
1 
 

Jongeren en seksuele oriëntatie 
 
Lisette Kuyper 
 
 
 
 
 

Bijlagen 

Inhoud 
 

Bijlage A  Getalsmatige weergave van de tabellen ......................................................................... 2 

Bijlage B Sociaaldemografische kenmerken van LHB-jongvolwassenen naar sekse .................. 13 

 
  



2 
 

Bijlage A  Getalsmatige weergave van de tabellen 
 
 
Om de toegankelijkheid van het rapport te vergroten, zijn in de tabellen tekens (+++, ++, +, 0, -, - -, - 
- -) opgenomen in plaats van statistische maten die de samenhang aangeven. In deze bijlage staan de 
originele waarden genoemd.  
De afkapgrenzen voor de tekens zijn als volgt gehanteerd. Om één richtlijn te hanteren zijn allereerst 
de verschillende maten (gestandaardiseerde Beta- coëfficiënten, ongestandaardiseerde coëfficiënten 
en correlaties) omgerekend naar Odd Ratio’s. Daarna zijn deze omgezet naar de tekens waarbij de 
volgende grenzen zijn gehanteerd: 

• Bij Odd Ratios’s groter dan 1: 
+ significant en 1 < OR < 1,333 
++ significant en 1,333 < OR < 2 
+++ significant en OR >= 2 

• Bij Odd Ratio’s kleiner dan  1 
- significant en 0,75 < OR < 1 
- - significant en 0,5 < OR < 0,75 
- - - significant en OR <= 0,25 
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Tabel A.1 
Multivariate samenhang tussen achtergrondkenmerken en houding ten opzichte van homo- en biseksualiteit, 
scholieren van 11-16 jaar, 2013 (gewogen Beta-coëfficiënten)a, b, c  
 

  

 BO  
(n = 1335)  

 

VO  
(n = 4217) 

 

sekse (ref: jongen)  

 meisje 0,41 o,54 

leeftijd -o,05 o,03 

opleiding (ref: vmbo-b/t)   

vmbo/havo x 0,06 

havo/vwo x 0,21 

vwo x 0,32 

etniciteit (ref: autochtoon/westers)   

niet-westerse migrant -o,37 -0,51 

belang religie (ref: niet van belang)   

minstens een beetje belangrijk -0,57 -0,38 

stedelijkheid -0,03 -0,03 

opvattingen   

genderrollen x 0,09 

vrijheid van meningsuiting x 0,07 

migranten x 0,15 

   

adjusted R2 0,11 0,20 

a De analyses zijn gebaseerd op een samengestelde maat voor de houding ten opzichte van homo- en 
biseksualiteit. Hiervoor zijn drie homogerelateerde items uit tabel 2.1 gebruikt (homo’s mogen vriend 
zijn, vies twee meisjes zoenen en vies twee jongens zoenen). De antwoordcategorie ‘nooit over 
nagedacht’ is opnieuw gecodeerd als ontbrekende waarde en het item ‘mogen mijn vriend zijn’ is 
omgekeerd gecodeerd. De gemiddelde schaalscore is uitgerekend (min = 1, max = 5), waarbij een 
hogere score staat voor een positievere houding. 

b Een hogere score op leeftijd betekent een hogere leeftijd, hogere score op stedelijkheid betekent 
ruraler wonen, hogere score op genderrollen betekent een liberalere kijk, en hogere score op vrijheid 
van meningsuiting en migranten betekent positievere opvattingen. 

c Zie voor de vragen waarmee de opvattingen zijn gemeten tabel 4.8 in hoofdstuk 4. 
 
