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Voorwoord
Voor u ligt ‘Over seks gesproken’, een handleiding met lessuggesties voor docenten van de
tweedegraads lerarenopleidingen Biologie en Gezondheidszorg & Welzijn om het thema seksuele
en relationele vorming met hun studenten te bespreken.
Het voortgezet onderwijs heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de seksuele en relationele
vorming van jongeren in Nederland. Het meest recente onderzoek Seks onder je 25e laat zien
dat meer dan 90% van de jongeren op school informatie kreeg over seksualiteit. Echter, sinds het
accent in het voortgezet onderwijs meer en meer op de kernvakken is komen te liggen, is seksuele
en relationele vorming op school geen vanzelfsprekende zaak meer. Daarnaast komt uit onderzoek
naar voren dat leraren in het voortgezet onderwijs zich niet altijd voldoende toegerust voelen om
onderwerpen rondom seksualiteit te bespreken met hun leerlingen. Inbedding van het thema in
relevante lerarenopleidingen vergroot de kans dat het thema daadwerkelijk aan bod komt en dat
aankomende leraren beter zijn voorbereid op de beroepspraktijk.
Gefinancierd door ZonMw en het ministerie van VWS heeft Rutgers WPF, in samenwerking met een
aantal lerarenopleidingen, met veel plezier gewerkt aan de totstandkoming van de handleiding. Met
deze handleiding willen we docenten in de lerarenopleidingen een steun in de rug bieden en hen
motiveren om onderwerpen rond seksuele en relationele vorming met hun studenten
(de toekomstige leraren in het voortgezet onderwijs) te bespreken.
Dit project had niet tot stand kunnen komen zonder de inzet van docenten en studenten van de
lerarenopleidingen. Wij willen hen, de leden van de klankbordgroep en alle anderen die hebben
meegewerkt aan de totstandkoming van de handleiding van harte bedanken.
Ans Buys						
Voorzitter Algemeen Directeurenoverleg		
Educatieve Faculteiten					

Ineke van der Vlugt
Programmacoördinator
Rutgers WPF

Inhoudsopgave
1 Achtergronden.............................................................................................................................. 5
1.1 Seksuele gezondheid jongeren nog niet altijd optimaal......................................................................5
1.2 Belangrijke rol voortgezet onderwijs.......................................................................................................6
1.3 Aandacht voor het thema in de kennisbases.........................................................................................7
1.4 Leervraag bij leraren...................................................................................................................................7

2 Doel en opzet................................................................................................................................ 8
2.1 Doelgroep.......................................................................................................................................................8
2.2 Doel..................................................................................................................................................................8
2.3 Plaatsbepaling...............................................................................................................................................8
2.4 Competenties en indicatoren.....................................................................................................................9
2.5 Lessuggesties................................................................................................................................................9
2.6 Websites.........................................................................................................................................................9
2.7 Toetsing en beoordeling..............................................................................................................................9
2.8 Voorbereiding............................................................................................................................................. 10

3 Competenties en indicatoren..................................................................................................11
4 Lessuggesties.............................................................................................................................13
4.1 Lessuggesties bij competentie 1............................................................................................................ 14
4.2 Lessuggesties bij competentie 2............................................................................................................ 24
4.3 Lessuggesties bij competentie 3............................................................................................................ 37
4.4 Lessuggesties bij competentie 4............................................................................................................ 46
4.5 Lessuggesties bij competentie 5............................................................................................................ 60
4.6 Lessuggesties bij competentie 6............................................................................................................ 64

5 Websites......................................................................................................................................70
Bronnen........................................................................................................................................72

3

1. Achtergronden
In de puberteit ontwikkelen jongeren hun seksuele identiteit en doen ze hun eerste ervaringen
op met verliefdheid, relaties en seksueel contact.
In de meeste gevallen gaat het hierbij om een
gezonde ontwikkeling, waarbij jongeren op een
verantwoorde manier met seksualiteit omgaan.
In bepaalde gevallen lukt dit niet: er is dan bijvoorbeeld sprake van ongewenste zwangerschap,
soa’s of seksuele grensoverschrijding.
Het kabinet noemt in haar Landelijke nota gezondheidsbeleid (Ministerie van VWS, 2011) seksuele gezondheid
als één van de speerpunten bij het aanleren van een
gezonde leefstijl vanuit weerbaarheid:
“Ook bij seksuele gezondheid zijn het stimuleren van
weerbaarheid onder jongeren en het bevorderen van
gezond seksueel gedrag van groot belang. Jongeren
moeten de mogelijkheid hebben relaties vrijwillig, veilig en
prettig vorm te geven en problemen als seksuele dwang,
soa en ongewenste zwangerschap te voorkomen”.

1.1 Seksuele gezondheid
jongeren nog niet altijd optimaal
Over het algemeen gaat het goed met de seksuele en
relationele gezondheid van jongeren in de leeftijd van 12-25
jaar (De Graaf, Kruijer, van Acker & Meijer, 2012). Een ruime
meerderheid gebruikt anticonceptie bij de eerste geslachtsgemeenschap, en beschermt zich tegen soa’s en zwangerschap. Naast beschermingsgedrag is ook de kwaliteit van de
seksuele contacten hoog: de meeste jongeren genieten van
seksualiteit en zijn tevreden over hun relaties.
Desondanks lopen sommige jongeren meer risico’s op het

‘Jongeren hebben recht op
betrouwbare informatie over
seksualiteit en relatievorming
en aan kaders waarbinnen zij
zich op seksueel gebied gezond
kunnen ontwikkelen.’

