/studenten het gevoel krijgen dat u als docent het thema met respect blijft benaderen, dan 
biedt u de leerlingen/studenten vertrouwen. 
 
 

 Zorg dat u op de hoogte bent van leefstijl van homoseksuelen en bestaande vooroordelen 
Het is van belang dat u iets weet over de leefstijl van homoseksuelen en de vooroordelen die er leven 
rond homoseksualiteit, en dat u daar zelf een genuanceerde mening over hebt gevormd. Dit betekent 
ook dat u uw eigen normen en waarden herkent en bereid bent om deze ter discussie te stellen om zo 
de eigen mening eventueel bij te stellen. Uiteraard moeten de leerlingen/studenten de gelegenheid 
krijgen, hun ideeën en meningen over homoseksualiteit te vertellen. Deze zijn echter vaak gestoeld op 
een gebrek aan kennis. Het is gewenst dat u als docent de leerlingen/studenten in dit soort situaties 
de juiste informatie verschaft. Lees hiervoor deel 2: ‘Algemene informatie over homoseksualiteit’. 
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 Draag bij aan een veilige sfeer: in de groep/klas en op school/opleiding 
Homoseksuele leerlingen/studenten, maar ook homoseksuele en lesbische docenten voelen zich op 
school vaak achtergesteld en buitengesloten. Dit komt door een gebrek aan identificatie-
mogelijkheden, door een negerende of discriminerende sfeer of door uitlatingen van 
leerlingen/studenten, docenten, ondersteunend personeel en management en directies. 
Het uitkomen voor homoseksualiteit door leerlingen/studenten en docenten vereist een veilige sfeer 
op school. U als docent hebt de verantwoordelijkheid om pesterijen en dergelijke te stoppen en kunt 
(mede hierdoor) voor leerlingen/studenten met homoseksuele gevoelens een vertrouwensfiguur zijn. 
Het schoolmanagement/directies kan in zijn beleid over de omgang met elkaar en met regels over 
discriminatie de visie van de school expliciteren en een veilige sfeer bevorderen. De begeleiding van 
leerlingen/studenten met problemen op dit gebied vereist een specifieke deskundigheid van mentoren 
en leerlingenbegeleiders, studieloopbaanbegeleiders en zorg/veiligheidscoördinatoren.  
 
De gelijkwaardigheid van homo- en heteroseksualiteit kan ook tot uiting komen in bijvoorbeeld het 
bestand van de bibliotheek en in artikelen in de onderwijskrant/schoolkrant, het ophangen van 
posters, e.d. Verder kan bij de keuze van theatervoorstellingen, films en andere cultuuruitingen op 
school/opleiding gelet worden op uitingen die getuigen van een gelijkwaardige opstelling tegenover 
homo-en heteroseksualiteit. 
 
 

 Waarom jongeren soms zo heftig reageren op het woord homoseksualiteit 
Jongeren in de puberteit hebben soms flinke vooroordelen over homoseksualiteit en kunnen zich ook 
wel agressief uiten over homoseksualiteit. Een gangbare verklaring hiervoor is dat dit samenhangt met 
het feit dat jongeren in een levensfase zitten waarin ze erg met hun eigen seksualiteit bezig zijn. Dat 
geeft veel onzekerheid en sommigen wijzen alles rigoureus af dat afwijkt van wat gangbaar is. 
Daarnaast is het niet ongebruikelijk dat jongeren in hun seksuele ontwikkeling ook homoseksuele 
gevoelens ervaren of homoseksuele fantasieën hebben waar ze zich geen raad mee weten. De eigen 
(homoseksuele) gevoelens worden onderdrukt en soms ‘bezworen’ met stoer gedrag of men 
distantieert zich van de eigen gevoelens door homo-scheldgedrag. Sociale, religieuze en culturele 
invloeden van ouders, godsdienstige voorgangers en vrienden spelen vaak een belangrijke rol in de 
beleving van jongeren, die hun sociale functioneren vooral leren door imitatie van door hen 
gewaardeerde rolmodellen. Dit betekent dat je bij jongeren in deze ontwikkelingsfase alleen wat kunt 
bereiken door je bewust te zijn hoe je kunt omgaan met hun onzekerheden en sociale en culturele 
achtergrond. 
Toch kan een agressieve houding de basis zijn om vervolgens tot een goed gesprek te kunnen 
komen. Emoties moeten ruimte krijgen, maar dienen wel goed begeleid te worden.  
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DEEL 2 
Algemene informatie over homoseksualiteit 

