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1 Inleiding 
 
Het leeuwendeel van deze paper1 handelt over de vraag welke kenmerken van 
leerlingen in de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs bijdragen tot 
het stereotyperen van holebi’s. Stereotypen kunnen gezien worden als overtuigingen 
over bepaalde groepen. Zij kunnen twee verschillende bronnen hebben. Ten eerste 
kunnen ze steunen op reële verschillen tussen groepen. Soms zijn ze dus accuraat 
maar leiden ze wel tot het negeren van onderlinge verschillen tussen leden van een 
bepaalde groep. Stereotypen kunnen – ten tweede – ook los staan van reële 
verschillen tussen groepen (Hilton en von Hippel, 1996: 241). In dat geval kunnen ze 
ontstaan via een drietal mechanismen. Ten eerste door de verwachtingen die de 
observator heeft en die zijn of haar perceptie beïnvloedt (Hilton en von Hippel, 1996: 
244). In dat geval zijn stereotypen uiteraard sterk verwant met vooroordelen. Ten 
tweede door generalisatie van kenmerken van een lid van een groep naar de hele 
groep (Hilton en von Hippel, 1996: 244). In dat geval wordt een correct gepercipieerd 
attribuut van een bepaald individu, toegeschreven aan alle leden van de groep waar 
dat individu toe gerekend wordt. Ten derde kunnen kenmerken die men toeschrijft 
aan de eigen groep geïnverteerd worden en ze vervolgens toeschrijven aan de leden 
van de groep waartegen men zich wil afzetten. Dit mechanisme staat in de literatuur 
bekend onder de term symbolic boundaries (Barth, 1998 [1969])2. Een klassiek 
voorbeeld ervan is dat Vlamingen zichzelf stereotyperen als nijver en daarom Walen 
definiëren als lui. Walen definiëren zichzelf als gastvrij en stereotyperen daarom 
Vlamingen als etnocentrisch. 
 
Uit het voorbeeld met betrekking tot Vlamingen en Walen is al duidelijk dat 
stereotypering niet beperkt blijft tot leden van groepen waartoe men niet behoort. 
Vlamingen stereotyperen ook zichzelf. Vraag is natuurlijk welke groepen makkelijk 
worden gestereotypeerd of, beter, welke groepen we onderscheiden. Onderscheiden 
moeten sociologisch relevant zijn. Haarkleur, schoenmaat en het al of niet lusten van 
spruitjes lijken we minder relevant te vinden dan etnische origine, geslacht en 
opleidingsniveau. De classificaties die we relevant vinden zijn niet onveranderlijk. 
Het onderwijsnet waarin iemand school liep lijkt vandaag minder relevant dan vóór 
het schoolpact van 1958. Secularisering lijkt religieuze overtuiging minder relevant te 
hebben gemaakt. Het belang van sociale klasse lijkt verminderd ten voordele van het 
opleidingsniveau (Pelleriaux, 2001). Er lijkt een band te zijn tussen de gang van het 

                                           
1 De dataverzameling en een eerste analyse werden uitgevoerd in het kader van een leeronderzoek 
dat de auteur begeleidde samen met Jeff Van Ouytsel. Ik wil hem daarvoor hartelijk danken. De 
studenten die uren tijd staken in het scannen van de vele enquêteformulieren, het opkuisen van de 
datafile en het verzamelen van literatuur zijn: Liesbet Corthout, Leen Daems, Gerd De Boeck, 
Karen De Nijs, Leen Deraedt, Michael Huys, Shanna Jacobs, Roselien Leens, Jan Linssen, Hans 
Michiels, Stefanie Peeters, Stijn Rottiers, Eve Rouwens, Ian Segal, Soraya Stuer, Sonja Van den 
Bergh, Bram Van Dessel, Van Dyck Valerie, Sarah Van Petegem, Els Van Schoor, Stefaan 
Waegemans, Heidi Wagemakers, Wim Wouters en An Wyn. Ook hen ben ik heel veel dank 
verschuldigd. 
2 Zie Pelleriaux (2001: 181-203) voor een overzicht omtrent symbolische grenzen. 
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dagelijks leven en de onderscheiden die van belang zijn. In een maatschappij waar 
mannen en vrouwen strikt gescheiden leven, is het onderscheid naar geslacht 
relevant. In onze samenleving waar hoog- en laaggeschoolden elkaar minder en 
minder ontmoeten (Elchardus, 1994), lijkt scholingsgraad een sociologisch relevanter 
criterium te worden. Hiermee is zeker niet gezegd dat de classificatieschema’s 
waarvan we drager zijn, hun oorsprong vinden in de sociale ruimte. Men kan 
evengoed volhouden dat de groepen die we mijden, dan wel opzoeken gegeven 
worden door de classificatieschema’s die we hanteren. 
 
Neo-durkheimiaanse cultuursociologie probeert precies de basisclassificaties die we 
hanteren bloot te leggen. De auteurs die zich in deze stroming situeren – Claude 
Lévy-Strauss3 en andere – leiden deze basisschema’s vaak af uit (oorsprongs-)mythes 
van de bestudeerde groep (zie o.m. Roossens, 1998). Mary Douglas (1978) leidt deze 
voor onze eigen cultuur af uit het Genesisverhaal. Zo maken we in alle culturen van 
het Boek – Joods, Christelijk en Islamitisch – een onderscheid tussen planten, dieren 
en mensen4. Dieren worden verder onderscheiden naar de plaats waar ze leven – 
lucht, water en land5. De mensen worden geklasseerd als man of vrouw6. Deze 
fundamentele classificatie die we delen met de Joodse en de Islamitische cultuur en 
die we met succes geëxporteerd hebben over de hele wereld is zeker niet universeel. 
Emile Durkheim en Marcel Mauss (1901) beschrijven een totaal verschillend 
classificatiestelsel. 
 
Op basis van een classificatiesysteem kunnen de reinheidsregels (Douglas, 1978), de 
voedseltaboes (Douglas, 1978; Sahlins, 1976: 170-179) en de regels betreffende de 
omgang met het sacrale gesteld worden (Durkheim, 1968 [1912]). Zo beschrijft 
Sahlins (1976: 170-179) dat Amerikanen – en wij – de dieren klasseren langs de 
fundamentele dichotomie ‘intern – extern’. Dieren die dicht bij ons leven zoals 
honden, katten en paarden, zijn intern. Dieren die verder van ons leven – varkens, 
runderen en kippen – zijn extern. Externe dieren zijn eetbaar en geven we geen 
eigennaam, interne zijn niet eetbaar en we geven die vaak een eigennaam. 
Melkkoeien krijgen vaak een eigennaam maar ze opeten is niet echt kosjer. Van de 
externe dieren is het ‘interne’ vlees – organen – het minst geschikt voor consumptie. 
Het ‘externe’ vlees – spierweefsel – is het best geschikt voor consumptie. Douglas 
(1978) stelt dat het Joods classificatiesysteem impliceert dat dieren met vier poten, 
met gekloven hoeven, ook herkauwen. De viervoeters met niet gekloven hoeven 
herkauwen niet. Biologisch is dit correct voor runderen die gekloven hoeven hebben 
en eveneens herkauwen. Het klopt eveneens voor paarden die niet herkauwen maar 
                                           
3 Vooral in de reeks Mythologiques, bestaande uit: Le cru en le cuit (1964), Du miel aux cendres 
(1966), L’origine des manières de table (1968) en L’homme nu (1971). 
4 De planten worden door God geschapen op de derde dag (genesis, vers 11 tot 13), de dieren die in 
de lucht leven en deze die in de zee leven op de vijfde dag (genesis, vers 20 tot 23). De landdieren 
worden, samen met de mens op de zesde dag geschapen (genesis, vers 24 tot 28) 
5 Genesis, vers 6 tot 10. 
6 Genesis, vers 27: ‘En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; 
man en vrouw schiep Hij hem.’ 
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ook geen gekloven hoeven hebben. Empirisch is het Joods classificatiesysteem niet 
accuraat voor varkens, die niet herkauwen maar wél gekloven hoeven hebben. 
Vandaar dat varkens, gegevens het Joods classificatiesysteem, een anomalie zijn en 
daarom onrein en niet eetbaar. Hetzelfde geldt voor de kameel die volle hoeven heeft 
en eigenlijk ook niet herkauwd maar wel doet alsof, net als de haas. Beide soorten 
zijn dan ook onrein.  
 