Jongeren hebben recht op betrouwbare informatie over
seksualiteit en relatievorming en aan kaders waarbinnen
zij zich op seksueel gebied gezond kunnen ontwikkelen.
Een belangrijke ondersteunende setting is het voortgezet
onderwijs. Leraren in het voortgezet onderwijs die met
jongeren werken, kunnen in hun contacten met jongeren
een actieve bijdrage leveren aan seksuele en relationele
vorming en de preventie van seksueel risicogedrag. Dit
maakt het van belang dat toekomstige leraren tijdens hun
opleiding voldoende voorbereid worden om jongeren bij hun
seksuele ontwikkeling te kunnen begeleiden. Dat de lerarenopleidingen dit zelf ook belangrijk vinden, blijkt uit het
feit dat het thema ‘seksualiteit en relaties’ is opgenomen
in de kennisbases van de lerarenopleidingen Biologie en
Gezondheidszorg & Welzijn (HBO-raad, 2009a en 2009b)
én in de generieke kennisbasis van de lerarenopleidingen
(HBO-raad, 2011). Verder blijkt dat leraren in het voortgezet onderwijs zich niet altijd voldoende toegerust voelen
om onderwerpen rondom seksualiteit te bespreken.

gebied van ongewenste zwangerschap, soa’s, seksuele
grensoverschrijding en seksuele problemen (De Graaf et
al., 2012). Een aantal voorbeelden:
• Laag opgeleide jongeren worden vaker overgehaald of
gedwongen om iets te doen of toe te staan op seksueel
gebied dan hoog opgeleide jongeren. Zij hebben minder
kennis van voortplanting, anticonceptie en soa’s en het
aantal ongeplande zwangerschappen en abortussen
onder laag opgeleide meisjes is groter dan onder hoog
opgeleide meisjes.
• Gelovige (christelijke en islamitische) jongeren rapporteren relatief veel negatieve gevoelens rondom
seksualiteit, hebben meer ervaring met seksuele grensoverschrijding en gebruiken minder vaak anticonceptie
bij de eerste geslachtsgemeenschap. Het laatste geldt
ook voor jongeren met een Surinaamse achtergrond en
meisjes met een Antilliaanse achtergrond.
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• Het seksespecifieke karakter van risico’s bij grensoverschrijdend gedrag is evident. Zo is 17% van de meisjes wel
eens gedwongen om op seksueel gebied iets te doen of
toe te staan, tegenover 4% van de jongens. Van meisjes
en jongens worden bovendien verschillende vaardigheden
gevraagd om gezond gedrag te realiseren. Dit geldt voor
feitelijk gebruik van pil en condoom, maar ook voor wat
betreft assertiviteit, empathie, communicatie en onderhandelen.
• Homoseksualiteit onder jongeren is nog verre van geaccepteerd. Meer dan de helft van de jongens en 30% van de
meisjes vindt het vies als twee jongens met elkaar vrijen.
Hoog opgeleiden denken minder negatief over homoseksualiteit dan laag opgeleide jongeren. Vooral islamitische
jongeren en christelijke jongeren die het geloof heel
belangrijk vinden, denken negatief over homoseksualiteit.
• Een deel van de jongeren heeft te maken met problemen
rondom opwinding, niet klaarkomen of pijn bij het vrijen;
meisjes meer dan jongens.
• Er bestaan bij jongeren nog veel misverstanden over
voortplanting, anticonceptie en soa’s. Ongeveer 40% van
de jongeren weet niet dat een meisje zwanger kan worden
als een jongen tijdens de geslachtgemeenschap niet
klaarkomt. Dit geldt voor zowel jongens als meisjes. Ruim
een derde van de jongens weet niet dat wassen niet helpt
tegen het oplopen van een soa of hiv en dat meisjes niet
altijd bloeden bij de eerste geslachtsgemeenschap. Een
derde weet niet dat er soa’s zijn waar je onvruchtbaar van
kunt worden.
• Een klein deel van de jongeren van 12 tot 14 jaar heeft
ervaring met geslachtsgemeenschap (4%). Deze groep, de
zogenoemde ‘vroege starters’, beschermt zichzelf relatief
slecht tegen zwangerschap. Ook komt grensoverschrijding
bij hen vaak voor.
• Ongeveer 45% van de bezoekers van de soa-poliklinieken
van de GGD is jonger dan 25 jaar (Trienekens et al., 2012).
• Jongeren die probleemgedrag vertonen, bijvoorbeeld
jongeren die lid zijn van een bende, agressief en delinquent
gedrag vertonen, of overmatig alcohol en drugs gebruiken,
hebben een grotere kans op tienerzwangerschap (De
Graaf, Van Dijk & Wijsen, 2010).
• Jongeren die in het verleden seksueel misbruik hebben
meegemaakt, hebben een grotere kans op vroege seks,
inadequaat anticonceptiegebruik, zwangerschap en seksuele grensoverschrijding (De Graaf et al., 2010).
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1.2 Belangrijke rol voortgezet onderwijs
Het voortgezet onderwijs speelt een belangrijke en
structurele rol in de seksuele en relationele vorming van
jongeren. Meer dan 90% van de jongeren krijgt informatie over seksualiteit op school (De Graaf et al., 2012).
In 2011 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen ingestemd met de motie om de thema’s
seksualiteit en seksuele diversiteit op de te nemen in
de kerndoelen van het primair en voortgezet onderwijs
(Ministerie van OCW, 2011). In het voortgezet onderwijs
zijn de thema’s expliciet opgenomen in kerndoel 43. Dit
luidt nu als volgt: “De leerling leert over overeenkomsten,
verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze
daarmee in verband te brengen, leert de betekenis voor
de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en leert respectvol om te gaan met
seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving,
waaronder seksuele diversiteit” (OCW, september 2012).

‘Meer dan 90% van de jongeren
krijgt informatie over seksualiteit
op school.’