 
Tijd en plaats 
Homoseksualiteit als woord bestaat zo’n honderd jaar en geeft aan dat twee mensen van het gelijke 
geslacht een seksuele relatie met elkaar hebben.  
Dat mensen zich openlijk homo, bi (=biseksueel) of lesbisch/lesbo noemen (homo-identiteit) is van 
nog recenter datum en gebeurt eigenlijk alleen nog maar -op redelijke schaal- in het 
geïndustrialiseerde westen (Noord-Amerika, Europa en Australië). Liefde tussen 2 mannen of 2 
vrouwen bestaat echter al sinds mensenheugenis en we komen het overal tegen (niet aan cultuur, 
plaats of tijd gebonden).  
 
Hoe er in Nederland tegen homoseksualiteit wordt aangekeken, verschilt in de loop der jaren. Zo is het 
beschouwd als zonde (door de kerken), als ziekte (door de medische wetenschap) en als misdaad 
(door de overheid). Gelukkig zit er beweging in de kijk op homoseksualiteit. Met de nieuwste wetten op 
het gebied van openstelling van het burgerlijk huwelijk (vaak verkeerd betiteld als homohuwelijk) en 
het mogelijk maken van binnenlandse adoptie zijn de meeste discriminerende passages uit de 
wetgeving verdwenen. Eind 2003 is een motie goedgekeurd waarin staat dat ook buitenlandse 
kinderen kunnen worden geadopteerd, mits de betreffende landen hiertoe hun toestemming geven.  
Sinds enkele jaren biedt de wet ook bescherming tegen homodiscriminatie.  
 
Wereldwijd bezien bezet Nederland qua wetgeving en publieke opinie de koppositie. In veel landen is 
homoseksualiteit niet alleen totaal onbespreekbaar, maar zelfs nog strafbaar. Dit geldt met name voor 
landen in de Derde Wereld en in landen met een sterke invloed van het geloof (met name  
het Rooms-katholicisme en de Islam).  
 
Soms denken mensen dat homoseksualiteit iets is van de afgelopen jaren. Maar homoseksueel 
gedrag bestaat al zolang de mensheid bestaat. In de oudheid (500 voor Christus) hadden bijvoorbeeld 
(voorname) Grieken een homoseksuele relatie. 
Onder invloed van de homo-emancipatiebewegingen is homoseksualiteit de laatste decennia wel 
zichtbaarder geworden. 
 
Ontwikkelingsfasen 
Jonge homo’s en lesbo’s groeien gemiddeld genomen anders op dan hun hetero leeftijdsgenoten. Dit 
komt omdat zij meestal geen groep om zich heen hebben met gelijkgestemde gevoelens (zoals bij 
hetero-jongeren). Opvallend is dat heterojongeren op het Voortgezet Onderwijs (VO) openlijk kunnen 
experimenteren met verliefdheden en zich hierover kunnen uiten onder elkaar. Homoseksuele 
jongeren kunnen dit vaak niet en stellen hun experimenteergedrag vaak uit tot na de middelbare 
school.  
 
Transseksualiteit, travestie en homoseksualiteit  
Transseksualiteit, travestie en homoseksualiteit worden nogal eens door elkaar gehaald. Travestie is 
het je (ver)kleden als het andere geslacht en komt voornamelijk voor bij heteromannen. 
Homoseksuele mannen die zich kleden als vrouwen worden vaak dragqueens genoemd, lesbische 
vrouwen die zich als man kleden worden dragkings genoemd.  
Transseksualiteit betekent dat je in het lichaam zit van een man terwijl je in dat van een vrouw zou 
willen zitten (of omgekeerd). Veel transseksuelen kiezen ervoor om een geslachtsveranderende 
behandeling (incl. operatie) te ondergaan. Indien deze behandeling niet wordt toepast spreken we 
over transgenders.  
Er bestaat overigens ook een definitie van transgenders die zegt dat dit mensen zijn ‘die tussen de 
seksen bewegen’ of ‘mensen die zich man noch vrouw voelen’. Het begrip sekse wordt meestal 
gebruikt voor het biologische geslacht. Gender verwijst naar het geheel aan verwachtingen en gedrag 
dat bij een mannelijke dan wel vrouwelijke sekse hoort (de cultuur). 
 