Het is vanzelfsprekend dat indien het classificatiesysteem wijzigt, ook de reinheids-
regels en voedselverboden onder druk komen. Zo vinden de meeste Belgen dat 
paarden toch niet (meer) zo dicht bij ons staan als honden, met alle gevolgen van dien 
voor de paarden. Als konijnen of hamsters daarentegen huisdier worden, verliezen ze 
hun statuut van eetbaar voedsel. Extreme dierenrechtenorganisaties zien geen 
ontologisch verschil tussen mensen en dieren. Dieren doden voor consumptie staat, in 
hun ogen, dan ook gelijk aan moord (‘meat is murder’).  
 
De regels voor seksuele relaties zijn eveneens op het culturele classificatiesysteem 
gebaseerd. Ten eerste stelt het incesttaboe dat seksuele relaties enkel kunnen buiten 
de eigen dichte familie. Wat precies verstaan wordt onder ‘dichte familie’ is 
afhankelijk van hoe geklasseerd wordt. In het Eskimo-familiesysteem (dat wij 
gebruiken) wordt geen onderscheid gemaakt tussen parallel cousins en cross cousins.  
De regel voor wat betreft seksueel contact is bijgevolg niet gedifferentieerd tussen 
beide soorten verwanten. Dat geldt niet voor culturen die het Irokees-familiesysteem 
gebruiken (Haviland, 1989: 453-455). Ten tweede is het in vele culturen ook zo dat er 
een taboe bestaat op seksuele relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht. Dat is 
zeker niet in alle culturen het geval. Kottak (1991: 283-284) geeft het voorbeeld van 
de Etora uit Papoea-Nieuw-Guinea waar er een (beperkt) taboe rust op heteroseksuele 
relaties en homoseksuele relaties worden aangemoedigd. 
 
Uit de hierboven gegeven patronen kan men een aantal hypothesen afleiden 
betreffende het stereotyperen van holebi’s. Holebi’s kunnen als een groep gezien 
worden omdat ze niet de gebruikelijke regels betreffende de seksuele omgang volgen. 
Omdat ze gedefinieerd worden als groep kan men ze ook stereotyperen. Zoals gezegd 
kunnen die stereotypen afgeleid worden uit reële verschillen, maar ook dan is er een 
reële kans dat voorbij gegaan wordt aan verschillen die bestaan tussen de holebi’s 
onderling. Deze stereotypen kunnen ook los staan van verschillen tussen hetero’s en 
holebi’s. In dat geval kunnen ze ontstaan op basis van verkeerde verwachtingen of 
door generalisatie van kenmerken van sommige holebi’s naar de hele groep. Een 
derde bron van stereotypen is het zelfbeeld van de drager van het stereotype beeld. 
Dat beeld kan worden geïnverteerd en geprojecteerd op de holebi’s. Het is denkbaar 
dat het machobeeld van de ‘vrouwenversierder’ geïnverteerd wordt tot ‘mietje’ en zo 
geprojecteerd wordt op de holebi’s. De toepassing van neo-durkheimiaanse cultuur-
sociologie lijkt te suggereren dat het stereotyperen van holebi’s steunt op het belang 
van het onderscheid tussen mannen en vrouwen. Als dat verschil sociologisch 
belangrijk is, zullen er allerlei regels zijn die het verschil markeren en die de relatie 
tussen beide groepen regelen. Hieruit kan afgeleid worden dat groepen die het 
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onderscheid tussen mannen en vrouwen belangrijker vinden, ook eerder holebi’s 
zullen stereotyperen. Naarmate het verschil tussen mannen en vrouwen minder 
relevant wordt, zal ook het stereotyperen van holebi’s verminderen. In wat volgt 
zullen we vooral toetsen welke groepen méér of minder stereotyperen en zullen we 
nagaan in hoeverre we deze verschillen kunnen verklaren. In eerste instantie lichten 
we de gebruikte gegevens toe. 
 
 
2 Gegevens en methodologie 
 
Het onderzoek waarvan hier verslag wordt gedaan, is beleidsonderzoek. De 
opdrachtgever, De Holebifabriek vzw, wil alle scholen sensibiliseren voor de holebi-
problematiek. Eén van de middelen die hiervoor zullen worden gebruikt is een 
verslag voor elke school waarin de houding van de leerlingen in die school 
vergeleken worden met de houdingen van de leeftijdsgenoten in de andere Vlaamse 
scholen. Dat verslag zou dan vergezeld worden van pedagogische hulpmiddelen die 
leerkrachten kunnen gebruiken tijdens hun lessen betreffende de problematiek. De 
opdrachtgever was daarom vragende partij om geen steekproef te trekken maar om 
alle Vlaamse scholen te verzoeken mee te werken aan het onderzoek. Omwille van de 
vergelijkbaarheid werd de populatie beperkt tot (1) de tweede en de derde graad van 
het (2) voltijds secundair onderwijs. (3) Het zevende jaar van de derde graad werd 
eveneens uitgesloten, (4) net als het onthaalonderwijs voor anderstalige 
nieuwkomers. Op basis van deze criteria werden de autonome middenscholen niet 
aangeschreven en werden de autonome centra voor deeltijds onderwijs eveneens 
geweerd. Aangezien de leerlingen bevraagd werden tijdens ‘de week van de 
diversiteit’, die liep van 10 tot 14 februari 2003, werd de populatie afgebakend op 1 
februari 2003. De non-respons en de wegingscoëfficiënten zijn dan ook berekend op 
basis van de administratieve toestand op die datum.  
 
Op 1 februari 2003 waren er 706 scholen met in totaal 259.769 leerlingen die tot de 
populatie behoorden. Deze scholen werden aangeschreven met de vraag deel te 
nemen aan het onderzoek. Zij kregen, naast de uitnodigingsbrief, ook een handleiding 
voor de leerkrachten die de enquête in de klas afnamen en één enquêteformulier van 
vier bladzijden. Het schoolnummer werd, in de vorm van een barcode op het 
formulier gedrukt. De ingevulde enquêteformulieren werden gescand en nagekeken 
op consistentie m.b.v.met behulp van het programma Remark OMR Office 5.5 van 
Principia Products inc. Na controle en correctie van het databestand werden 41.413 
enquêtes weerhouden uit 183 verschillende scholen. Op het niveau van de scholen 
bedraagt de respons dus 25,9%. Berekend op het niveau van de leerlingen is de 
respons lager, namelijk 15,9%. Het verschil is te wijten aan deelnemende scholen die 
niet al hun leerlingen de enquête lieten invullen. De globaal lage respons is minstens 
gedeeltelijk te wijten aan de inspanning die de deelnemende school zelf moest 
leveren, met name zelf de formulieren fotokopiëren, de enquête afnemen en de 
ingevulde formulieren naar de onderzoekers opsturen. Bij de opzet van het onderzoek 
was deze respons ongeveer te voorspellen. Budgettaire redenen maakten een andere 
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design echter onmogelijk. Minstens even belangrijk als de globale respons is de 
representativiteit van de bekomen datafile. Tabel 2.1 geeft de populatiegrootte, de 
respons en de eventuele wegingscoëfficiënt naar geslacht. 
 

Populatie Respons Geslacht Aantal Proportie Aantal Proportie Weging 

Man 131.830 0,51 20.250 0,49 1,0379 
Vrouw 127.939 0,49 21.163 0,51 0,9638 
Totaal 259.769 1,00 41.413 1,00 1,0000 
Tabel 2.1: populatie, respons en weging naar geslacht 
 
Het blijkt dat er wat te weinig mannen en te veel vrouwen werden ondervraagd. De 
vertekening is echter zo klein dat het niet de moeite loont de wegingscoëfficiënten 
effectief te gebruiken. Tabel 2.2 geeft de populatiegrootte, de respons en de eventuele 
wegingscoëfficiënt naar leerjaar. 
 

Populatie Respons Leerjaar Aantal Proportie Aantal Proportie Weging 

Derde 70.061 0,27 10.082 0,24 1,1078 
Vierde 66.672 0,26 10.982 0,27 0,9679 
Vijfde 65.505 0,25 10.953 0,26 0,9534 
Zesde 57.531 0,22 9.396 0,23 0,9761 
Totaal 259.769 1,00 41.413 1,00 1,0000 
Tabel 2.2: populatie, respons en weging naar leerjaar 
 
Proportioneel werden wat te weinig leerlingen uit het derde jaar bevraagd en te veel 
leerlingen uit de andere jaren van de tweede en de derde graad. Ook hier is de 
bekomen respons een zeer goede afspiegeling van de populatie en is weging 
overbodig. Tabel 2.3 geeft de populatiegrootte, de respons en de eventuele 
wegingscoëfficiënt naar onderwijsvorm. 
 