1.3 Aandacht voor het thema
in de kennisbases
De kennisbases van de lerarenopleidingen Biologie en
Gezondheidszorg & Welzijn omschrijven de kennisinhouden van de opleidingen (HBO-raad, 2009a en 2009b).
Zij besteden ook aandacht aan het thema ‘seksualiteit en
relaties’.
De kennisbasis van Biologie (concept ‘seksualiteit en relaties’) en die van Gezondheidszorg & Welzijn (kernconcept
8.2. ‘leefwereld jongeren’) eisen van de startbekwame
leraar:
1. Kennis van de seksuele en relationele ontwikkeling
van jongeren.
2. Kennis van seksuele en reproductieve gezondheid.
3. Kennis van verklaringen voor risicogedrag op
seksueel en relationeel gebied.
4. Kennis van de invloed van media en sociale
beïnvloedingsprocessen bij jongeren ten aanzien van
seksualiteit.
5. Kennis van hulpverleningsmogelijkheden bij problemen
op seksueel en relationeel gebied.
Ook de generieke kennisbasis van de tweedegraads lerarenopleidingen besteedt aandacht aan het thema seksualiteit.
Binnen het domein ‘ontwikkeling van de adolescent’ wordt
expliciet het subdomein ‘adolescent en seksualiteit’ benoemd
(HBO-raad, 2011).
Uit de zeven bekwaamheidseisen van de Stichting
Beroepskwaliteit Leraren (n.d.) valt te distilleren dat de
startbekwame leraar voortgezet onderwijs voldoende pedagogische kennis en vaardigheid heeft om een veilige leeromgeving tot stand te brengen waarin leerlingen zich kunnen
ontwikkelen tot een zelfstandig en verantwoordelijk persoon.
Dit geldt ook voor het domein seksualiteit en relaties.

1.4 Leervraag bij leraren
Uit onderzoek blijkt dat leraren in het voorgezet onderwijs
zich niet altijd voldoende toegerust voelen om onderwerpen rondom seksualiteit te bespreken. Zij hebben moeite
met het bespreken van onderwerpen die raken aan de
belevingswereld en persoonlijke ervaringen van jongeren
(Van de Bongardt, 2008; Van de Bongardt, Mouthaan &
Bos, 2009). Het bespreken van met name maagdelijkheid en het maagdenvlies wordt als moeilijk ervaren
in multiculturele klassen (Van de Bongardt, 2008; Van
de Bongardt et al., 2009). Ook het bespreken van homoseksualiteit wordt door leraren als moeilijk ervaren,
vanwege homonegativiteit en misverstanden omtrent
homoseksualiteit bij leerlingen (Van de Bongardt, 2008;
Van de Bongardt et al., 2009; Kedde, Kruijer, Wijsen &
Mouthaan, 2009). Ook hebben zij soms moeite om een
veilige leeromgeving te creëren waarin deze onderwerpen
besproken kunnen worden (Höing & Mouthaan, 2007).
Om bovengenoemde redenen is deze handleiding specifiek ontwikkeld voor de tweedegraads lerarenopleidingen Biologie en Gezondheidszorg & Welzijn. Om het
materiaal aan te laten sluiten is een behoefteanalyse
gehouden onder docenten en studenten van elf lerarenopleidingen (Picavet, Van Lee & Mouthaan, 2009) en
zijn de kennisbases van de lerarenopleidingen Biologie
en Gezondheidszorg & Welzijn bekeken op aanknopingspunten. De conceptversie van de handleiding is gepretest
onder docenten en studenten van een aantal opleidingen.
Suggesties voor verbetering zijn, voor zover mogelijk,
verwerkt in de definitieve versie.
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2. Doel en opzet
2.1 Doelgroep

2.3 Plaatsbepaling

De handleiding is bedoeld voor docenten van de tweedegraads lerarenopleidingen Biologie en Gezondheidszorg &
Welzijn om hun studenten op te leiden tot startbekwame
leraren op het gebied van seksuele en relationele vorming.

In de handleiding sluiten wij aan bij:
• Het concept ‘seksualiteit en relaties’ (Domein 4:
Reproductie) uit de kennisbasis opleiding Biologie.
• Het kernconcept 8.2. ‘leefwereld jongeren’ (Thema
8: Leefstijl en zorgzelfstandigheid) uit de kennisbasis
opleiding Gezondheidszorg & Welzijn.

2.2 Doel
Het uiteindelijke doel is dat aanstaande leraren in het
voortgezet onderwijs zodanig worden toegerust, dat zij in
staat zijn hun leerlingen seksuele en relationele competenties aan te leren waardoor deze:
• met respect omgaan met hun eigen en andermans
lichaam en identiteit;
• in staat zijn om intieme relaties aan te gaan, te
onderhouden en te beëindigen;
• verantwoordelijk leren omgaan met seksualiteit en
hierin gezonde keuzes leren maken.
De hier genoemde competenties voor leerlingen zijn
ontleend aan het rapport Gezondheidsbevorderend gedrag
(PO/VO). Voorstel voor doorlopende leerlijnen van het SLO
(Bron, Keijzer, Van Lanschot Hubrecht & Rodenboog,
2006).
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Wij gaan er vanuit dat aan verwante concepten zoals
voortplanting (Biologie) en anatomie en fysiologie
(Gezondheidszorg & Welzijn) aandacht wordt besteed

‘Het uiteindelijke doel is dat
aanstaande leraren in het
voortgezet onderwijs zodanig
worden toegerust, dat zij
in staat zijn hun leerlingen
seksuele en relationele
competenties aan te leren.’