De kleur roze 
In de tweede wereldoorlog zaten er niet alleen joden in concentratiekampen, maar ook 
homoseksuelen (en kunstenaars, gehandicapten, criminelen, communisten, etc). Zij voldeden niet aan 
het ideaalbeeld van de nazi's: zoveel mogelijk zonen voortbrengen ter versterking van de Germaanse 
natie. Homoseksuelen moesten een roze driehoek dragen (zoals joden een gele ster). Politieke 
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gevangenen droegen een rode ster. Homoseksuelen stonden het laagst in de hiërarchie. Naar 
schatting hebben er 200.000 homoseksuelen in concentratiekampen gezeten. Zeker 80.000 van hen 
zijn in kampen vermoord. 
Voor de nazi's betekende de roze driehoek een symbool van macht en onderdrukking. 
Onder invloed van emancipatiebewegingen vanaf de jaren ‘70 zijn sommige homo's en lesbiennes 
een roze driehoek gaan dragen, om er heel bewust voor uit te komen dat ze trots zijn op wie ze zijn. 
Het is een soort Geuzenteken geworden.  
 
SOA en AIDS  
Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) komen voor bij alle mensen, dus ook bij homomannen, 
lesbische vrouwen en biseksuele mannen en vrouwen.  
HIV/AIDS wordt soms een homoziekte genoemd. Waarom? Omdat in de westerse wereld homo’s in 
het begin van de epidemie onevenredig zwaar zijn getroffen door AIDS (grootste besmette groep). 
Toch is de naam homoziekte misleidend, want deze suggereert dat alleen homomannen deze ziekte 
kunnen krijgen, hetgeen onjuist is.  
 
Apart of Samen? 
Nederland kent onder andere een groot aantal aparte Gay(sport)verenigingen, bijvoorbeeld zang-, 
tennis- en squashverenigingen, en vele Gaycafés (waar overigens in bijna alle gevallen ook hetero’s 
van harte welkom zijn). Vaak wordt gedacht of gezegd: “Jullie willen toch niet gediscrimineerd worden, 
waarom doen jullie dan toch dingen apart?”.  
 
Het antwoord is dat  

 het leuk is om soms samen met andere homo’s/ lesbo’s wat te doen (net zoals studenten, 
katholieken, huismoeders, etc. dat met elkaar doen. Denk aan studentenverenigingen, kerkmissen 
en de huishoudbeurs).  

 een veilige groep belangrijk is voor jongeren in een coming-out fase. Het is ook leuk dat je, als je 
uitgaat, je ook mensen tegenkomt die ook op jou zouden kunnen vallen. Omdat de sfeer in  
‘gemengde’ gelegenheden (disco, sportclub, school) vaak bepaald wordt door de heteronorm, kan 
het fijn zijn af en toe eens ‘onder eigen mensen’ te zijn.  

 
Mannetje-Vrouwtje 
Wie is in een homo-relatie het mannetje en wie is het vrouwtje? 
Deze vraag heeft meestal betrekking op zowel huishoudelijke bezigheden als op het gebied van vrijen. 
Wat het vrijen betreft, is de achtergrond van deze vraag dat een stel per se een penis nodig heeft om 
te vrijen? 
Homoseksuele mannen en vrouwen vinden het vaak fijn om zich niet te hoeven gedragen volgens 
vastliggende man/vrouw-rolpatronen, bijvoorbeeld wat de verdeling van huishoudelijke taken betreft. 
Dit neemt niet weg dat er onder homo’s en lesbiennes dezelfde (traditionele) rolverdeling kan bestaan 
als onder hetero's. Daarnaast moet worden opgemerkt dat ook verschuivingen te zien zijn in die 
traditionele rolverdeling onder hetero’s. Veel vrouwen kunnen tegenwoordig immers een autoband 
verwisselen en veel mannen kunnen uitstekend voor hun kinderen zorgen. Over het algemeen moet in 
homorelaties waarschijnlijk wat meer onderhandeld worden over de huishoudelijke taken, dan in een 
hetero-relatie.  
 
Nature-Nurture 
Aangeboren of aangeleerd? Dat is de vraag die voor veel vormen van menselijk gedrag geldt. 
Gedraag je je op een bepaalde manier omdat je toevallig met bepaalde genen bent geboren of speelt 
juist de omgeving waarin je opgroeit de belangrijkste rol bij het bepalen van je gedrag? Of is het 
wellicht een combinatie van beide? Voor homoseksualiteit is men er nog niet helemaal uit. Maar is de 
vraag eigenlijk wel belangrijk? Er zijn nu eenmaal homo’s/lesbo’s/bi’s en die kiezen vaak niet voor hun 
eigen geaardheid, maar wel staan ze voor de keuze om al dan niet iets te doen met hun 
homoseksuele gevoelens en om eventueel door een coming out de buitenwacht te laten weten dat ze 
deze gevoelens hebben. 
 