Bron: SCP/UU/Trimbos (HBSC’13) 
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Tabel A.2 
Multivariate samenhang tussen achtergrondkenmerken en houding ten opzichte van homo en biseksualiteit en 
transgenders, jongvolwassenen van 18-25 jaar, 2012 (gewogen Beta-coëfficiënten; n = 253)a, b 

  
houding homo- en 

biseksualiteit houding transgenders 

sekse (ref: jongen) 
  meisje 0,19 0,34 

leeftijd -0,03 0,02 

opleiding (ref: hoger opleidingsniveau) 0,12 0,05 

etniciteit (ref: autochtoon)   

migrant 0,00 -0,08 

kerkgang (ref: minder dan 1x per maand)   

minstens 1x per maand -0,40 -0,21 

stedelijkheid -0,16 -0,05 

   

adjusted R2 0,23 0,16 

a De analyses zijn gebaseerd op de gemiddelde schaalscores (zie de vragen tabellen 2.3 en 2.4, de vraag 
naar een man en een vrouw die samen zoenen is buiten beschouwing gelaten). De gemiddelde 
schaalscore is zo berekend dat een hogere score staat voor een positievere houding (min = 1, max = 5). 

b  Een hogere score op leeftijd betekent een hogere leeftijd en een hogere score op stedelijkheid 
betekent ruraler wonen. 

c  Er is een significantie niveau van p < 0,05 gebruikt. Vetgedrukte cijfers geven een unieke rol van de 
desbetreffende variabele weer. 

 
Bron: SCP (SLI’12) 
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Tabel A.3 
Samenhang tussen de verschillende LHB-aspecten, LHB-jongvolwassenen van 16-25 jaar, 2013 (correlaties; 
n = 284)a  

  

niemand 
op de 

hoogte 

negatieve 
ervaring 

homo als 
scheldwoord 

gedrag 
aanpassen  

deelname 
LHB-

wereld 

hoeveelheid 
LHB-

vrienden 

niemand op de hoogte       

negatieve ervaring -0,32      

homo als schelwoord -0,12 0,27     

gedrag aanpassen -0,08 0,32 0,23    

deelname aan LHB-wereld -0,35 0,44 0,18 0,37   

hoeveelheid LHB-vrienden -0,46 0,33 0,12 0,13 0,45  

geïnternaliseerde homonegativiteit 0,45 -0,11 -0,09 0,24 -0,11 -0,41 

a Er is een significantie niveau van p < 0,05 gebruikt. Vetgedrukte cijfers geven een significante samenhang 
tussen de desbetreffende variabele weer. 

 
Bron: SCP (LHBJ’13) 
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Tabel A.4 
Samenhang tussen achtergrondkenmerken en LHB-aspecten, LHB-jongvolwassenen van 16-25 jaar, 2013 
(n = 284; Odd Ratio’s (niemand op de hoogte, minstens één negatieve ervaring, gebrek aan gewenst netwerk) 
en Beta-coëfficiënten (aanpassen gedrag, geïnternaliseerde homonegativiteit))a 
 

  

niemand 
op de 

hoogte 

minstens 
één 

negatieve 
ervaring 

aanpassen 
gedrag 

geïnternaliseerde 
homonegativiteit 

gebrek aan 
gewenst LHB-

netwerk 

sociaaldemografische achtergrond 
    

 

      

sekse (ref: jongen) 
    

 

meisje 1,04 0,70 -0,10 -0,14 1,50 

leeftijd 1,00 0,94 0,00 -0,01 1,08 

opleiding (ref: laag) 
    

 

midden 0,62 1,05 -0,21 -0,07 0,49 

hoog 0,40 1,49 0,00 -0,07 0,63 

etniciteit (ref: autochtoon) 1,33 1,18 -0,03 -0,02 2,29 

migrant      

belang religie (ref: niet van belang) 3,10 1,11 0,00 0,14 0,86 

stedelijkheid 1,16 0,92 0,09 0,10 1,09 

     
 

partnerstatus (ref: partner) 0,74 0,92 -0,03 -0,10 0,23 

      

kenmerken seksuele oriëntatie 
    

 

      

aantrekking (ref: eigen sekse) 
    

 

tot beide seksen 2,24 0,48 -0,05 0,21 1,02 

gendernonconformiteit jeugd 0,31 1,19 -0,02 -0,20 0,72 

huidige gendernonconformiteit 1,32 1,05 0,08 0,08 1,50 

     
 

(pseudo/adjusted) R2 0,19 0,05 0,08 0,14 0,10 
a Er is een significantie niveau van p < 0,05 gebruikt. Vetgedrukte cijfers geven een unieke rol van de 

desbetreffende variabele weer. 
 
