
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ben ik misschien homo of bi? 
 
Als je als jongen of man homoseksueel bent, 
kan het zo zijn dat: 
- leuke jongens en mannen je sneller opvallen 
dan leuke meisjes en vrouwen 
- je liever met een jongen of man zoent dan met 
een meisje 
- je mannenlichamen mooier en opwindender 
vindt dan vrouwenlichamen 
- je soms kriebels in je buik krijgt van een 
jongen/man 
- je misschien wel al eens verliefd bent geweest 
op een jongen of man 
 
Voor sommige homojongens en homomannen 
is het heel duidelijk: je zou nooit op een 
meisje/vrouw  vallen. Maar als je homo bent, 
dan kun je meisjes ook wel eens leuk vinden. 
Toch merk je dat het anders is met jongens: als 
je met een jongen of man bent die jij 
aantrekkelijk vindt, voelt dit beter dan 
wanneer je met een vriendin bent die je 
aantrekkelijk vindt. 
 
Als je als jongen biseksueel bent dan: 
- zie je de ene keer een leuk meisje en de 
andere keer een leuke jongen 
- word je verliefd op een persoon; dat kan een 
meisje of een jongen zijn 

 
- kan je kriebels in je buik krijgen van een 
jongen maar ook van een meisje 
-vind je vrouwenlichamen en mannenlichamen 
allebei mooi en opwindend 
- ben je misschien wel eens verliefd geweest op 
een meisje, of juist op een jongen 
- ben je misschien eerst verliefd geweest op 
een meisje en daarna op een jongen of 
omgekeerd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je bi bent kan het zijn dat je iets meer op 
jongens en mannen valt of juist iets meer op 
vrouwen en meisjes. Het kan ook te maken 
hebben met wie je tegenkomt: als je een 
vrouw/meisje of de man/jongen van je dromen 
tegenkomt en samen verliefd wordt, dan is die 
persoon gewoon vaak het allerbelangrijkste. 

  



Ben ik misschien lesbisch of bi? 
 
Als je lesbisch bent dan kan het zo zijn dat: 
- leuke meiden je sneller opvallen dan leuke 
jongens 
- je liever met een meisje zou willen zoenen dan 
met een jongen 
- je vrouwenlichamen mooier en opwindender 
vindt dan mannenlichamen 
- je soms kriebels in je buik krijgt van een meisje 
- je misschien al eens verliefd bent geweest op 
een meisje 
 
Voor sommige lesbische meiden en vrouwen is 
het heel duidelijk: ze zouden nooit op een 
jongen of op een man vallen. Maar als je 
lesbische gevoelens hebt, kan je jongens ook 
leuk vinden. Toch merk je dat het anders is met 
meisjes: als je met een meisje bent dat jij 
aantrekkelijk vindt, voelt dit beter dan 
wanneer je met een jongen bent die je 
aantrekkelijk vindt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je als meisje biseksueel bent dan: 
- zie je de ene keer een leuke jongen en de 
andere keer een leuk meisje 
- word je verliefd op een persoon; dat kan 
zowel een meisje/vrouw als een jongen/man 
zijn 
- kan je kriebels in je buik krijgen van een 
jongen maar ook van een meisje 
- vind je mannenlichamen en vrouwenlichamen 
allebei mooi en opwindend 
- ben je misschien wel eens verliefd geweest op 
een meisje of juist op een jongen 
- ben je misschien eerst verliefd geweest op 
een meisje en daarna op een jongen of 
omgekeerd. 
 
Als je biseksueel bent, kan het zijn dat je iets 
meer op jongens valt of juist iets meer op 
meisjes. Het kan ook te maken hebben met wie 
je tegenkomt: als je het meisje of de jongen van 
je dromen tegenkomt en samen verliefd wordt, 
dan is die persoon gewoon vaak het 
allerbelangrijkste. 
  



 

Ben ik misschien transgender? 
 
Als je transgender gevoelens hebt, voel je je 
niet fijn bij het gender wat jou bij je geboorte is 
toegekend. Je weet wie je bent, alleen je 
lichaam klopt niet bij wat je voelt.  
Het kan zo zijn dat je je een meisje of een 
jongen voelt terwijl er in je geboorteakte wat 
anders staat. Maar het kan ook zijn dat je bij die 
beide genders je niet thuis voelt.  
Je voelt je iets daartussenin of volledig buiten. 
Dan kun je jezelf non-binair of gender 
fluïde noemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je sinds je geboorte een meisje wordt 
genoemd: 
- maar je je helemaal niet meisjesachtig voelt; 

je niet thuis voelt onder meisjes; 
- of je meer een jongen voelt, dan een meisje, 
en vooral jongenskleren mooi vindt en lekker 
vindt zitten; 
- of je je ongemakkelijk voelt als je wordt 
aangezien voor een meisje en liever wil je dat 
mensen je als jongen zien. 
 
Of als je sinds je geboorte een jongen wordt 
genoemd: 
- maar je niet zeker weet of je wel een jongen 
bent, omdat je jezelf niet jongensachtig vindt; 
en je voelt je niet thuis onder jongens; 
- of je voelt je helemaal geen jongen, je voelt je 
meer een meisje; 
- en wanneer je jongenskleding draagt, voelt 
dat niet fijn. 
- Je voelt je ongemakkelijk als je wordt gezien 
als jongen, en je vindt het fijn als anderen 
denken dat je een meisje bent. 
 
 
Als je dit herkent, dan kan het zijn dat je 
transgender bent. Veel transgender personen 
hebben dit. Maar het hoeft niet. Het kan ook 
zijn dat je een stoere meid bent die liever met 
jongens omgaat en ‘jongensdingen’ doet of een 
meisjesachtige jongen die liever ‘meisjes-
dingen’ doet. Het kan ook zijn dat je homo, 
lesbisch of bi bent.  

  



 
 
 