Populatie Respons Vorm Aantal Proportie Aantal Proportie Weging 

ASO 107.478 0,41 17.838 0,43 0,9606 
KSO 4.904 0,02 816 0,02 0,9581 
TSO 86.720 0,33 13.376 0,32 1,0336 
BSO 60.667 0,23 9.383 0,23 1,0308 
Totaal 259.769 1,00 41.413 1,00 1,0000 
Tabel 2.3: populatie, respons en weging naar onderwijsvorm 
 
Ook voor wat betreft de onderwijsvorm is onze responsgroep een erg goede 
steekproef uit de populatie. Het algemeen vormend secundair onderwijs en het 
kunstonderwijs zijn lichtjes oververtegenwoordigd. Het technisch en het beroeps-
onderwijs zijn wat ondervertegenwoordigd. De respons is echter niet vertekend en 
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daarom is het onnodig wegingen te gebruiken voor wat betreft de onderwijsvorm. 
Tabel 2.4 geeft de populatiegrootte, de respons en de eventuele wegingscoëfficiënt 
naar schoolnet. 
 

Populatie Respons Net Aantal Proportie Aantal Proportie Weging 

GO 42.310 0,16 9.404 0,23 0,7173 
Vrij 195.464 0,75 25.303 0,61 1,2315 
Provincie 9.142 0,04 3.084 0,07 0,4726 
Gemeente 12.853 0,05 3.622 0,09 0,5657 
Totaal 259.769 1,00 41.413 1,00 1,0000 
Tabel 2.4: populatie, respons en weging naar schoolnet 
 
In onze onderzoekspopulatie gaat drie kwart van de leerlingen naar een school van 
het vrije net. Van de groep leerlingen die een enquête invulden is dat slechts 61%. De 
leerlingen uit het Gemeenschapsonderwijs, het provinciaal en het gemeentelijk 
onderwijs zijn oververtegenwoordigd. De vertekening is substantieel voor wat betreft 
het schoolnet en dus moet het bekomen databestand gewogen worden om de 
vertekening weg te werken. De wegingscoëfficiënten in de laatste kolom van tabel 
2.4 zijn dus effectief gebruikt. Het databestand dat hier zal gebruikt worden bevat dus 
41.413 records en is gewogen naar schoolnet. Tenzij anders vermeld, zijn de 
gegevens die volgen berekend op basis van dat bestand.  
 
Aangezien de leerlingen bevraagd zijn in 183 scholen, zijn de gegevens geclusterd. 
Daarom wordt afgeweken van de klassieke eis dat de cases statistisch onafhankelijk 
moeten zijn. Om die afhankelijkheid onder controle te houden moet gebruik gemaakt 
worden van multilevel-technieken (Kreft en De Leeuw, 1998: 3). Deze technieken 
houden expliciet rekening met het hiërarchische karakter van de gegevens. 
Bijkomend voordeel van dit soort modellen is dat variantie op het niveau van de 
scholen kan gemodelleerd worden en dat dus kan nagegaan worden of leerlingen 
verschillen naargelang de school waarin ze zijn ingeschreven. Een multilevel-model 
is niet erg verschillend van een gewoon regressiemodel. In het geval van een 
multilevel analyse van leerlingen geclusterd in scholen, wordt één regressie-
vergelijking geschat voor alle leerlingen over alle scholen. Het programma schat dus 
één intercept en één effectparameter voor elke onafhankelijke variabele. Daarnaast 
wordt de variantie van de residuen geschat. Tot daar is er geen wezenlijk verschil met 
een gewoon regressiemodel. Ook onder een dergelijke specificatie kan de variantie 
van het residu geschat worden, namelijk als het complement van de verklaarde 
variantie. Indien echter de meetniveau’s gespecificeerd worden, schat het algoritme 
de variantie van het residu per meetniveau. In het geval van een analyse van 
leerlingen, geclusterd in scholen, verkrijgt men dus de variantie van het residu op het 
niveau van de scholen en op het niveau van de leerlingen. Een ander verschil met de 
gewone regressie is dat de parameters van de regressievergelijking, het intercept en 
de effectparameters, een variantie krijgen op het hoger analyseniveau. In het geval 
van leerlingen, geclusterd in scholen, verkrijgt men dus een regressievergelijking en 
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de variantie van het intercept en de effecten op schoolniveau. In het geval men enkel 
het intercept laat variëren over de scholen verkrijgt men een zogenaamd ‘random 
intercept model’, in het geval men zowel het intercept als de effectparameters laat 
variëren over de scholen, verkrijgt men een ‘random slope model’ (Kreft en De 
Leeuw, 1998: 22-34). 
 
 
3 Analyse 
 
Om de mate van stereotypering bij de respondenten te kunnen meten werden hen 7 
likert-items voorgelegd. Tabel 3.1 geeft de frequentieverdeling en het aantal geldige 
antwoorden op deze items. De laatste kolom van de tabel geeft de ladingen op de 
eerste ongeroteerde hoofdcomponent. Voor de analyses die volgen zal deze eerste 
hoofdcomponent gebruikt worden als afhankelijke variabele. 
 

Frequentie (procent) Item Oneens Midden Eens N Lading 

Homo’s zijn vrouwelijk. 39,1 39,9 21,0 41.007 0,59 
Homo’s zijn altijd opzichtig 
gekleed. 34,8 42,0 23,1 40.813 0,54 

Homo’s denken meer aan seks dan 
hetero’s. 42,3 50,9 6,7 40.649 0,58 

Homo’s zijn vaak pedofiel. 70,1 24,2 5,7 40.716 0,62 
Lesbiennes zijn mannelijk. 55,7 35,2 9,1 40.833 0,64 
Lesbiennes zijn mannenhaatsters 65,4 27,6 7,0 40.802 0,69 
Lesbiennes zijn meestal 
onaantrekkelijke vrouwen. 63,1 27,8 9,1 40.889 0,63 

Tabel 3.1: items van de schaal voor stereotypering: frequentieverdeling, geldige 
antwoorden en ladingen op de eerste ongeroteerde hoofdcomponent 
 
De eigenwaarde van de eerste hoofdcomponent is 2,64. Daarmee wordt 37,7% van de 
originele itemvariantie gereproduceerd. De tweede hoofdcomponent heeft een 
eigenwaarde van 1,10 en verklaart 15,7% van de itemvariantie. De schaal kan 
beschouwd worden als ééndimensionaal, Cronbachs’ α is 0,72. Op basis van een 
multilevel-nulmodel kan geschat worden hoe de variantie van negatieve 
stereotypering zich verdeelt over de verschillende meetniveau’s, respectievelijk 
leerlingen en scholen. De leerlingvariantie is 0,9671 en de variantie op het niveau van 
de scholen is 0.0403. De intraschoolcorrelatie, ρ, is de fractie van de totale variantie 
die op het schoolniveau is te situeren (Snijders en Bosker, 1994) 
 

0400,0
0403,09671,0

0403,0
=

+
=ρ  
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Slechts 4% van de totale variantie van stereotypering is gesitueerd op het niveau van 
de scholen, wat relatief weinig is. De intraschoolcorrelatie is de mate waarin 
leerlingen van éénzelfde school een gelijkaardige houding hebben. Als leerlingen van 
sommige scholen systematisch hoger zouden scoren op onze maat van stereotypering 
dan de leerlingen van andere scholen, zou de intraschoolcorrelatie hoog zijn. Dat is 
dus niet het geval. Het leeuwendeel van de variantie van onze maat situeert zich op 
het niveau van de leerlingen. Men kan hieruit weinig of niets afleiden over de invloed 
van de school op stereotypering. Die invloed zou kleiner kunnen zijn dan 4%. Het 
zou immers kunnen dat stereotypering vaker voorkomt bij jongens en dat in een deel 
van de scholen veel meer jongens dan meisjes zitten. In dat geval wordt de invloed 
van de school op stereotypering, zoals berekend door de intraschoolcorrelatie, 
overschat. De invloed van de school op stereotypering kan echter ook onderschat 
worden door de intraschoolcorrelatie. Immers niet alle denkbare scholen bestaan en 
zijn proportioneel vertegenwoordigd in de steekproef. Het zou best kunnen dat een 
school met enkel holebi-leerkrachten een gunstig effect heeft op het stereotyperen 
van holebi’s. Een dergelijke situatie doet zich niet voor. Daarom kunnen we de 
impact van een dergelijke school op leerlingen niet schatten.  
 