Bron: SCP (LHBJ’13) 
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Tabel A.5 
Samenhang tussen achtergrondkenmerken, oriëntatiekenmerken en steun van gezin, pesten en spijbelen, LHB-
scholieren van 11-16 jaar, 2013 (gewogen Beta-coëfficiënten [steun gezin en gepest]  en gewogen Odd Ratio 

[spijbel] n = 116)a, b  

 
steun gezin  gepest  spijbelen   

Sociaal demografische factoren 
 

   

sekse (ref: man) -0,77  -0,26 1,27  

leeftijd -0,32  -0,06 1,53  

etniciteit (ref: autochtoon) -0,50  -0,71 4,33  

religiositeit  0,01  0,14 1,27  

stedelijkheid 0,03  0,02 1,04  

 
     

Seksuele oriëntatie     

aantrekking tot beide seksen (ref: aantr. tot eigen sekse) 0,08  0,53 1,78  

      

a Er is een significantie niveau van p < 0,05 gebruikt. Vetgedrukte cijfers geven een unieke rol van de 
desbetreffende variabele weer. 

b Een hogere score op leeftijd betekent een hogere leeftijd, hogere score op religiositeit betekent een groter 
belang hechten aan religie, hogere score op stedelijkheid betekent ruraler wonen, hogere score op steun 
gezin betekent meer ervaren steun uit het gezin, hogere score op pesten betekent meer gepest worden en 
hogere score op spijbelen betekent gespijbeld hebben.  
 

Bron: SCP/UU/Trimbos (HBSC’13) 
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Tabel A.6 
Samenhang tussen achtergrondkenmerken, oriëntatiekenmerken, LHB-specifieke risico- en 
beschermingsfactoren en eenzaamheid, LHB-jongvolwassenen van 16-25 jaar, 2013 (Beta-coëfficiënten, 
n = 284)a 

 

 
model 1 model 2 

Sociaal demografische factoren    

sekse (ref: man) 0,04  0,14 

leeftijd -0,01  0,00 

opleiding (ref: laag)    

midden -0,10  0,02 

hoger -0,06  0,02 

etniciteit (ref: autochtoon) 0,01  0,00 

religiositeit  0,11  0,03 

stedelijkheid 0,14  0,07 

    

Seksuele en gender oriëntatie    

aantrekking tot beide seksen (ref: aantr. tot eigen sekse) 0,15  0,07 

gendernonconformiteit in jeugd -0,10  0,02 

gendernonconformiteit 0,11  0,07 

    

LHB-specifieke factoren 
 

  

gesloten over seksuele oriëntatie (ref: ten minste iemand op de hoogte)  0,13 

negatieve reacties gehad in afgelopen 12 maanden (ref: geen reacties)  0,03 

frequentie homo als scheldwoord op school  0,04 

gedrag aanpassen 
 

 0,13 

deelname LHB-wereld 
 

 0,14 

hoeveelheid LHB-vrienden  -0,11 

geïnternaliseerde homonegativiteit  0,40 

  
  

% verklaarde variantie 
 

 32 

a Er is een significantie niveau van p < 0,05 gebruikt. Vetgedrukte cijfers geven een unieke rol van de 
desbetreffende variabele weer. 

