
Bijvragen en achtergrondinformatie bij stellingen 

 
 Heteroseksualiteit is de norm, holebiseksualiteit is een afwijking. 

o Bijvragen:  
 Wat is de norm in onze maatschappij? 
 Door wat wordt een norm bepaald? 

o “Het is niet omdat je met ‘meer’ of ‘minder’ bent, dat iets daarom ‘beter’ of 
‘slechter’ is. Noem het eerder een variatie. Het bestaat evenzeer en het hoeft 
daarom niet minder goed te zijn. 

o Het hangt ervan af hoe je het bekijkt. Ook dieren hebben seksuele contacten met 
geslachtsgenoten. Homoseksueel gedrag is al bij meer dan 1500 diersoorten 
vastgesteld. Wie zijn wij om dan te beslissen dat het ‘tegen de natuur’ zou zijn? 
Homoseksualiteit is bij 1500 diersoorten teruggevonden, homofobie maar bij 1 ras. 
Wat is dan natuurlijk? 

 
 Bekende holebi’s hebben een voorbeeldfunctie, zij moeten hun geaardheid bekend maken. 

o Bijvragen: 
 Welke bekende holebi’s ken je? 
 Maakt het een verschil als bekende mensen zich outen? 
 Spiegelen jongeren zich aan bekende mensen? 
 Vind jij dat iemand die holebi of trans is dit meteen moet zeggen aan zijn 

omgeving? 
 Wanneer wel en wanneer niet? 

o Bekende holebi’s ontkrachten gangbare vooroordelen en stereotypen. Hun openheid 
doorbreekt de heteronormativiteit in de samenleving. Ze kunnen een 
voorbeeldfunctie hebben en bieden andere holebi’s de kans om zich met hen te 
identificeren en vergelijkingspunten te zoeken.  

o Het is echter nooit ok om iemand te dwingen zijn seksuele identiteit bekend te 
maken. Je kiest zelf je tempo wanneer je dit aan wie communiceert. Out dus nooit 
iemand anders. Hoe zou je dit zelf ervaren als men dit voor jou zou doen? 

 
 Als twee jongens arm in arm over straat lopen zijn het homo’s. Wanneer 2 meisjes dit doen, 

zijn het vriendinnen. 
o Bijvragen: 

 Wat is typisch mannelijk gedrag en wat is typisch vrouwelijk? 
 Hoe close kan je zijn met vrienden? 
 Hoe definieer jij een bromance? 

 Holebi- en transjongerengroepen zijn noodzakelijk voor een goede coming out 
o Bijvragen: 

 Wat zijn de voordelen en nadelen van holeb- en trans-jongerengroepen? 
 Stel dat je hetero bent, zou je dan naar een activiteit van een holebi- en 

transjongerengroep gaan? 

o Door de ontmoeting met anderen stijgt het eigen welbevinden, waardoor de stap 
naar coming out vaak vlugger gezet wordt. De coming out verhoogt op zijn beurt 
meestal het psychisch welbevinden. 

o Een coming-out is daarom niet altijd noodzakelijk om gelukkig te zijn. Niet iedereen 
hoeft te weten op wie jij valt. Soms kan de band met anderen verstoord worden. Je 
kiest of je je coming-out doet, bij wie en op welk tempo.  



o Niet elke holebi of transgender heeft nood aan een aparte fuif of vereniging. Toch is 
het goed dat dit bestaat. Holebi’s die moeite hebben met hun coming out, holebi’s 
en transgenders die graag andere holebi’s of transgenders willen ontmoeten of 
erkenning willen, … Op holebifuiven wordt je niet ‘raar’ bekeken als je je vriend(in) 
een zoen geeft, terwijl je op ‘gewone’ fuiven vaak wel een rare blik krijgt.   
 

 Als een meisje een meisje kust, is ze lesbisch. 
o Meisjes die op meisjes vallen, noemen we lesbisch. Jongens die op jongens vallen, 

noemen we homo. Val je op meisjes én jongens, dan ben je biseksueel. Holebi 
betekent dus homo, lesbisch of biseksueel. Val je op iemand van het andere geslacht, 
dan ben je hetero. Tot wie je je aangetrokken voelt, wordt ook wel seksuele 
geaardheid genoemd. 

o In theorie ben je dan een lesbisch meisje die af en toe een jongen kust. Maar 
eigenlijk kies je zelf hoe je je benoemt. Je hoeft jezelf niet in een hokje van ‘hetero’ 
of ‘holebi’ te stoppen. 

o Er kan ook een verschil zijn tussen wat je voelt en wat je doet. Je kan bijvoorbeeld 
verliefd worden op meisjes maar af en toe kussen met een jongen of omgekeerd.  Of 
je holebi of hetero bent, is dus niet altijd even duidelijk. Voor sommige mensen 
maakt dit allemaal niet uit: ze vallen gewoon op de persoonlijkheid van iemand die 
ze leuk vinden. Dit heet panseksueel. 

o Vaak zullen leerlingen zeggen dat wanneer twee meisjes elkaar kussen, ze niet 
lesbisch zijn. Als twee jongens elkaar kussen, is dit wel het geval. Twee hetero 
jongens die elkaar kussen, is ‘not done’, vinden vele jongeren. Geef de jongeren mee 
dat twee jongens die elkaar kussen hetzelfde is als twee meisjes die elkaar kussen.  