binnen andere onderdelen van de opleiding.
Ditzelfde geldt voor theoretische modellen voor gezondheidsbevordering en protocollen voor de planmatige ontwikkeling en implementatie van gezondheidsbevorderende
interventies.
Voor meer informatie over gezondheidsbevordering en
het thema seksualiteit verwijzen wij naar de volgende
literatuur: Schaalma, H., Reinders, J., & Kok, G. (2009).
Voorlichting en preventie. In L. Gijs, W. Gianotten,
I. Vanwesenbeeck, & P. Weijenborg (red.), Seksuologie
(pp. 217–231). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

2.4 Competenties en indicatoren
Op basis van een behoefteanalyse onder docenten en studenten van de lerarenopleidingen, de SBL competenties,
de te bereiken competenties bij de uiteindelijke doelgroep
(de jongeren) en de kennisbases van de lerarenopleidingen Biologie en Gezondheidszorg & Welzijn zijn zes
lerarencompetenties geformuleerd voor het lesgeven over
seksualiteit en relaties. De geformuleerde competenties
zijn voorzien van meetbare indicatoren. De competenties
en indicatoren worden beschreven in hoofdstuk 3.
Een aantal opmerkingen bij de competenties:
• De competenties benadrukken de toepassing van kennis
in de praktijk van het lesgeven over seksualiteit en
relaties.
• De competenties zijn voorzien van meetbare
indicatoren. Zij meten de mate waarin de competenties
worden beheerst en dienen als leerdoel voor de student.
• De zes competenties staan niet los van elkaar, maar
vormen een samenhangend geheel. Daarom pleiten wij
er voor om in de opleiding aandacht te besteden aan
alle genoemde competenties.
• Competenties 1 en 2 richten zich vooral op kennis en
inzicht, terwijl competenties 3 tot en met 5 zich vooral
richten op attituden en vaardigheden. Bij competentie
6 laat de student zien in staat te zijn lessen seksuele en
relationele vorming samen te stellen en te verzorgen.
• Het ligt niet stringent vast in welke volgorde
(onderdelen van) de competenties aan de orde komen.
Leidraad is wel dat begonnen wordt met competentie 1
en geëindigd met competentie 6.

‘De zes competenties staan niet
los van elkaar, maar vormen een
samenhangend geheel.’
2.5 Lessuggesties
Aan de zes competenties en de bijbehorende indicatoren
zijn lessuggesties gekoppeld. Deze worden per competentie beschreven in hoofdstuk 4.
De lessuggesties hebben de volgende opbouw:
• Informatie voor docent
• Studentenopdracht
• In een aantal gevallen aanvullende informatie,
bijvoorbeeld achtergrondinformatie, een observatieof een beoordelingsformulier
De studenten werken zelfstandig –individueel of in
groepjes– aan opdrachten die verzameld worden in een
portfolio. Lesgeven over seksualiteit en relaties leert de
student echter niet alleen door het zelfstandig maken
van opdrachten. Daarom wordt van de studenten ook
verwacht dat zij actief deelnemen aan de plenaire (na)
besprekingen. De docent heeft vooral een faciliterende en
begeleidende rol.

2.6 Websites
In hoofdstuk 5 staan websites met nuttige informatie
over seksuele en relationele vorming en links naar andere
relevante sites.

2.7 Toetsing en beoordeling
Beoordeling vindt plaats op de volgende onderdelen:
• Portfolio: de studenten maken een portfolio, met
daarin de uitwerking van de opdrachten bij de eerste
vijf competenties. Beoordelingscriterium hierbij is dat
de indicator zichtbaar wordt in de uitwerking van de
opdracht.
• Verslag eindopdracht: de studenten maken een verslag
naar aanleiding van de opdrachten bij competentie
6. Een voorbeeld van een beoordelingsformulier is
opgenomen.
• De student heeft deelgenomen aan de plenaire (na)
besprekingen.
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2.8 Voorbereiding
Wij raden de docent aan om voorafgaand aan de lessen de competenties en de lessuggesties door te nemen net als
de literatuur die de studenten moeten bestuderen (zie het overzicht hieronder).
Te bestuderen literatuur
• Document: Standards for Sexuality Education in Europe. A framework for policy makers, educational and health
authorities and specialists. Keulen: WHO Regional Office for Europe and BZgA, 2010.
Als pdf te downloaden via: www.rutgerswpf.nl/article/standards-sexuality-education-europe
• Artikel uit Pedagogiek: Seksuele vorming en de persoonlijkheid van de leraar. Timmerman, 2009, pp. 45-59.
Als pdf te downloaden via: www.pedagogiek-online.nl/index.php/pedagogiek/article/viewFile/371/370
• Boek: Seks onder je 25e . Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2012. H. de Graaf, H. Kruijer, J. van
Acker & S. Meijer 2012. Delft: Eburon.
Als pdf beschikbaar via www.seksonderje25e.nl (vanaf januari 2013)
• Document: Leefstijlcampagne seksuele weerbaarheid. Voorbereidend literatuuronderzoek.
H. de Graaf, L. van Dijk & C. Wijsen, 2010. Utrecht: Rutgers Nisso Groep.
Als pdf te downloaden via: www.rutgerswpf.nl/leefstijlcampagne
• Toolkit: GALE Toolkit Working with Schools 1.0. Toolkits for school consultants, principals, teachers, students
and parents to integrate adequate attention of lesbian, gay, bisexual and transgender topics in curricula and
school policies. P. Dankmeijer, 2011. Amsterdam: GALE The Global Alliance for LGBT Eduation.
Als pdf te downloaden via: www.edudivers.nl/doc/peters_publicaties/GALE%20Toolkit%20Schools%201.0.pdf
Het is ook zinvol om de websites www.gezondeschool.nl en www.seksuelevorming.nl een keer te bezoeken. Op deze
websites staat informatie over lespakketten en ondersteunende materialen voor lessen seksuele en relationele vorming.
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3. Competenties
en indicatoren
Op basis van de SBL competenties, de kennisbases van lerarenopleidingen en het uiteindelijke
doel van het lesmateriaal zijn lerarencompetenties geformuleerd voor het lesgeven over seksualiteit en relaties. De competenties benadrukken

