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Instructie: Geef aan in hoeverre u het met de volgende stellingen eens bent door middel van
uw antwoord te omcirkelen op een schaal van 1 (=totaal oneens) tot 6 (=totaal eens).
1. De sociale ontwikkeling van een kind is in het algemeen beter wanneer hij/zij wordt
grootgebracht door een heteroseksuele vader en moeder en niet door een
homoseksueel/lesbisch koppel.
2. Kinderen die grootgebracht worden door homoseksuele ouders zullen over het algemeen
meer problemen hebben dan kinderen die door heteroseksuele koppels worden opgevoed.
3. Het is waarschijnlijker dat het kind aan sociale isolatie zal lijden als zijn/haar vrienden weten
dat zijn/haar ouders homoseksueel of lesbisch zijn.
4. Als kinderen worden opgevoed door een homoseksueel of lesbisch koppel, zullen zij meer
verwarringsproblemen met hun eigen seksuele identiteit hebben dan wanneer zij worden
grootgebracht door een heteroseksuele vader en moeder.
5. Als we de belangen van het kind willen beschermen, moeten alleen heteroseksuele koppels
mogen adopteren.
6. Een kind dat geadopteerd is door een homoseksueel of lesbisch koppel zal het mikpunt van
grappen en afwijzing worden bij zijn/haar klasgenoten.
7. Als een kind geadopteerd is door een homoseksueel of lesbisch koppel zal hij/zij in de
toekomst ongetwijfeld psychologische problemen krijgen.

8. De klasgenoten van het kind dat een homoseksuele vader of lesbische moeder heeft, zullen
het kind ongetwijfeld afwijzen.
9. Een kind dat wordt grootgebracht door een homoseksueel of lesbisch koppel zal worden
gepest door zijn/haar klasgenoten.
10. Het kind dat wordt grootgebracht door homoseksuele of lesbische ouders zal niet als leider
worden gekozen door zijn/haar klasgenoten of vrienden.
11. Wanneer een kind homoseksueelgedrag vertoont zou het verstandig zijn om hem/haar naar
een psycholoog te brengen.
12. Als de ouders van een kind homoseksueel of lesbisch zijn, zal het voor het kind zijn om
uitgenodigd te worden op feesten van zijn/haar vrienden.
13. Een jongen die wordt grootgebracht door lesbische moeders zal een meisjesachtig jongen
worden.
14. Het kind houdt normaalgesproken de seksuele geaardheid van zijn/haar ouders achter voor
zijn/haar vrienden uit angst voor sociale afwijzing.