 
Bron: SCP (LHBJ’13) 
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Tabel A.7 
Samenhang tussen achtergrondkenmerken, oriëntatie kenmerken en overgewicht en middelengebruik, LHB-
scholieren van 11-16 jaar, 2013  (gewogen Odd Ratio; n = 116)a 

 
overgewicht  roken drinken  marihuana   

Sociaal demografische factoren 
 

    

sekse (ref: man) 3,21  0,63 3,47 0,87  

leeftijd 1,62  0,53 2,52 1,74  

etniciteit (ref: autochtoon) 0,38  0,23 3,08 3,91  

religiositeit  0,59  1,78 1,06 0,64  

stedelijkheid 1,20  0,67 0,96 1,44  

 
      

Seksuele oriëntatie      

aantrekking tot beide seksen (ref: aantr. tot eigen sekse) 0,44  0,69 2,23 0,49  

       

a Er is een significantie niveau van p < 0,05 gebruikt. Vetgedrukte cijfers geven een unieke rol van de 
desbetreffende variabele weer. 

 
Bron: SCP/UU/Trimbos (HBSC’13) 
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Tabel A.8 
Samenhang tussen achtergrondkenmerken, oriëntatie kenmerken, LHB-specifieke risico- en 
beschermingsfactoren en middelengebruik, LHB-jongvolwassenen van 16-25 jaar, 2013 (gewogen Odd Ratio; n 
= 284)a 

 
  roken drinken blowen 

  m1 m2 m1 m2 m1 m2 

Sociaal demografische factoren        

sekse (ref: man)  0,91 0,97 0,43 0,45 1,42 1,79 

leeftijd  1,03 1,04 1,08 1,10 1,12 1,14 

opleiding (ref: laag)        

midden  0,38 0,33 1,13 1,19 0,87 0,94 

hoger  0,32 0,24 1,42 1,30 1,33 1,15 

etniciteit (ref: autochtoon)  0,71 0,84 0,74 0,78 1,74 1,64 

religiositeit   0,71 0,73 0,78 0,79 0,70 0,70 

stedelijkheid  1,03 1,05 1,18 1,22 0,95 0,94 

        

Seksuele en gender oriëntatie        

aantrekking tot beide seksen (ref: aantr. tot eigen sekse)  2,30 2,66 1,22 1,54 1,88 2,73 

gendernonconformiteit in jeugd  1,14 1,11 1,07 1,07 1,15 1,07 

gendernonconformiteit  0,99 0,97 1,26 1,26 0,96 1,00 

        

LHB-specifieke factoren 
 

      

gesloten over seksuele oriëntatie (ref: ten minste iemand op de 
hoogte)  

0,71  1,64  0,65 

negatieve reacties gehad in afgelopen 12 maanden (ref: geen 
reacties)  

1,18  1,57  1,75 

frequentie homo als scheldwoord op school  1,16  1,25  1,21 

gedrag aanpassen 
 

 1,14  1,38  1,46 

deelname LHB-wereld 
 

 0,90  1,03  1,53 

hoeveelheid LHB-vrienden  1,41  1,19  0,91 

geïnternaliseerde homonegativiteit  1,28  0,87  1,16 

  
      

% verklaarde variantie  7 10 5 9 6 13 

a Er is een significantie niveau van p < 0,05 gebruikt. Vetgedrukte cijfers geven een unieke rol van de 
desbetreffende variabele weer. 

 
Bron: SCP (LHBJ’13) 
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Tabel A.9 
Samenhang tussen sociaaldemografische factoren en welzijn, LHB-scholieren van 11-16 jaar, 2013 (in gewogen 
Beta-coëfficiënten [psychosomatische problemen] en gewogen Odd Ratio’s [emotionele en 
gedragsproblemen])a 

 psychsom probl. emo probl. gedrag-probl. 

Sociaaldemografische factoren    

sekse (ref: man) 0,73 3,50 1,26 

leeftijd 0,18 1,19 1,04 

etniciteit (ref: autochtoon) 0,15 1,56 2,77 

religiositeit (ref: niet religieus) -0,06 0,45 0,54 

stedelijkheid -0,04 1.02 0,94 

    

Seksuele oriëntatie    

seksuele oriëntatie (ref: alleen aantrekking eigen sekse) -0,02 1,29 0,43 
a Er is een significantie niveau van p < 0,05 gebruikt. Vetgedrukte cijfers geven een unieke rol van de 

desbetreffende variabele weer. 