 Alle homo’s zijn verwijfd. Alle lesbiennes zijn mannelijk. 
o Bijvragen: 

 Wat vind jij verwijfd? 
 Wat vind jij mannelijk? 
 Hoe lang sta jij ‘s ochtends voor de spiegel? 
 Is dat meer of minder dan iemand anders? 

o Lesbisch of homo zijn wordt door iedereen geuit op diens eigen manier. ER bestaan 
inderdaad homo’s die tot in de puntjes verzorgd zijn en graag heel openlijk over hun 
gevoelens praten. En ja, er bestaan lesbische vrouwen met een kortgeknipt kapsel, 
legerboots en een stoere broek. Alleen wordt deze uiting ten onrechte veralgemeend 
voor de hele groep. Net zoals er bij hetero’s enorm veel verscheidenheid is, is ook de 
groep van holebi’s erg divers. Ook heel wat heterovrouwen hebben een korte snit, 
terwijl ook de meeste machomannen uren voor de spiegel kunnen doorbrengen? 

 
 Als je lief bi is, is iedereen concurrentie. 

o Bijvragen: 
 Wat is biseksualiteit?  
 Ben jij een jaloers type?  

o Biseksualiteit worden verkeerdelijk geassocieerd met promiscuïteit. Dat biseksuelen 
op vrouwen én mannen vallen, wil niet zeggen dat ze tegelijkertijd relaties hebben 
met zowel mannen als vrouwen. Of toch niet allemaal: sommige biseksuelen hebben 
inderdaad gelijktijdig seksuele relaties met mannen en vrouwen, andere zijn 
monogaam. Net zoals ook sommige hetero’s kiezen voor een promiscue vorm van 
relatie en anderen dan weer liever monogaam zijn. 

o ‘Iemand als concurrentie zien’, heeft vaak meer te maken met eigen jaloezie. 

 Als iemand holebi is, moet men dat gewoon vertellen. 



o Bijvragen: 
 Wanneer heb jij verteld aan de omgeving dat je hetero bent? 
 Welke tips zou je geven aan iemand om dit te vertellen aan de omgeving? 
 Zou je het eerst aan vrienden of aan familie vertellen? 
 Tot wanneer zou jij wachten om het te zeggen?  

o Dit is iets wat je zelf beslist. Sommigen vinden het niet belangrijk om dit te vertellen. 
Het is gewoon een deel van je identiteit. Je gaat vb. niet zeggen: “Hallo, ik ben Jan en 
ik ben homo. En jij?” Hetero’s zeggen dit ook niet, dus waarom zouden holebi’s dit 
telkens opnieuw moeten vertellen?’ 

 

 Iedereen wordt biseksueel geboren 
o Bijvragen: 

 Vanaf wanneer is iemand ‘biseksueel’?  
 Stel: je kust 1malig op een fuif met iemand met hetzelfde geslacht, ben je 

dan ook biseksueel? 
 Stel: je fantaseert 1malig in een droom over iemand met hetzelfde geslacht, 

ben je dan ook biseksueel? 
 Stel: je zit in de gevangenis en je kan 4 jaar geen seks hebben met iemand 

anders, dus je experimenteert met iemand met hetzelfde geslacht, ben je 
dan ook biseksueel? 

o Je kan seksuele geaardheid ook zien als een schaal van 0 tot 6. De score 0 betekent dat je 
volledig hetero bent en 6 is volledig homo of lesbisch. De scores 1 tot 5 zijn verschillende 
niveaus van biseksualiteit. In het Verenigd Koninkrijk [BV2] is maar 46% van de jongeren 
volledig hetero (score 0), 6% is volledig homo of lesbisch (score 6) en 43% is biseksueel 
(scores 1-5). 