1.4 De student reflecteert op uitgangspunten en doelen
met betrekking tot seksuele en relationele vorming.
1.5 De student formuleert een standpunt over zijn of haar
eigen rol in seksuele en relationele vorming.
1.6 De student toont inzicht in eigen kennis, attitude en
vaardigheden op het gebied van seksuele en relationele
vorming.

de toepassing van kennis, inzicht, vaardigheden
en attitudes in de praktijk van het lesgeven over
seksualiteit en relaties. De geformuleerde competenties zijn voorzien van meetbare indicatoren.
De indicatoren meten de mate waarin de competenties worden beheerst en dienen als leerdoelen
voor de student.

Competentie 1
De leraar voortgezet onderwijs
onderkent het belang van
seksuele en relationele vorming
voor leerlingen en onderkent zijn
of haar leerpunten bij het geven van
seksuele en relationele vorming.
Indicatoren
voor het behalen van deze competentie:

1.1 De student legt de begrippen seksuele gezondheid, seksuele rechten en seksuele en relationele vorming uit.
1.2 De student beschrijft verschillende visies of benaderingen van seksuele en relationele vorming en geeft
beargumenteerd aan waar zijn of haar voorkeur naar
uitgaat.
1.3 De student noemt minstens vier argumenten waarom
seksuele en relationele vorming voor jongeren in het
voortgezet onderwijs van belang is.

Competentie 2
De leraar voortgezet onderwijs
is in staat bij lessen seksuele en
relationele vorming aan te sluiten
bij de seksuele ontwikkeling van
jongeren en houdt hierin rekening met
het ontwikkelingsniveau, de ervaring,
kennis en behoeften van leerlingen
en de invloeden die hierin een rol
kunnen spelen.
Indicatoren
voor het behalen van deze competentie:

2.1 De student geeft een beschrijving van de seksuele en
relationele ontwikkeling van jongeren (12+).
2.2 De student schetst een beeld van de seksuele gezondheid van jongeren met betrekking tot seksueel (risico)
gedrag (zwangerschap, soa’s, seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksuele problemen) en reflecteert op wat dit betekent voor de inrichting van de
lessen seksuele en relationele vorming.
2.3 De student beschrijft wat de rol en invloed is van
ouders, peers en media op de seksuele en relationele
ontwikkeling.
2.4 De student laat zien te beschikken over kennis van
middelen ter voorkoming van zwangerschap en soa’s,
en over kennis van aspecten van seksuele grensoverschrijding.
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Competentie 3
De leraar voortgezet onderwijs is in
staat tijdens de lessen over seksuele en
relationele vorming een zodanige veilige,
vertrouwde leeromgeving tot stand te
brengen en te bewaken dat leerlingen
op een respectvolle manier met elkaar
praten over seksualiteit en relaties.
Indicatoren
voor het behalen van deze competentie:

3.1 De student heeft geoefend met een werkvorm voor
het creëren van een veilige sfeer die leerlingen
stimuleert tot het stellen van vragen en het praten
over seksualiteit en relaties.
3.2 De student legt uit wat concrete randvoorwaarden
zijn voor een veilige, vertrouwde sfeer (groepsregels,
woordgebruik, groepssamenstelling etc.).
3.3 De student kan aan de hand van concrete voorbeelden
aangeven hoe om te gaan met lastige situaties en
weerstand in de klas.

Competentie 4
De leraar voortgezet onderwijs is zich
bewust van diversiteit in seksuele
waarden en normen, staat open voor
deze diversiteit en toont hier respect en
begrip voor.
Indicatoren
voor het behalen van deze competentie:

4.1 De student is zich bewust van de eigen opvattingen over
seksualiteit en relaties bij jongeren.
4.2 De student laat zien hoe hij of zij denkt om te gaan met
uiteenlopende opvattingen over seksualiteit en relaties
(leraar-leerlingen, leerlingen onderling).
4.3 De student heeft geoefend met het bespreken van
seksualiteit in een multiculturele klas.
4.4 De student heeft kennis gemaakt met en gereflecteerd
op werkvormen om homoseksualiteit bespreekbaar te
maken.

12

Competentie 5
De leraar voortgezet onderwijs kan
signalen die duiden op seksuele en
relationele problematiek, benoemen en
kan leerlingen zonodig verwijzen naar
relevante hulpverleningsinstanties.
Indicatoren
voor het behalen van deze competentie:

5.1 De student benoemt mogelijke signalen
van seksuele en relationele problematiek.
5.2 De student geeft aan welke hulpverleningsmogelijkheden er zijn voor leerlingen bij
vermoeden van seksuele en relationele
problematiek (sociale kaart).

Competentie 6
De leraar voortgezet onderwijs kan
lessen seksuele en relationele vorming
verzorgen en daarbij gebruik maken
van bestaande, bij voorkeur effectieve,
methodieken voor seksuele en relationele
vorming.
Indicatoren
voor het behalen van deze competentie:

6.1 De student kan bestaande, bij voorkeur effectieve,
methodieken en materialen voor seksuele en
relationele vorming opzoeken en toepassen in de
eigen lessen seksuele en relationele vorming.
6.2 De student stelt een les(senserie) seksuele
en relationele vorming samen die aansluit bij
de behoefte, de ervaring, de kennis en het
ontwikkelingsniveau van de leerlingen.
6.3 De student praat open en zonder schroom over
seksualiteit en relaties in één of meerdere activerende
werkvormen.
6.4 De student reflecteert op en evalueert een les
seksuele en relationele vorming en benoemt hierin
sterke en zwakke punten ten aanzien van de inhoud
en de uitvoering van de les.