 
Bron: SCP/UU/Trimbos (HBSC’13) 
 
  



12 
 

Tabel A.10 
Samenhang tussen achtergrondkenmerken, oriëntatiekenmerken, LHB-specifieke risico- en 
beschermingsfactoren en middelengebruik, LHB-jongvolwassenen van 16-25 jaar, 2013  (Beta-coëfficiënten; 
n = 284)a 

  
psychische 

klachten 
 suïcidale 

gedachten 
 

  m1 m2 m1 m2 

Sociaal demografische factoren      

sekse (ref: man)  0,19 0,37 0,19 0,29 

leeftijd  -0,01 -0,01 0,00 -0,01 

opleiding (ref: laag)      

midden  -0,25 -0,16 -0,17 -0,18 

hoger  -0,20 -0,20 -0,06 -0,15 

etniciteit (ref: autochtoon)  0,24 0,27 0,10 0,12 

religiositeit   0,00 -0,05 -0,02 0,00 

stedelijkheid  0,00 -0,03 0,01 0,00 

      

Seksuele en gender oriëntatie      

aantrekking tot beide seksen (ref: aantr. tot eigen sekse)  0,23 0,16 0,25 0,34 

gendernonconformiteit in jeugd  -0,08 -0,02 0,02 -0,03 

gendernonconformiteit  0,12 0,08 0,00 0,03 

      

LHB-specifieke factoren 
 

    

gesloten over seksuele oriëntatie (ref: ten minste iemand op 
de hoogte) 

 0,18  -0,20 

negatieve reacties gehad in afgelopen 12 maanden (ref: geen 
reacties) 

 0,07  0,03 

frequentie homo als scheldwoord op school  0,04  0,07 

gedrag aanpassen 
 

 0,16  0,06 

deelname LHB-wereld 
 

 0,17  0,21 

hoeveelheid LHB-vrienden  0,02  0,02 

geïnternaliseerde homonegativiteit  0,48  0,11 

  

    

% verklaarde variantie  2 28 0 5 

a Er is een significantie niveau van p < 0,05 gebruikt. Vetgedrukte cijfers geven een unieke rol van de 
desbetreffende variabele weer. 

 
Bron: SCP (LHBJ’13) 
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Bijlage B Sociaaldemografische kenmerken van LHB-jongvolwassenen naar sekse 
 
Sociaaldemografische kenmerken naar sekse, LHB-jongvolwassenen  van 16-25 jaar, 2013 (in percentages en 
gemiddelden)a 
 

  
totaal 

(n = 284) 
jongens 
(n = 129) 

meisjes 
(n = 155) 

leeftijd 
   16-19 jaar 34 33 36 

20-22 jaar 31 34 28 

23-25 jaar 35 33 35 

gemiddelde leeftijd 20,9 21,0 20,8 

    volgt nog onderwijs 63 64 62 

    heeft een baan 67 65 68 

    opleiding 
   lager 20 20 19 

midden 37 31 43 

hoger 43 49 38 

    etniciteit 
   autochtoon 91 84 97 

migrant 9 16 3 

    religie 
   geen 76 79 74 

christelijk 20 18 22 

islamitisch 1 2 1 

overig 2 2 3 

    belang religie 
   onbelangrijk 82 83 81 

belangrijk 18 17 19 

    woonsituatie 
   bij ouders 60 61 59 

op kamers 11 9 12 

met vaste partner 17 15 19 

alleen 11 14 9 

overig 1 2 1 
    

stedelijkheid    

zeer stedelijk 19 24 15 

stedelijk 55 55 54 

ruraal  26 21 31 
a Vetgedrukte percentages verschillen significant tussen jongens en meisjes (p < 0,05). 
 
Bron: SCP (LHBJ’13) 
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