Scheldwoorden 
Scheldwoorden zoals ‘homo’, ‘flikker’, ‘lesbo’ of ‘pot’ worden vaak gebruikt. Veel mensen denken dat 
het niet erg is deze scheldwoorden te gebruiken, omdat de woorden gewoon lekker in de mond liggen 
en niet in de letterlijke zin bedoeld worden. Waarom dan toch optreden tegen dit woordgebruik? 
Jongeren die hun seksualiteit ontdekken zitten in een verwarrende fase, vooral jongeren die hun 
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homoseksualiteit ontdekken. Als om hen heen of misschien zelfs tegen hen het woord homo, flikker of 
lesbo als scheldwoord dus als negatieve uiting gebruikt wordt, zullen zij hierdoor homoseksualiteit 
(nog) meer met negativiteit associëren. Zij zien de mensen om zich heen die deze woorden alleen in 
negatieve zin gebruiken en kunnen hieruit concluderen dat iedereen heel negatief over 
homoseksualiteit denkt. 

 
Zijn homoseksuele mensen te herkennen? 
Er is onmogelijk een omschrijving te geven van een homoseksuele man/vrouw. Net als 
heteroseksuelen kunnen homoseksuelen dik, lang, aardig, onaardig, zacht, stoer, slim, dom, (al of niet 
bewust) verwijfd, mannelijk, kortharig of langharig zijn. 
Er zijn wel homoseksuelen die hun mannelijke dan wel vrouwelijke eigenschappen bewust uiten 
omdat ze zich daar prettig bij voelen. Het vooroordeel dat homomannen altijd ‘verwijfde’ mannen zijn, 
stamt nog uit de tijd dat slechts weinig mannen voor hun homoseksualiteit durfden uit te komen. De 
mannen die dat wel durfden, deden dat soms heel openlijk, bijvoorbeeld door zich ‘vrouwelijk’ te 
gedragen. Deze zogenaamde ‘verwijfde’ mannen vielen toen dus op. Wat is overigens het verschil 
tussen homo's die de aandacht trekken door een opmerkelijk uiterlijk, en (hetero)mannen die opvallen 
door hun machogedrag of meisjes die zich op zaterdagavond uitgebreid opmaken? 
Op eventuele zachtaardigheid bij homo- of heteroseksuele mannen/jongens rust nog vaak een taboe. 
Een man is flink (en mag niet huilen, anders is hij een mietje). Alleen op bepaalde maatschappelijk 
geaccepteerde momenten (bijvoorbeeld voetbal) mogen mannen elkaar aanraken. Bij vrouwen is het 
lichamelijk contact meer geaccepteerd en zal minder snel tot afkeuring of tot etikettering leiden. 
 
Komt homoseksualiteit meer bij mannen dan bij vrouwen voor? 
Intieme vriendschap bij meisjes/vrouwen wordt eerder geaccepteerd. Bij vrouwen wordt het 
‘toegestaan’ dat ze emoties tonen, elkaar aanraken, enzovoort. Bij mannen/jongens wordt dat minder 
goed aanvaard. Hierdoor lijkt het alsof homoseksualiteit meer bij mannen voorkomt. 
Ook al wordt intieme vriendschap tussen vrouwen eerder geaccepteerd dan tussen mannen/jongens, 
toch is het voor meisjes/vrouwen meestal moeilijk om hun liefde voor vrouwen echt te laten blijken. Ze 
worden dan vaak niet serieus genomen. Noch als vrouw, noch als lesbienne. We kunnen hierdoor 
eigenlijk spreken van een dubbele discriminatie van meisjes/vrouwen die op vrouwen vallen. 
 
Wanneer ontdekt iemand dat hij/zij homoseksueel is? 
Vaak weten jongens en meisjes al op erg jonge leeftijd dat ze homo/lesbisch zijn, bijvoorbeeld omdat 
ze vaak over personen van het eigen geslacht fantaseren. Vaak is het moeilijk om de aanwezige 
homoseksuele gevoelens te ontwikkelen, omdat homoseksualiteit meestal ‘onzichtbaar’ wordt 
gehouden (bijvoorbeeld in de media, reclame, films, muziek, videoclips). Bovendien: als er over 
homoseksualiteit gepraat wordt, gebeurt dat vaak op een negatieve manier. Leerlingen denken 
dikwijls dat de keuze voor een homoseksuele leefstijl geen positieve keuze is (‘lesbische vrouwen 
kunnen zeker geen man krijgen’), terwijl dit uiteraard wel zo is.  
 