4. Lessuggesties
Dit hoofdstuk biedt
per competentie een
aantal lessuggesties
waarmee de in hoofdstuk
3 genoemde indicatoren
behaald kunnen worden.
De lessuggesties hebben de volgende opbouw:
• Informatie voor docent
• Studentenopdracht (op student gericht = andere tone
of voice)
• In een aantal gevallen aanvullende informatie,
bijvoorbeeld achtergrondinformatie, een observatieof een beoordelingsformulier (ook uit te delen aan
student = andere tone of voice).
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4.1 Lessuggesties bij competentie 1
Competentie 1
De leraar voortgezet onderwijs onderkent het belang van seksuele en relationele
vorming voor leerlingen en onderkent zijn of haar leerpunten bij het geven van
seksuele en relationele vorming.
Lessuggestie voor het behandelen van indicatoren 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
1.1 De student legt de begrippen seksuele gezondheid, seksuele rechten en seksuele en relationele vorming uit.
1.2 De student beschrijft verschillende visies of benaderingen van seksuele en relationele vorming en geeft
beargumenteerd aan waar zijn of haar voorkeur naar uitgaat.
1.3 De student noemt minstens vier argumenten waarom seksuele en relationele vorming voor jongeren in het
voortgezet onderwijs van belang is.
1.4 De student reflecteert op uitgangspunten en doelen met betrekking tot seksuele en relationele vorming.

Informatie voor docent
Inleiding
Nationale en internationale organisaties op het gebied van
seksuele gezondheid hebben uitgangspunten en doelen
voor seksuele en relationele vorming geformuleerd (WHO
Europese Afdeling en BZgA, 2010; Rutgers WPF, 2011). In
deze opdracht staan studenten stil bij wat seksuele en relationele vorming inhoudt en bij de vraag waarom seksuele
en relationele vorming van belang is voor jongeren in het
voortgezet onderwijs.
Materiaal
• Document: Standards for Sexuality Education in Europe.
A framework for policy makers, educational and health
authorities and specialists. WHO Regional Office for
Europe and BZgA, 2010. Te downloaden via:
www.rutgerswpf.nl/article/standards-sexualityeducation-europe
• Studentenopdracht.
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Uitvoering
• De studenten lezen thuis uit Standards for Sexuality
Education in Europe. A framework for policy makers,
educational and health authorities and specialists
hoofdstuk 1, 2, 3 (paragraaf 3.1) en 4 uit deel 1, en
hoofdstuk 1 uit deel 2.
• Ze beantwoorden de vragen uit de opdracht.
• Plenair kunnen de argumenten met betrekking tot de
voorkeuren voor een bepaalde benadering van seksuele
en relationele vorming, het belang van seksuele en
relationele vorming en de relevantie van doelstellingen
en thema’s uitgewisseld worden.
Alternatief
De docent kan de opdracht ook nabespreken door studenten stellingen voor te leggen. De studenten reageren
plenair op de voorgelegde stellingen (mee eens – mee
oneens) en een aantal licht hun antwoord toe.
De docent kan de werkvorm op eigen wijze vorm geven.
Bijvoorbeeld: studenten een hand op laten steken als zij
het eens zijn met de stelling of achterin het lokaal bordjes
met ‘eens’ en ‘oneens’ ophangen en studenten naar de
bordjes laten lopen.

Stellingen
• Jongeren hebben het recht op informatie en voorlichting
over seksualiteit en relaties, zodat zij doordachte
beslissingen kunnen nemen op dit gebied.
• Seksuele en relationele vorming geeft ruimte aan de
inbreng van jongeren zelf.
• Seksuele en relationele vorming heeft oog voor de
diversiteit in onze samenleving.
• Bij seksuele en relationele vorming heb je ook te maken
met sociale, maatschappelijke, economische, wettelijke
en religieuze aspecten.
• Het overdragen van kennis over het voorkomen
van soa’s, ongewenste zwangerschap en seksueel
overschrijdend gedrag is het belangrijkste doel van
seksuele en relationele vorming.
• Seksuele en relationele vorming moet zich vooral
richten op meisjes; die zijn minder weerbaar.
• Seksuele en relationele vorming brengt jongeren op
ideeën waardoor ze eerder met seks zullen beginnen.
• Jongeren waarderen toch niet wat er op school wordt
verteld, ook niet als het over seksualiteit en relaties
gaat.
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Studentenopdracht
Lees uit Standards for Sexuality Education in Europe. A framework for policy makers, educational and
health authorities and specialists hoofdstuk 1, 2, 3 (paragraaf 3.1) en 4 uit deel 1, en hoofdstuk 1 uit deel 2.
Beantwoord aan de hand van deze literatuur de volgende vragen:
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›

In het document wordt gesproken over ‘formal and informal sexuality education’.
Waarom zijn beide volgens het rapport van belang?

›

Welke benaderingen van seksuele en relationele vorming worden in het document genoemd?
Naar welke benadering gaat je voorkeur uit?

›

Leg aan de hand van de tekst uit wat er wordt bedoeld met de volgende begrippen en geef hiervan een voorbeeld:
o Seksuele gezondheid
o Seksuele rechten
o Seksuele en relationele vorming

›

Noem vier argumenten waarom seksuele en relationele vorming voor jongeren in het voortgezet
onderwijs van belang is.

›

Welke van de in het document genoemde doelen vind je vooral relevant voor jongeren in het voortgezet onderwijs?

›

In het document worden acht inhoudelijke thema’s binnen seksuele en relationele vorming onderscheiden. Leg aan
de hand van voorbeelden uit wat onder die thema’s wordt verstaan.