Onder de assumptie dat sommige scholen wel aandacht besteden aan holebi-
seksualiteit en anderen niet, kan men, op basis van de lage intraschoolcorrelatie, wel 
stellen dat de huidige aandacht die sommige scholen hebben voor de problematiek, 
niet veel verandert aan stereotypering van holebi’s. Gegeven de lage intraschool-
correlatie voor stereotypering kan men dus twee besluiten trekken. (1) De huidige 
pedagogische middelen die sommige scholen gebruiken met de bedoeling holebi-
seksualiteit bespreekbaar te maken, hebben geen, of slechts een zeer kleine, invloed 
op het stereotyperen van holebi’s. (2) Dat wil niet zeggen dat scholen geen invloed 
zouden kunnen hebben.  
 
In wat volgt bespreken we de parameters van één enkel multilevel-model. Onze 
schaal voor stereotypering is de afhankelijke variabele. De invloed van de 
onafhankelijke variabelen wordt in tabel 3.2 weergegeven. Omwille van de 
leesbaarheid is de tabel gesplitst en wordt de analyse tussengevoegd. In eerste 
instantie gaan we de invloed na van de sociaal-economische status van de leerling. 
 
 
3.1 Invloed van de sociale achtergrond 
 
De sociale achtergrond van de leerlingen werd bepaald aan de hand van het 
opleidingsniveau van de vader en van de moeder. De beide variabelen werden 
samengevoegd aan de hand van een ordinale hoofdcomponentenanalyse. De 
resulterende variabele is gestandaardiseerd. De effectparameter van de sociale achter-
grond kan daarom gelezen worden als een gewone β. Naast de effectparameter wordt 
ook de standaardfout opgenomen in de tabel. Onder de – courante – assumptie dat de 
effectparameters normaal verdeeld zijn, kan men hier makkelijk de significantie van 
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de parameters uit afleiden. Een effectparameter is significant verschillend van nul 
indien hij minstens twee keer groter is dan de standaardfout.  
 
Sociale achtergrond Effectparameter Standaardfout 
Sociale achtergrond van de leerling -0,0251 0,0061 
Gemiddelde achtergrond in de school 0,1697 0,0343 
Tabel 3.2: effectparameters en standaardfouten in het multilevelmodel 
 
De sociale achtergrond heeft een klein maar significant effect op stereotypering. 
Leerlingen waarvan de ouders lager geschoold zijn, hebben een (wat) grotere kans 
holebi’s te stereotyperen. De invloed die we hier vinden is gestandaardiseerd voor 
alle andere variabelen in het model, dus ook voor de onderwijsvorm. Het kleine effect 
van de sociale achtergrond kan bijgevolg niet worden verklaard doordat vooral in het 
beroepsonderwijs aan stereotypering wordt gedaan en de sociale achtergrond van 
leerlingen daar gemiddeld lager is. De gevonden invloed van het opleidingsniveau 
van de ouders blijkt consistent met een analyse van Marsiglio (1993: 15) voor 
jongens (15 tot 19 jaar) in de VS.  
 
Het blijkt echter dat ook de gemiddelde sociale achtergrond van de leerlingen in een 
school een significant effect heeft op stereotypering. De invloed van de gemiddelde 
achtergrond in de school is bovendien omgekeerd. Hoe hoger de gemiddelde sociale 
achtergrond van leerlingen in een school, hoe groter de kans dat een leerling uit die 
school holebi’s zal stereotyperen. Uiteraard is ook dit een invloed die 
gestandaardiseerd is voor alle anderen kenmerken in het model. Een jongere met 
gegeven kenmerken, geplaatst in een school waar de gemiddelde sociale achtergrond 
hoger is, zal eerder holebi’s stereotyperen dan diezelfde jongere, met dezelfde 
kenmerken, geplaatst in een school waar de gemiddelde sociale achtergrond lager is. 
Het verschil tussen de school met de hoogste gemiddelde sociale achtergrond en de 
school met de laagste gemiddelde sociale achtergrond is groot, namelijk anderhalve 
standaardafwijking. De invloed van deze gemiddelde sociale achtergrond is relatief 
groot – β = 0,17– maar een verklaring is vooralsnog niet duidelijk7. 
 
 
3.2 Het verschil tussen jongens en meisjes 
 
Er is een hevige polemiek gevoerd in Psychological Bulletin over de vraag of 
vrouwen al dan niet minder holebi’s stereotyperen dan mannen (Olliver en Hyde, 
1993; 1995; Kite en Whitley, 1996). De protagonisten gebruiken beide meta-analyse 
om hun gelijk te bewijzen en geen van beide analyses lijken mij erg overtuigend. Een 
aantal studies op basis van originele data konden effectief geen verschil aantonen 
                                           
7 Er is ook nagegaan of de invloed van de sociale achtergrond een verschillende invloed heeft 
naargelang de school waarin de leerling les volgt. Dit werd gecontroleerd aan de hand van een 
zogenaamd random slope model. Het bleek dat de sociale achtergrond een homogene invloed had in 
de verschillende scholen (Variantie SES: 0,0005, standaardfout: 0,0005). 



12 
tussen jongens en meisjes, maar dat lijkt dan vooral te maken te hebben met erg 
kleine of sterk homogene steekproeven. Zo vond Cotton-Huston en Waite (2000: 
125) geen verschil naar geslacht in een steekproef van 150 van hun studenten. De 
overgrote meerderheid van mij bekende studies die eigen data gebruikten, tonen wel 
degelijk een geslachtsverschil (Anderssen, 2002: 124; Baker, 1998: 95; Cullen, 2002: 
127; Herek, 1993: 241; Kelley, 2001: 18; Lewis, 2003: 73; Treas, 2002: 277). Op 
basis van de General Social Survey, analyseerden Loftus (2001) en Treas (2002) de 
evolutie in negatieve houdingen tegenover homoseksuelen. Zij vond dat in de periode 
tussen 1974 en 1998 vrouwen steeds positiever stonden tegenover homoseksuelen 
dan mannen. Opvallend is dat, hoewel de beide seksen positiever worden, het verschil 
tussen mannen en vrouwen toeneemt (Loftus, 2001: 772). 
 
Geslacht Effectparameter Standaardfout 
Man Ref. Ref. 
Vrouw -0,1383 0,0138 
Proportie meisjes op school 0,3147 0,0346 
Tabel 3.2: vervolg 
 
Onze gegevens bevestigen in elk geval dat jongens eerder holebi’s stereotyperen dan 
meisjes. Het verschil is aanzienlijk, jongens positioneren zich 0,14 standaard-
afwijking hoger dan meisjes. Elchardus e.a. (1999: 148) vond dat jongens en meisjes 
in het laatste jaar van het secundair onderwijs sterk verschillen van elkaar voor wat 
betreft houdingen. Het belangrijkste verschil bleek de houding omtrent traditionele 
rolopvattingen te zijn. Meisjes waren in dat onderzoek veel minder traditioneel dan 
jongens. Traditionele rolopvattingen wil zeggen dat de drager ervan een groot 
verschil ziet tussen mannen en vrouwen of dat hij of zij minstens denkt dat de beide 
seksen een andere taak hebben in de maatschappij. De bevinding dat jongens een 
traditionelere rolopvatting hebben dan meisjes spoort dan ook met de stelling dat 
stereotypering vooral voorkomt als het onderscheid tussen de groepen sociologisch 
relevant wordt aangevoeld. Meisjes kijken minder traditioneel naar het onderscheid 
‘jongen – meisje’ en blijken dan ook holebi’s minder te stereotyperen. 
 
We vonden ook een invloed van de proportie meisjes op school. Als er proportioneel 
meer meisjes op school zitten, wordt de kans groter dat de leerlingen er holebi’s 
stereotyperen. Het verschil tussen scholen waar (bijna) geen meisjes zitten en scholen 
waar (bijna) geen jongens zitten is erg groot, bijna een derde standaardafwijking. Het 
lijkt alsof de proportie meisjes op school het genderverschil relevanter maakt en er 
daarom toe leidt dat er meer gestereotypeerd wordt. 
 
 
3.3 Onderwijsnet 
 
Er zijn verschillen tussen de leerlingen naargelang het net waarin ze schoollopen. 
Deze verschillen hebben echter te maken met de samenstelling van de 
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schoolbevolking in de netten. Zo is duidelijk dat het gemeentelijk en provinciaal 
secundair onderwijs proportioneel méér leerlingen telt in het beroepsonderwijs dan 
het vrij onderwijs. Er zijn ook verschillen naar sociale herkomst van leerlingen. 
 