 0 = ik val alleen op het andere geslacht 
 1 = ik val veel meer op het andere geslacht dan op mijn eigen geslacht 
 2 = ik val iets meer op het andere geslacht dan op mijn eigen geslacht 
 3 = ik val evenveel op mijn eigen geslacht als op het andere geslacht 
 4 = ik val iets meer op mijn eigen geslacht dan op het andere geslacht 
 5 = ik val veel meer op mijn eigen geslacht dan op het andere geslacht 
 6 = ik val alleen op mijn eigen geslacht 

 
 

 

 Een jongen opgevoed door homokoppel, zal ook homo ‘worden’. 
o Bijvragen: 

 Denk jij dat je hetero bent omdat je ouders hetero zijn? 
 Hoe gebeurt dat dan juist? 

o Andersom is het ook niet zo: de meeste homoseksuele kinderen hebben 
heteroseksuele ouders. Ook al hebben zij het voorbeeld gekregen van een man en 
een vrouw, toch ligt dat bij hen zelf anders.  

 

 Een kind heeft een papa én een mama nodig. 



o Bijvragen:  
 Waarvoor heeft een kind een mama nodig? 
 Waarvoor heeft een kind een papa nodig? 
 Hoe kan je dit dan opvangen als er 2 mama’s en 2 papa’s zijn? 

o Voor het kind zelf is dat niet gek: het kind is niet anders gewend. Het is eerder de 
omgeving die dat in vraag stelt. Je kan je dan afvragen waarom de omgeving er een 
probleem van maakt en het kind niet? 

o Ouders met hetzelfde geslacht hebben heel bewust voor kinderen gekozen. Ze zijn 
dan ook heel bewust met de opvoeding bezig.  

o Als er al iets zou zijn dat deze kinderen ongelukkig maakt, heeft dat eerder te maken 
met hoe de omgeving op hun gezin reageert. 

o Waar Indien een kind vb. twee mama’s heeft, zullen er nog genoeg mannelijke 
rolmodellen zijn in het leven van het kind. Denk vb. aan een nonkel, een buurman, 
een leerkracht,... 

 Je kan holebi worden. 
o Bijvragen:  

 Kan je hetero worden? 
 Hoe word je holebi? 
 Hoe ontdek je dat je holebi bent?  

o Holebi zijn behoort tot je identiteit, je bent wie je bent, je wordt zo geboren.  
Deze vraag komt meestal voort uit angst. Zo kan iemand bang zijn dat holebi’s hen zullen 
verleiden om ook ‘zo’ te worden. Een mens kan niet zoveel invloed uitoefenen op een ander 
dat die zijn of haar seksuele voorkeur vrijwillig verandert.  
De angst dat holebi’s anderen verleiden om ook ‘zo’ te worden, speelt soms een rol in de 
omgang van hetero’s met holebi’s. Sommige hetero’s blijven daarom uit de buurt. Onschuldig 
flirten ervaren sommige hetero’s als bedreigend, wanneer iemand van hetzelfde geslacht dit 
doet. Andersom kunnen ze ook wel beledigd zijn als duidelijk gemaakt wordt dat ze helemaal 
niet aantrekkelijk zijn voor holebi’s.  
Het antwoord is dus simpel: je wordt geen holebi door op te trekken met andere holebi’s.  
Mensen die holebiseksualiteit moeilijk kunnen accepteren, denken dat het aangeleerd is, 
zodat het ook afgeleerd kan worden. Jongeren geven vaak aan dat ze ‘wel gek zouden zijn’ 
om uit vrije wil een ‘weg van zonde en verwarring’ -volgens anderen- in te slaan. 

 

 Een meisje weet pas dat ze lesbisch is, als ze het met een man heeft geprobeerd. 
o Bijvragen: 

 Weet je dan ook pas dat je hetero bent, als je het met iemand van het andere 
geslacht hebt geprobeerd? 

o Je hoeft niet met een man te kussen of naar bed geweest te zijn om te weten dat je 
lesbisch bent. Sommige lesbische meisjes gaan dit misschien wel eens proberen om zeker 
te zijn. Dit is niet nodig, maar experimenteren staat vrij (als je het veilig doet natuurlijk). 

 

 “Holebi zijn is geen keuze.” 
o Bijvragen: 

 Heb jij ervoor gekozen om hetero te zijn? 
 Wat maakt dat iemand ervoor zou kiezen om holebi te zijn? 
 Wat maakt dat iemand ervoor zou kiezen om hetero te zijn? 

o Net als dat je geen holebi wordt, is holebi zijn ook geen keuze. Je bent wie je bent. 
Als hetero ga je er ook niet voor kiezen om hetero te zijn, je bent gewoon hetero. 