Lessuggestie voor het behandelen van indicator 1.5
1.5 De student formuleert een standpunt over zijn of haar eigen rol in seksuele en relationele vorming.

Informatie voor docent
Inleiding
Leraren in het voortgezet onderwijs spelen een belangrijke rol bij de seksuele en relationele vorming van
jongeren. Uit onderzoek blijkt echter ook dat leraren hun
rol hierin verschillend kunnen invullen. Verder kan ook de
manier waarop iemand zelf is voorgelicht van invloed zijn
op de manier waarop iemand naar seksuele en relationele
vorming kijkt. In deze opdracht staan studenten hierbij
stil.

Uitvoering
• De studenten lezen thuis het artikel Seksuele vorming
en de persoonlijkheid van de leraar.
• Ze beantwoorden de vragen uit de opdracht.
• Plenair kunnen de studenten hun ideeën over wat zij
de huidige generatie jongeren willen meegeven op het
gebied van relaties en seksualiteit uitwisselen. Tevens
kan ingegaan worden op de vraag over hoe zij denken
om te gaan met de verschillen in leerbehoeften tussen
leraren en leerlingen.

Materiaal
• Artikel uit Pedagogiek: Seksuele vorming en de
persoonlijkheid van de leraar. Timmerman, 2009.
Als pdf te downloaden via: www.pedagogiek-online.nl/
index.php/pedagogiek/article/viewFile/371/370
• Studentenopdracht.
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Studentenopdracht
Lees het artikel Seksuele vorming en de persoonlijkheid van de leraar en beantwoord de volgende vragen:

18

›

Heb je zelf op de middelbare school seksuele en relationele vorming gekregen? Welke onderwerpen kwamen daarbij
aan bod? Wat is je het meeste bijgebleven? Wat heb je gemist?

›

Op welke manier werd het gegeven en wat vond je daarvan?

›

Hoe zie jij jezelf (‘open’ versus ‘afstandelijk’) en voor welke aanpak (‘sociaal-emotioneel’ versus ‘cognitief’) zou jij
kiezen?

›

In welke van de drie door Timmerman onderscheiden groepen leraren herken je jezelf het meest? Waarom?

›

Wat zou jij de huidige generatie jongeren willen meegeven op het gebied van relaties en seksualiteit? Hoe verhoudt
zich dat tot wat leerlingen het meest interessant vinden?

Lessuggestie voor het behandelen van indicator 1.6
1.6 De student toont inzicht in eigen kennis, attitude en vaardigheden op het gebied van seksuele en relationele vorming.

Informatie voor docent
Inleiding
Bij het geven van seksuele en relationele vorming zijn
bepaalde kwaliteiten van leraren extra relevant. In deze
opdracht gaan de studenten na wat die kwaliteiten zijn en
waar hun eigen sterke en minder sterke kanten liggen.
Materiaal
• Studentenopdracht.
• Aanvullende informatie.

Uitvoering
• De studenten vullen de lijst met kwaliteiten in (thuis
of tijdens de les). Zij geven daarbij aan waar zij nu al
goed in (denken te) zijn en wat zij nog verder moeten
ontwikkelen.
• Plenair kan ingegaan worden op de volgende vragen:
o Kunnen jullie een voorbeeld geven van een situatie
waarin je een bepaalde kwaliteit hebt laten zien?
o Wat is er nodig om kwaliteiten (verder) te
ontwikkelen?
o Zijn er nog andere kwaliteiten dan de in de lijst
genoemde die jullie belangrijk vinden voor het geven
van seksuele en relationele vorming?
Aandachtspunten
Bij de nabespreking kan de docent gebruik maken van de
bij dit onderdeel behorende aanvullende informatie. Hij of
zij kan deze ook uitdelen aan de studenten.
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Studentenopdracht
In onderstaande lijst staan ‘kwaliteiten’ van leraren in het voortgezet onderwijs die relevant (kunnen) zijn bij
het geven van seksuele en relationele vorming. Geef in de lijst aan over welke kwaliteiten je op dit moment al
beschikt en welke kwaliteiten je nog (verder) zou moeten ontwikkelen.

Kwaliteiten
Kennis over:
lichamelijke, seksuele en relationele ontwikkeling van jongeren
seksuele gezondheid, seksueel gedrag, risicogedrag van jongeren
opvattingen van jongeren over relaties en seksualiteit
diversiteit doelgroep (cultureel, religieus, sekse, onderwijsniveau,
seksuele oriëntatie, seksuele leefstijl)
seksuele rechten van jongeren
onderwerpen voor seksuele en relationele vorming
(voorkomen van) seksuele risico’s; anticonceptie, ongewenste
zwangerschap, soa’s, seksuele grensoverschrijding, seksuele problemen
positieve en plezierige kant van seks
hulp- en steunmogelijkheden
bestaande (effectief gebleken) materialen en methodieken

Attitude
bewustzijn van eigen normen en waarden op het gebied van seksualiteit
en relaties en die van anderen
bewustzijn van mogelijke invloed van eigen normen en waarden op hoe
je het thema benadert
openstaan voor andere meningen
positieve attitude t.o.v. seksualiteit van jongeren

Vaardigheden
openheid
creëren van veilige, vertrouwde sfeer
communicatieve vaardigheden
omgaan met persoonlijke vragen; stellen en bewaken persoonlijke
grenzen
inleven in doelgroep en daarop aansluiten
erkennen en gebruiken deskundigheid leerlingen
flexibiliteit
herkennen van vragen en problemen bij leerlingen en daar adequaat
mee omgaan
omgaan met randvoorwaarden (bijvoorbeeld gebrek aan tijd,
afstemming met collega’s, weerstand van ouders)
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Beschik
ik over

Dit moet ik nog (verder)
ontwikkelen

Aanvullende informatie
Om op een adequate manier seksuele en relationele vorming te geven zijn de volgende kwaliteiten relevant voor
studenten die in de toekomst seksuele en relationele vorming gaan geven. Deze kwaliteiten zijn ontleend aan
onderzoek, maar ook aan gesprekken met leraren in het voortgezet onderwijs.