Onderwijsnet Effectparameter Standaardfout 
Vrij onderwijs Ref. Ref. 
Gemeenschapsonderwijs 0,0454 0,0188 
Provinciaal onderwijs -0,0083 0,0355 
Gemeentelijk onderwijs 0,0412 0,0298 
Tabel 3.2: vervolg 
 
Als men deze compositieverschillen in rekening brengt, zijn er (bijna) geen 
verschillen meer tussen de netten. Zowel de leerlingen in het gemeentelijk als het 
provinciaal onderwijs hebben een iets grotere kans dan de leerlingen in het vrij 
onderwijs om holebi’s te stereotyperen. De verschillen zijn echter zeer klein en 
ternauwernood statistisch significant. Deze bevinding gaat wellicht in tegen de 
intuïtie van sommige lezers – die verwachten dat leerlingen in het vrije, hoofdzakelijk 
katholieke, net eerder holebi’s stereotyperen – maar ze is niet in tegenspraak met 
andere bevindingen. Op basis van een bevraging van zeer diverse houdingen bij 
laatstejaars secundair onderwijs, bekwamen Elchardus en zijn medewerkers dat het 
onderwijsnet geen verschil maakt voor die houdingen (Elchardus, 1999: 163-164). 
 
 
3.4 Verschillen tussen leerlingen naar onderwijsvorm 
 
Uit de literatuur blijkt dat respondenten die lager geschoold zijn een grotere kans 
hebben negatief te staan tegenover holebi’s (Lewis, 2003: 73). Kelley (2001: 18) 
vond, op basis van een internationale survey in 29 landen, een sterk effect van het 
bereikte onderwijsniveau op negatieve houdingen tegenover holebi’s. De invloed van 
het onderwijsniveau bleef bestaan na controle voor leeftijd, geslacht, religie en het 
bruto nationaal product. Een gelijkaardig effect van het onderwijsniveau op 
homofobie werd ook gevonden door Britton (1990: 434), Treas (2002: 277) en door 
Herek en Glunt (1993: 241). In een trendonderzoek op basis van de General Social 
Survey kon Loftus (2001: 776) aantonen dat het toegenomen opleidingsniveau van de 
Amerikaanse bevolking een belangrijke bijdrage levert aan het verminderen van de 
negatieve houding tegenover homoseksuelen. Het verbeterde klimaat voor 
homoseksuelen kon echter niet volledig verklaard worden op basis van deze 
demografische evolutie. 
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Onderwijsvorm Effectparameter Standaardfout 
Algemeen vormend onderwijs Ref. Ref. 
Kunstonderwijs 0,0837 0,0524 
Technisch onderwijs 0,0482 0,0182 
Beroepsonderwijs 0,1085 0,0221 
Tabel 3.2: vervolg 
 
Strikt gesproken, kunnen we op basis van onze gegevens niet nagaan of het 
scholingsniveau van de respondent een invloed heeft op stereotyperen van holebi’s. 
Al onze respondenten zitten immers in de tweede en de derde graad van het secundair 
onderwijs. Wat we wel kunnen nagaan is of leerlingen verschillen naargelang de 
onderwijsvorm waarin ze schoollopen. Leerlingen in het algemeen vormend 
onderwijs hebben een veel grotere kans door te stromen naar het hoger onderwijs dan 
leerlingen in het beroepsonderwijs. Uit de gegevens blijkt dat leerlingen in het 
technisch en het beroepsonderwijs eerder holebi’s stereotyperen dan de andere 
leerlingen. Vooral leerlingen in het beroepsonderwijs scoren relatief hoog op onze 
schaal, namelijk 0,11 standaardafwijking hoger dan de andere leerlingen. Het verschil 
tussen leerlingen in het kunstonderwijs en de andere leerlingen is niet significant.  
 
Op basis van eerder onderzoek (Elchardus e.a., 1999: 178) weten we dat leerlingen in 
het beroepsonderwijs traditionelere rolopvattingen hebben dan leerlingen in het 
algemeen vormend onderwijs. Leerlingen uit het beroepsonderwijs maken een groter 
onderscheid tussen jongens en meisjes, minstens voor wat betreft de taken die 
mannen en vrouwen hebben in de maatschappij, dan leerlingen uit het algemeen 
vormend onderwijs. Daaruit kan verklaard worden waarom zij een groep die de 
omgangsvormen tussen jongens en meisjes anders invult, sterker stereotyperen. 
 
 
3.5 Verschillen naar leerjaar 
 
Baker en Fishbein (1998: 95) vonden geen significant verschil in stereotypering van 
holebi’s tussen scholieren van het eerste, het derde en het vijfde jaar van het 
secundair onderwijs. Hun steekproef was echter te beperkt (n=276) om kleine 
effecten te toetsen. 
 
Leerjaar Effectparameter Standaardfout 
Derde Ref. Ref. 
Vierde 0,0906 0,0161 
Vijfde 0,1475 0,0165 
Zesde 0,2002 0,0174 
Tabel 3.2: vervolg 
 
Onze gegevens laten een zeer duidelijk patroon zien: hoe hoger het leerjaar, hoe 
groter de kans dat holebi’s gestereotypeerd worden. Het verschil is groot, leerlingen 
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in het laatste jaar van het secundair onderwijs scoren een vijfde van een 
standaardafwijking hoger op onze schaal dan de andere leerlingen. Aangenomen dat 
leerlingen in het zesde jaar ‘beter’ zijn opgeleid dan in het derde jaar, kunnen we 
hieruit afleiden dat het niet de leerwinst op zichzelf is die het stereotyperen van 
holebi’s vermindert. Het is wel mogelijk dat stereotypering iets te maken heeft met de 
leeftijd, dat leerlingen in de pubertijd minder zouden stereotyperen dan leerlingen die 
18 jaar of ouder zijn. We hebben de leerlingen ook hun geboortejaar gevraagd. Dat 
bleek, na controle voor het leerjaar geen enkele invloed meer te hebben. Men kan 
aannemen dat jongeren die dichter bij de volwassenheid komen, misschien seksueel 
actief worden en vastere relaties aangaan, gevoeliger worden voor verschillen tussen 
mannen en vrouwen. Wellicht verklaart dat waarom ze een groep – de holebi’s – die 
de culturele definitie van mannen en vrouwen uitdaagt, sterker stereotyperen. 
 
 
3.6 Thuistaal en culturele achtergrond 
 
In veel onderzoek dat steunt op representatieve steekproeven, is het onmogelijk 
leerlingen met verschillende etnische achtergronden tegenover elkaar te zetten. Vaak 
zijn de aantallen gewoon te klein. Omdat we hier werken met een erg grote 
steekproef kunnen we wel een aantal groepen met elkaar vergelijken. We vroegen de 
respondenten welke talen er bij hen thuis worden gesproken. De leerlingen konden 
voor elke taal aangeven of die al of niet werd gebruikt bij hen thuis. De groep waar 
ondermeer Spaans en Italiaans wordt gesproken telt 1.372 leerlingen. We telden 
1.672 leerlingen in onze steekproef waar Turks, Arabisch of Berbers wordt 
gesproken. Deze aantallen laten zeker een goede vergelijking tussen de groepen toe. 
 
Thuistaal Effectparameter Standaardfout 
Enkel Nederlands Ref. Ref. 
Ook Spaans of Italiaans 0,0966 0,0329 
Ook Turks, Arabisch of Berbers 0,4214 0,0349 
Ook een andere taal 0,0272 0,0174 
Gegevens thuistaal zijn ontbrekend 0,0978 0,0417 
Proportie Turks, Arabisch of Berbers -0,4201 0,1155 
Tabel 3.2: vervolg 
 
Leerlingen met Spaanse of Italiaanse roots positioneren zich iets hoger op onze 
schaal voor stereotypering dan de andere leerlingen. Het zijn echter vooral de 
leerlingen waar thuis Turks, Berbers of Arabisch wordt gesproken die een erg 
uitgesproken positie innemen op onze schaal voor stereotypering. Zij scoren 0,42 
standaardafwijking hoger dan de andere leerlingen. Dat is één van de grootste 
invloeden van alle variabelen die opgenomen zijn in het model. Ook hier kan men 
redeneren dat allochtonen van Turkse en Arabische origine het onderscheid tussen 
mannen en vrouwen relevanter vinden dan autochtonen. Het leven in die 
gemeenschappen lijkt ook meer gesegregeerd naar sekse dan dat bij autochtonen. De 
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verklaring kan dus zijn dat omdat ze een sterker onderscheid maken naar sekse, 
groepen die anders met dat verschil omgaan, méér gestereotypeerd worden. 
 