Soms laten mensen deze gevoelens pas toe nadat ze al jaren getrouwd zijn. Het gaat dan om zowel 
mannen als vrouwen met of zonder kinderen. Oudere (getrouwde) mensen vinden het vaak moeilijk 
om voor hun homoseksuele gevoelens uit te komen. 
 
Hoe vrijen homo’s/lesbiennes? 
Net als bij hetero’s zijn er tientallen manieren waarop een homo/lesbienne kan laten zien dat hij/zij om 
iemand geeft: samen uitgaan, elkaar (tong)zoenen, omhelzen, vingeren, elkaar aftrekken, likken, 
enzovoort. Vaak wordt gedacht dat lesbiennes niet buiten kunstpenissen kunnen om een 
bevredigende seksuele relatie met elkaar te hebben. Mannelijke homoseksualiteit wordt meestal met 
(anale) seks geassocieerd. Anale geslachtsgemeenschap is één van de vele manieren om met elkaar 
te vrijen. Dit geldt ook voor hetero's. Zowel onder Turken als onder Marokkanen wordt seks tussen 
mannen als een schande en een inbreuk op de eer van de familie beschouwd. Zolang een man echter 
in seksuele contacten de actieve rol vervult (wanneer hij penetreert), is zijn zelfbeeld niet in het geding 
en wordt hij niet gezien als homoseksueel. Dit is wel het geval als hij de passieve rol heeft (als hij zich 
Iaat penetreren). 
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(Hoe) worden homo’s/lesbiennes gediscrimineerd? 
Homo’s en lesbiennes worden soms verborgen en indirect gediscrimineerd, bijvoorbeeld bij 
sollicitaties, in de aanhef van brieven (geachte mevrouw en mijnheer) of wanneer anderen 
homoseksuele gevoelens ontkennen (‘gaat wel weer over als je een leuke man/vrouw ontmoet’). 
Andere keren gebeurt discriminatie openlijk, bijvoorbeeld door bepaalde groepen in de kerk. Ook 
worden homoseksuele mannen/jongens wel eens in elkaar geslagen door potenrammers . 
 
Hoe reageren ouders op homoseksualiteit van hun kinderen? 
Veel ouders zijn in het begin teleurgesteld, omdat zij denken vanuit het idee dat hun dochter wacht op 
de Ware Jacob om daarmee te trouwen en een gezin te stichten. Een zoon hoort een meisje 
aantrekkelijk te vinden. Soms denken zij dat zij gefaald hebben in hun opvoeding. Andere ouders 
worden boos of negeren de gevoelens of leefstijlen van hun zoon of dochter. 
Er zijn echter ook ouders die juist heel positief reageren. 
 
Kunnen homo’s ook kinderen krijgen? 
Biologisch gezien kunnen lesbische vrouwen met het sperma van een donor gewoon kinderen krijgen. 
Homoseksuele mannen kunnen een kind adopteren of een vrouw als draagmoeder vragen. 
Homoseksuele mannen kunnen ook vader worden door als co-ouder mee te doen aan de opvoeding 
van het kind van lesbische vrouwen. Kinderen krijgen is in deze situaties een heel bewuste keuze. 
 
Komt homoseksualiteit in bepaalde beroepen meer voor dan in andere? 
Homoseksualiteit komt in alle beroepsgroepen voor: onder vrachtwagenchauffeurs, politieagenten, 
priesters, nonnen, leraren, kamerleden, enzovoort. Wel is het zo dat iemand er soms in bepaalde 
beroepen of in een bepaalde werkomgeving gemakkelijker voor kan uitkomen. 
 
Belangenverenigingen 
Er zijn inmiddels veel belangenverenigingen die opkomen voor integratie van seksuele diversiteit. 
De twee grootste organisaties zijn COC en Schorer. 
COC Nederland is de landelijke belangenvereniging tot integratie van homoseksualiteit en bijna iedere 
stad heeft een lokale COC. 
De Veilige Haven is een onderdeel van Schorer en biedt ondersteuning aan hlbt jongeren,mannen en 
vrouwen uit multicultureel Nederland die een plek zoeken waar ze terecht kunnen met hun gevoelens. 

 