 



 In een relatie van een homo of lesbisch koppel is er steeds iemand die de “mannen- of 
vrouwenrol” opneemt. 

o Bijvragen: 
 Wat zijn vrouwenrollen?  
 Wat zijn mannenrollen? 
 Hoe lossen twee mannen en twee vrouwen dit op?  

o Wat je meegeeft aan de jongeren, is dat er niet zoiets bestaat als een specifieke 
mannen- en vrouwenrol. Dit zijn vooral dingen die opgelegd worden door de 
maatschappij: een vrouw MOET de was doen, een man MOET de vuilniszakken 
buiten zetten. Mannen kunnen gerust ook de was en de plas doen, vrouwen kunnen 
ook vuilzakken buiten zetten. 
De meeste mensen hebben een vleugje van mannelijke en vrouwelijke kenmerken in 
hun genderexpressie en deze expressie kan ook verschillend zijn naargelang de 
sociale context. 

 Je kan én gelovig en holebi/transgender zijn. 
o Bijvragen: 

 Ken jij voorbeelden van personen die het combineren?  
 Heb jij het al eens opgezocht wat er in jouw heilige schrifen staat?  
 Welke bron heb je geraadpleegd? 

o De meeste religies zijn lang geleden ontstaan, toen het voortbestaan van de mensheid 
door ziektes en oorlogen niet zeker was. Het was toen belangrijk dat mensen veel 
kinderen kregen. Daarom is seks in de heilige boeken gekoppeld aan voortplanting en 
aan de relatie tussen een man en een vrouw.  
Sommige mensen lezen de heilige boeken letterlijk. Zij geloven dat het huwelijk tussen 
man en vrouw de enige goede samenlevingsvorm is en dat seks buiten het huwelijk 
verboden is, ook voor heteroseksuelen.  
In alle geloven is er een verschil tussen de letterlijke tekst van de boeken en de uitleg 
daarvan in het dagelijks leven. De uitleg verschilt per cultuur, per religieuze stroming 
en ook van mens tot mens.  
Sowieso vertrekt elke religie vanuit éénzelfde principe: goed doen 

 

 Je mag homo gebruiken als scheldwoord 
o Bijvragen: 

 Welke woorden gebruik je nog als scheldwoord? 
 Zou je graag 1 van deze woorden willen zijn? 
 Hoe voelt iemand zich die effectief homo is? 

o Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de jongeren moeite heeft met de coming 
out. Een klimaat waarin schelden met ‘homo’ geaccepteerd of normaal gevonden 
wordt is niet bevorderlijk voor hun zelfvertrouwen en zelfacceptatie. Ook al is het 
maar ‘om te lachen’.  

 

 Ik ben bang dat ‘de holebi van de klas’ verliefd op mij wordt. 
o Bijvragen: 

 Wat zou dat met je doen? 
 Is een afwijzing anders als het iemand van hetzelfde geslacht is? 
 Zou je ook naast een vriend(in) slapen als zou blijken dat die holebi is? 

o Stel: iemand die holebi is wordt verliefd op jou, maar je bent niet geïnteresseerd of 
je bent hetero. Hoe kan je dan het best iemand beleefd afwijzen? Daarvoor bestaan 
er miljoenen tips, maar alvast geen perfecte oplossing. Zolang je je er van bewust 
bent dat een afwijzing enorm kwetsend kan zijn en het dus belangrijk is dat je het 



duidelijk en tegelijkertijd vriendelijk doet. Is het eigenlijk geen compliment, dat je 
zélfs bij hetzelfde geslacht succes hebt? Verliefd zijn heb je niet in de hand. Je kiest 
dus niet op wie je verliefd wordt, ook als die persoon holebi is. 

 

 Je mag holebi zijn, maar je mag het niet tonen.  
o Bijvragen: 

 Hoe zie je dat iemand holebi is?  
 Geldt dat altijd en overal? 
 Is dat negatief als je iets ziet aan iemand? 

o Hell yeah, clichés dwalen nog altijd rond in onze omgeving. Kleedt elke homo zich 
vrouwelijk? Kleedt elk lesbisch meisje zich mannelijk? Ten eerste: So what als het zo 
zou zijn? You’ve got control over your own closet. En ten tweede: kan je echt aan elk 
kledingstuk zien of iemand holebi is? Meestal niet. Iedereen is anders en ziet er 
anders uit. Onder holebi's is veel diversiteit. Wel zijn er holebi's die zich niet 
aanpassen aan stereotype beelden van mannelijkheid en vrouwelijkheid. 
Standaard beelden van mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn gebaseerd op de 

aantrekking tussen vrouwen en mannen: mannen en vrouwen moeten daarin 

duidelijk van elkaar verschillen. Juist omdat holebi's niet mee hoeven te doen aan dat 

spel, hebben zij ruimte om te experimenteren. Ze kunnen mannelijke en vrouwelijke 

gedrag combineren tot een eigen stijl. 