Het model geeft echter ook aan dat er een sterke invloed uitgaat van de proportie 
allochtonen van Turkse en Arabische origine in de school op de kans dat holebi’s 
gestereotypeerd worden. Het blijkt dat hoe méér allochtonen in de school, hoe kleiner 
de kans dat holebi’s door de leerlingen in die school gestereotypeerd worden. Het 
gaat bovendien om een sterk effect, β = -0,42. We zien hierin een aanwijzing dat 
cultureel diverse8 scholen misschien een gunstige invloed hebben op het 
stereotyperen van holebi’s.  
 
 
3.7 Seksuele geaardheid 
 
We hebben de respondenten niet rechtstreeks gevraagd naar hun seksuele geaardheid. 
We vroegen op de eerste bladzijde van de enquête naar hun geslacht en op de 
ommezijde van die bladzijde tot wie – meisjes, jongens, beide – ze zich seksueel 
aangetrokken voelden. De variabele voor seksuele geaardheid werd geconstrueerd op 
basis van die twee enquêtevragen. 
 
Seksuele geaardheid Effectparameter Standaardfout 
Hetero Ref. Ref. 
Holebi -0,0858 0,0434 
Respondent twijfelt (nog) 0,0736 0,0602 
Respondent laat blanco of weigert 0,0660 0,0291 
Proportie holebi’s op school 1,0210 0,5316 
Tabel 3.2: vervolg 
 
Het verschil tussen holebi’s en andere leerlingen is, voor wat betreft stereotyperen 
van holebi’s niet significant verschillend. Dat is wellicht tegen de verwachting van 
een aantal lezers maar niet in tegenspraak met ons cultuursociologisch uitgangspunt. 
Zoals aangegeven stereotyperen mensen ook groepen waar ze zelf toe behoren. In de 
mate dat de bevraagde stereotypen negatief zijn kan men aannemen dat leden van de 
betrokken groep er minder in meestappen. Daartegenover staat dat ons meet-
instrument zowel peilt naar de houding tegenover homo’s als tegenover lesbiennes. 
Het is denkbaar dat voor holebi’s het verschil tussen homo’s en lesbiennes 
belangrijker of relevanter is dan voor hetero’s. In die zin is het mogelijk dat homo’s 
lesbiennes stereotyperen en vice versa. 
 

                                           
8 Er zijn in de Vlaamse Gemeenschap en in onze steekproef weinig secundaire scholen waar de 
allochtonen de meerderheid vormen. Het effect dat we hier zien is in grote mate het verschil tussen 
scholen waar bijna geen allochtonen zijn en scholen waar er wel zijn. 
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De groep die weigert te antwoorden op de vraag naar de seksuele geaardheid scoort 
significant hoger op onze schaal dan de andere leerlingen. Die groep is de enige 
groep in deze tabel die significant verschillend is van de andere groepen. 
 
Overby en Barth (2002: 448-449) hebben hun respondenten laten gissen hoeveel 
homo’s en lesbiennes er in hun gemeente leven. Zij gebruiken dit als een maat voor 
de proportie homo’s en lesbiennes. Het bleek in hun analyses dat hoe hoger men het 
aantal homo’s en lesbiennes schat, hoe positiever men er tegenover staat. Uiteraard 
heeft die maat niets te maken met het werkelijke aantal holebi’s in de leefomgeving 
van respondenten. In ons onderzoek is de proportie berekend op basis van het aantal 
leerlingen dat aangeeft holebi te zijn. Hoe hoger die proportie op school, hoe 
negatiever de leerlingen in die school staan tegenover holebi’s. Dat verschil lijkt zeer 
groot in de tabel maar is niet significant. De grootteorde van het effect is het gevolg 
van de zeer kleine variatie van de variabele.  
 
 
3.8 Invloed van het kennen van holebi’s 
 
We vroegen de respondenten of ze holebi’s kennen (1) van hun eigen leeftijd, (2) in 
hun school, (3) in hun klas, (4) in hun familie en (5) in hun vriendenkring. Op elk van 
deze vijf vragen konden zij antwoorden met ja of nee. De variabele die hier wordt 
gebruikt is het aantal keer dat een respondent ja heeft geantwoord op de vijf 
voorgelegde vragen. 
 
Holebi’s kennen Effectparameter Standaardfout 
Aantal sferen (0 – 5) -0,0414 0,0047 
Tabel 3.2: vervolg 
 
Het kennen van holebi’s heeft een gunstig effect op het stereotyperen van holebi’s. 
Als men holebi’s kent in één of meerdere sferen vermindert dat het stereotyperen. Het 
kennen van holebi’s is een eerste stap in het doorbreken van een ‘wij-zij-perspectief’. 
In die zin is deze bevinding consistent met ons uitgangspunt dat stereotypering kan 
voortkomen uit symbolische grenzen die getrokken worden tussen groepen. Cullen, 
Wright en Allessandri (2002: 127) vonden, in een survey bij scholieren, eveneens dat 
contact met holebi’s de kans op homofobie verkleint. Deze contacthypothese wordt 
eveneens bevestigd in een survey bij Turkse universiteitsstudenten (Ugurlu, 2001: 58; 
Sakalli, 2002: 61). Herek en Glunt (1993: 241) toonden, voor de VS, aan dat contact 
met homo’s of lesbiennes de kans op negatieve houdingen tegenover homo’s sterk 
verkleint. In een longitudinaal onderzoek bij Noorse jongeren kon Anderssen (2002: 
132) aantonen dat attitudes tegenover homo’s en lesbiennes positiever worden na 
contact met hen. 
 
We vroegen de respondenten ook of ze websites kennen van organisaties die gericht 
zijn op holebi’s. De resultaten voor deze analyse zijn consistent. Men kan ook 
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aannemen dat het kennen van die websites gedeeltelijk samengaat met het kennen 
van holebi’s. 
 
Ken je de volgende organisaties of hun 
website (niet kennen is referentie). Effectparameter Standaardfout 

www.weljongniethetero.be -0,1870 0,0179 
www.holebifabriek.be -0,0944 0,0242 
Tabel 3.2: vervolg 
 
 
3.9 Invloed van informatie krijgen over holebiseksualiteit 
 
We vroegen de respondenten of ze meenden voldoende informatie te krijgen over 
holebiseksualiteit op school. Een vraag naar meer informatie kan beschouwd worden 
als een zekere openheid naar die groep en als een verwerpen van een sterk ‘wij-zij-
perspectief’. In die zin kan verwacht worden dat leerlingen die te kennen geven te 
weinig informatie te krijgen, ook minder stereotyperen.  
 
Wordt er op school voldoende informatie 
gegeven over holebiseksualiteit? Effectparameter Standaardfout 

Ja Ref. Ref. 
Nee -0,0998 0,0158 
Voor mij wel maar niet voor holebi’s -0,0355 0,0173 
Geen antwoord 0,1347 0,0549 
Tabel 3.2: vervolg 
 
Dat blijkt ook effectief zo te zijn. Leerlingen die aangeven dat er te weinig informatie 
wordt gegeven over holebi’s, blijken minder te stereotyperen dan leerlingen die te 
kennen geven voldoende informatie te krijgen. Leerlingen die de vraag onbeantwoord 
lieten blijken meer te stereotyperen. 
 
We vroegen de leerlingen ook welke informatie hun leerkrachten geven over 
holebiseksualiteit. Leerlingen die de categorie ‘veel te weinig’ aanstipten, scoren 
lager op ons meetinstrument dan de andere groepen. Dit is consistent met de vorige 
bevinding. Een vergelijkbaar patroon zien we bij de groepen die aangeven dat 
holebiseksualiteit enkel vluchtig wordt aangebracht in lessen zedenleer, godsdienst of 
biologie en bij leerlingen die zeggen dat enkel gezegd wordt dat het bestaat.  
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Welke informatie geven je leerkrachten 
over holebiseksualiteit? (duid aan wat 
best past 

Effectparameter Standaardfout 

Geen Ref. Ref. 
Veel te weinig -0,1471 0,0180 
Het wordt bekeken als een ziekte 0,6297 0,0671 
Er wordt enkel gezegd dat het bestaat, 
verder wordt er niets over gezegd 

-0,0524 0,0201 

Het wordt vluchtig aangebracht in de 
lessen godsdienst, zedenleer of biologie 
maar er wordt zeker niet uitgebreid op 
ingegaan 

-0,1130 0,0159 

De leerkrachten praten erover als iets 
evenwaardigs aan heteroseksualiteit 

-0,1776 0,0202 

Het wordt uitgebreid en op een positieve 
manier besproken 

-0,1838 0,0279 

Tabel 3.2: vervolg 
 
Deze vraag meet uiteraard de perceptie van de leerlingen, niet wat de leerkrachten 
werkelijk vertellen in de klas. Deze perceptie van leerlingen wordt uiteraard gekleurd 
door hun eigen mening. Vermoedelijk moet de zeer hoge positie op ons instrument 
van leerlingen die zeggen dat hun leerkrachten holebiseksualiteit behandelen als een 
ziekte op deze manier geïnterpreteerd worden. Op dezelfde manier kan de lage positie 
op onze schaal van leerlingen die zeggen dat de leerkrachten het uitgebreid en 
positief behandelen en van leerlingen die te kennen geven dat holebiseksualiteit als 
evenwaardig aan heteroseksualiteit wordt behandeld, worden verklaard. 
 
 
3.10 Kennen van mensen met een handicap 
 
Onze enquête liep in het kader van de ‘week van de diversiteit’. De problematiek van 
dit project betrof niet enkel holebi’s maar ook mensen met een handicap en etnische 
minderheden. Vandaar dat ook gepeild werd naar het kennen van mensen met een 
mentale of fysieke handicap. Ondermeer omwille van de beschikbaarheid van de 
variabele in de databank, hebben we de invloed ervan getoetst. 
 
Zijn er mensen met een mentale of 
fysieke handicap Effectparameter Standaardfout 

Nee Ref. Ref. In je eigen gezin? Ja -0,0398 0,0204 
Nee Ref. Ref. In je vriendenkring  Ja -0,0736 0,0136 

Tabel 3.2: vervolg 
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Het al of niet voorkomen van mensen met een handicap in het eigen gezin heeft geen 
significante invloed op het stereotyperen van holebi’s. Uiteraard is het voorkomen 
van gehandicapten in het eigen gezin geen keuze. Dat is wel het geval voor mensen 
met een handicap in de vriendenkring. Dat laatste kan wijzen op een zekere openheid 
naar andere groepen. Het is dan ook consistent dat we daar een gunstige invloed 
vinden op het stereotyperen van holebi’s.  
 
 
3.11 Seksuele exclusiviteit 
 
Naast de seksuele geaardheid van de respondent hebben we ook proberen in kaart te 
brengen hoe rigide men de, cultureel gegeven, seksuele omgangsvormen wil 
respecteren. Op basis van ons cultuursociologisch uitgangspunt zou men voorspellen 
dat leerlingen die bijvoorbeeld zeggen nooit te zullen experimenteren met iemand van 
hetzelfde geslacht, holebi’s sterker zullen stereotyperen. 
 
Duid aan of de volgende stellingen voor 
jou ‘waar’ of ‘onwaar’ zijn. Effectparameter Standaardfout 

Onwaar Ref. Ref. Ik zal nooit experimenteren met 
iemand van het eigen geslacht. Waar 0,1315 0,0173 

Onwaar Ref. Ref. Ik zal me nooit aangetrokken 
voelen tot iemand van hetzelfde 
geslacht. Waar 0,1314 0,0191 

Onwaar Ref. Ref. Ik kan van jongens / meisjes 
zeggen dat ze aantrekkelijk 
zijn. (eigen geslacht) Waar -0,1829 0,0131 

Onwaar Ref. Ref. Ik heb al seksuele ervaringen 
met een jongen / meisje gehad. 
(eigen geslacht) Waar 0,0404 0,0298 

Tabel 3.2: vervolg 
 
Ons model geeft inderdaad aan dat leerlingen die wat lakser zijn ten aanzien van de 
seksuele omgangsregels minder stereotyperen. Jongeren, daarentegen, die zeggen dat 
ze zich nooit zullen aangetrokken voelen tot iemand van hetzelfde geslacht, 
positioneren zich hoger op ons instrument voor stereotypering. Dit is consistent met 
ons uitgangspunt. 
 
We vroegen de meisjes of ze van andere meisjes kunnen zeggen dat ze aantrekkelijk 
zijn. De jongens in de steekproef vroegen we of ze van andere jongens kunnen 
zeggen dat ze aantrekkelijk zijn. Er is een belangrijk verschil tussen jongens en 
meisjes voor deze variabele. Het model houdt echter het verschil tussen jongens en 
meisjes constant. Het blijkt dat leerlingen die van iemand van het eigen geslacht 
kunnen zeggen dat hij of zij aantrekkelijk is ook lager scoren op onze meetschaal 
voor stereotypering. Het betreft hier ook een vrij groot effect. Het al of niet 
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aantrekkelijk vinden heeft wellicht een seksuele connotatie. In die zin kan men ook 
dat interpreteren als wat losser omgaan met de seksuele omgangsregels.  
 
 
3.12 Lidmaatschap en participatie 
 
De respondenten moesten aangeven of ze lid zijn van een jeugdbeweging, een 
sportvereniging en/of een jeugdhuis. Daarnaast werd ook gevraagd of ze naar de 
tekenschool of de muziekschool gaan. Participatie in verschillende groepen duidt op 
openheid en dus op minder stereotyperen. Vandaar dat men een gunstige invloed van 
participatie op stereotypering kan verwachten. 
 
Lidmaatschappen / participatie (geen lid 
of geen participatie is telkens referentie). Effectparameter Standaardfout 

Jeugdbeweging -0,0474 0,0132 
Sportvereniging 0,0098 0,0115 
Jeugdhuis 0,0094 0,0125 
Muziekschool -0,1014 0,0179 
Tekenschool -0,0318 0,0299 
Tabel 3.2: vervolg 
 
Slechts twee van de vijf soorten lidmaatschap hebben een invloed die significant is. 
Bivariaat leken de invloeden sterker maar er is een relatie tussen de sociale 
achtergrond, de onderwijsvorm en participatie (zie ook Elchardus e.a., 1999: 41-55). 
Lidmaatschap van een jeugdbeweging heeft een kleine invloed maar die loopt wel in 
de richting die verwacht werd. Dat laatste geldt ook voor deelname aan de muziek-
school maar hier is de invloed wat sterker. Naar de muziekschool gaan, staat voor 
jongens, wat haaks op machogedrag. In die zin lijkt het additionele effect te 
verklaren. 
 
 
3.13 Oorzaken van seksuele geaardheid 
 
De respondenten werd een lijstje voorgelegd met mogelijke oorzaken van seksuele 
geaardheid. Zij konden meerdere van die oorzaken aanduiden. Fascinerend is vooral 
dat bijna 90% van de respondenten aangeeft dat seksuele geaardheid een kwestie is 
van vrije keuze. Een survey bij leerlingbegeleiders – in de VS – toonde aan dat deze 
‘vrije keuze’ als belangrijkste oorzaak zagen voor holebi-seksualiteit (Fontaine, 
1998). Vermoedelijk is er voor Vlaamse leerkrachten en begeleiders geen empirisch 
materiaal hieromtrent.  
 
Herek en Capitanio toonden aan dat mensen die holebiseksualiteit zagen als een vrije 
keuze een grotere kans hebben het te veroordelen dan mensen die geloofden dat 
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holebi zijn een aangeboren geaardheid is (Loftus: 779). Overby en Barth maakten een 
gelijkaardige observatie (2002: 452). 
 
Waarom zijn, volgens jou, sommige 
mensen holebi? (meerdere antwoorden 
waren mogelijk, de betreffende oorzaak 
niet aangeduid is telkens referentie) 

Effectparameter Standaardfout 

Hun opvoeding 0,2296 0,0139 
Het is hun vrije keuze -0,0106 0,0184 
Het is aangeboren 0,0705 0,0115 
Ze zijn seksueel misbruikt tijdens hun 
jeugd 0,1661 0,0155 

Ze hebben slechte ervaringen met 
vroegere heterorelaties 0,1486 0,0117 

Tabel 3.2: vervolg 
 
De leerlingen die aangeven dat seksuele geaardheid een kwestie is van vrije keuze 
wijken uiteraard niet significant af van de andere groepen omdat bijna iedereen deze 
keuze heeft aangeduid. Leerlingen die (ook) aangaven dat geaardheid te maken heeft 
met opvoeding, seksueel misbruik, slechte heterorelaties of een aangeboren kwestie 
scoren hoger op onze schaal voor stereotypering. Vooral leerlingen die aangeven dat 
geaardheid te maken heeft met opvoeding hebben een grote kans holebi’s te 
stereotyperen. ‘Vrije keuze’ lijkt geassocieerd te zijn met non interference, 
persoonlijke vrijheid en privacy. Leerlingen die (enkel) deze keuze markeerden, 
stereotyperen minder. 
 
 
3.14 Groepsdruk 
 
Op basis van multilevel-analyse kan nagegaan worden in hoeverre de gemiddelde 
stereotypering in een school een invloed heeft op de kans dat een leerling in die 
school holebi’s stereotypeert. Het model geeft aan dat leerlingen een belangrijke 
invloed hebben op elkaar voor wat betreft stereotypering. Hoe hoger de gemiddelde 
stereotypering in een school, hoe groter de kans dat een leerling in die school holebi’s 
stereotypeert. 
 
Peer presure Effectparameter Standaardfout 
Gemiddelde stereotypering in de school 0,7619 0,0458 
Tabel 3.2: vervolg 
 
Groepsdruk heeft uiteraard te maken met de definitie van de relevante sociale 
groepen. Als het zo is dat in een school de stereotypering van holebi’s vrij hoog is, 
kan men daar uit afleiden dat voor de leerlingen in die school het onderscheid hetero 
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– holebi sociologisch relevant is. Dat maakt de kans groter dat men in deze kwestie 
de houdingen overneemt van de dominante groep. 
 
 
3.15 Kwaliteit van het model 
 
De verklaarde variantie van het model kan berekend worden als het complement van 
de ratio tussen de resterende residuele variantie en de residuele variantie van het 
nulmodel: 
 

1726,0
0403,09671,0
0012,08323,01² =

+
+

−=R  

 
Deze verklaarde variantie van het model, 17,3%, is niet erg hoog, gelet op het aantal 
en de aard van de variabelen die ter verklaring werden ingevoerd. Naast de variabelen 
die we hebben ingevoerd moeten er nog andere factoren zijn die het verschil in 
stereotypering tussen leerlingen kunnen verklaren. Omdat het niet altijd duidelijk is 
welke de causale ordening is van houdingen hebben we in het vorige model geen 
houdingen opgenomen als verklarende variabelen. In de enquête werd, naast 
stereotypering, bijvoorbeeld ook nagegaan of de respondenten meenden dat een 
normale vriendschapsrelatie kan verdergezet worden nadat een vriend zich geout 
heeft als holebi. Er is uiteraard een correlatie tussen deze schaal en onze schaal voor 
stereotypering. Het is echter niet duidelijk of stereotypering causaal vóór deze opinie 
ligt of er integendeel door wordt bepaald.  
 
Voor één van de bevraagde attitudeschalen is de causale ordening tegenover 
stereotypering misschien wat duidelijker. De leerlingen werden een achttal items 
voorgelegd die peilen naar de houding van de ouders tegenover holebiseksualiteit. 
Typerende items zijn: ‘Als ik holebi zou zijn, zou ik dat thuis nooit zeggen’ en ‘Er 
wordt bij ons thuis erg negatief gepraat over holebi’s’. Het is uiteraard mogelijk dat 
de perceptie van de leerling betreffende het thuisklimaat gekleurd wordt door de 
opvattingen van de leerling zelf. Dat is de reden waarom deze schaal niet is 
opgenomen in het eigenlijke model. Het lijkt echter waarschijnlijk dat leerlingen de 
opvattingen van hun ouders toch min of meer correct inschatten. Als deze schaal als 
onafhankelijke variabele toegevoegd wordt aan het model zoals gegeven door tabel 
3.2, wordt 20,6% van de variantie van stereotypering verklaard. Het thuisklimaat 
verklaart dus 3,3% extra van de variantie. Die extra verklaring is uiteraard na controle 
voor alle andere variabelen in het model. Als enkel de sociale achtergrond onder 
controle wordt gehouden, verklaart het thuisklimaat 9% van de variantie van 
stereotypering. Naast het thuisklimaat zijn er wellicht nog andere factoren die een 
verklaring kunnen bieden voor het verschil tussen leerlingen voor wat betreft 
stereotypering van holebi’s. Dat kan echter niet op basis van de nu beschikbare 
gegevens worden onderzocht. 
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4 Besluit 
 
We zijn uitgegaan van de stelling dat stereotypering van holebi’s op verschillende 
manieren te maken heeft met de definitie van sociologisch relevante groepen. Ten 
eerste heeft stereotypering van holebi’s te maken met het onderscheid ‘man – vrouw’ 
en de seksuele omgangsregels die op dat onderscheid zijn gefundeerd. We konden 
hieruit afleiden dat de sociale relevantie van het verschil tussen mannen en vrouwen 
recht evenredig is met de kans dat holebi’s gestereotypeerd worden. Een aantal van 
de gevonden verschillen wijzen in die richting. (1) Meisjes kijken minder traditioneel 
naar het onderscheid tussen de geslachten en het blijkt uit onze gegevens dat ze dan 
ook minder holebi’s stereotyperen. (2) Hoe meer meisjes er proportioneel op school 
zitten, hoe relevanter het verschil tussen jongens en meisjes en hoe meer holebi’s 
gestereotypeerd worden. (3) Uit vroeger onderzoek weten we dat leerlingen in het 
beroepsonderwijs een traditionelere opvatting hebben over de rolverdeling tussen 
mannen en vrouwen. Dat is consistent met de bevindingen in deze analyse. (4) 
Allochtonen van Turkse en Marokkaanse origine lijken een groter belang te hechten 
aan het verschil tussen mannen en vrouwen en de beide werelden lijken bij hen ook 
sterker gescheiden. Uit onze analyse blijkt ook dat zij holebi’s sterker stereotyperen. 
(5) Het lijkt redelijk te veronderstellen dat het sekseverschil relevanter wordt als 
leerlingen ouder worden (en dus in een hoger leerjaar zitten). We konden vaststellen 
dat holebi’s eerder gestereotypeerd worden in de hogere jaren dan in de lagere jaren. 
(6) We konden ook vaststellen dat de rigiditeit van de seksuele omgangsregels een 
invloed heeft op stereotypering van holebi’s door deze rigiditeit rechtstreekser te 
meten. Dit werd ondermeer gedaan door te vragen aan de leerlingen of zich ooit 
aangetrokken zouden kunnen voelen door iemand van hetzelfde geslacht.  
 
Ten tweede heeft de stereotypering van holebi’s ook te maken met het onderscheid 
hetero – holebi en de symbolische grens tussen die twee groepen. Stereotypen zijn 
een constituerend element van dat soort grenzen. Een aantal van de verschillen tussen 
groepen kunnen op die manier verklaard worden. (1) Het kennen van holebi’s duidt 
op een openheid naar die groep en heeft een milderend effect op het stereotyperen. 
(2) Dat geldt ook voor leerlingen die op verschillende wijzen aangeven te weinig 
informatie te krijgen over holebiseksualiteit. (3) Holebi’s scoren niet lager op ons 
instrument voor stereotypering. In het proces van symbolische afbakening van 
groepen, worden de attributen die als grens gebruikt worden, aangenomen als 
kenmerk van de eigen groep. (4) Lidmaatschap en participatie in het verenigingsleven 
– bijvoorbeeld in een jeugdbeweging – duidt eveneens op openheid en verklaart een 
lager niveau van stereotypering. Dit geldt ook voor de opname van mensen met een 
handicap in de eigen vriendenkring. 
 
We vonden een lage intraschoolcorrelatie, namelijk 0,04. Onder de veronderstelling 
dat sommige scholen een beleid hebben wat betreft het doorbreken van stereotypering 
en andere scholen niet, duidt dat erop dat de huidige beleidsmaatregelen niet al te 
veel effect hebben. Dat wil echter niet zeggen dat scholen geen effect kunnen hebben. 
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Het bleek dat scholen waar ook allochtonen schoollopen een gunstige invloed 
hebben. Het stereotyperen van holebi’s heeft er een kleinere voedingsbodem. Het 
onderwijsnet en dus de verschillende pedagogische projecten die er gehanteerd 
worden hebben geen invloed op de kans dat holebi’s gestereotypeerd worden. 
Stereotypering gebeurt niet méér in het ene dan in het andere net. Wel blijkt dat 
scholen waarin holebi’s gestereotypeerd worden het veel moeilijker maken voor 
leerlingen daar niet aan mee te doen. Er bestaat groepsdruk voor wat betreft de 
houding tegenover holebi’s. 
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