Kennis

Attitude

Thuis zijn in de materie
Het gaat hierbij om inhoudelijke kennis van seksualiteit,
seksuele en relationele vorming en de seksuele ontwikkeling van jongeren. Maar ook om kennis van methodieken
en materialen en van huidige denkbeelden, opvattingen
en ervaringen van jongeren op het gebied van seksualiteit. Als je meer kennis wilt opdoen, kan je ook gebruik
maken van de website www.sense.info. Deze site is ook
voor jongeren een belangrijke en betrouwbare bron van
informatie over seksualiteit en relaties.

Eigen normen en waarden kennen
Bij het geven van seksuele en relationele vorming is een
belangrijke voorwaarde dat je jezelf goed kent: Hoe denk
je over seksualiteit? Welke gedachten en gevoelens roept
het thema bij je op? Wat zijn jouw normen en waarden als
het gaat om seksualiteit? Wat vind je wel kunnen en wat
niet en waarom? Wat zou je zelf wel doen en wat niet en
waarom? De vragen die je aan de leerlingen stelt, zou je
dus ook aan jezelf moeten stellen. Op die manier word je
je niet alleen meer bewust van je eigen denkbeelden en
opvattingen, maar kun je je ook beter verplaatsen in de
jongeren.

Voordat je begint aan relationele en seksuele vorming is
het van belang om je kennis te actualiseren op de volgende aspecten:
• De doelgroep (lichamelijke, seksuele en relationele
ontwikkeling; seksuele gezondheid; seksueel gedrag/
risicogedrag; opvattingen van jongeren over relaties en
seksualiteit).
• Diversiteit van de doelgroep (cultureel/religieus, sekse,
onderwijsniveau, seksuele oriëntatie, seksuele leefstijl).
• Seksuele rechten van jongeren.
• Onderwerpen voor seksuele en relationele vorming.
Naast aandacht voor (het voorkomen van) seksuele
risico’s zoals soa’s, ongewenste zwangerschap, seksuele
grensoverschrijding en seksuele problemen is het van
belang de positieve en plezierige kant van seks te
belichten.
• Hulp- en steunmogelijkheden in geval van vragen
over of problemen met relatie(vorming) en seksualiteit
(sociale kaart, websites).
• Bestaande (effectief gebleken) materialen
en methodieken. Deze zijn te vinden op
www.gezondeschool.nl en www.seksuelevorming.nl,
maar zijn daar (nog) niet integraal in te zien.

Bewust zijn van de invloed
van eigen normen en waarden
Het is van belang dat je je bewust bent van de mogelijke
invloed van je eigen normen en waarden op de leerlingen
en op hoe je bepaalde thema’s benadert.
Een voorbeeld: Het kan zijn dat je zelf moeite hebt met
het accepteren van homoseksualiteit. Als je dit laat blijken
aan de klas door bijvoorbeeld te lachen om grapjes over
homo’s of door op te merken dat je seks tussen twee
mannen vies vindt, draag je niet bij aan de acceptatie van
homoseksualiteit. Dit is niet gewenst, want ook in jouw
klas kunnen leerlingen zitten met homoseksuele gevoelens. Ga dus altijd op een respectvolle manier om met
het onderwerp. Mocht dit toch een grote belemmering
opleveren, vraag je dan af hoe je hiermee kunt omgaan.
In het uiterste geval zou je je kunnen afvragen of je deze
lessen wel moet geven.
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Openstaan voor andere meningen
Door bewust te zijn van de eigen opvattingen en open te
staan voor andere meningen, ontstaat er meer oog voor
overeenkomsten en verschillen, waardoor makkelijker
voorkomen kan worden dat de eigen mening de ‘maatstaf’
wordt.
Een voorbeeld: Een meisje uit je klas vertelt dat het in
haar cultuur niet wordt goedgekeurd dat er seks plaatsvindt voor het huwelijk. Ze moet als maagd het huwelijk
in. Zelf heb je geen enkel bezwaar tegen voorhuwelijkse
seks, sterker nog, je vindt dat iedere jongere zelf mag
bepalen wanneer hij of zij voor het eerst seks heeft. Het
is prima om jouw opvatting te delen met het meisje en de
rest van de klas, maar toon in ieder geval ook begrip voor
de mening van het meisje. Vertel dat iedereen een andere
opvoeding en ervaringen heeft waardoor meningen
kunnen verschillen. Iedere mening is even belangrijk; de
‘enige juiste’ mening bestaat niet. Als jij als leraar open
staat voor meningen van anderen en dat ook laat merken,
dan zullen leerlingen dat waarschijnlijk zelf ook meer gaan
doen. Stimuleer leerlingen ook om zelf een mening te ontwikkelen. Ze zullen ook zelf moeten leren verantwoorde
keuzes te maken.
Positieve attitude ten opzichte van seksualiteit
en de seksuele beleving en wensen van jongeren
Door seksualiteit te bespreken vanuit een positief uitgangspunt, zullen jongeren zich -ook op het gebied van
seksualiteit- meer serieus genomen en veiliger voelen
in de les. Wanneer je bijvoorbeeld een les begint met
de opmerking dat seks heel gevaarlijk is omdat je er een
soa of hiv van kunt krijgen, dan zullen veel leerlingen
afhaken. Vergelijk het met een kookles; als je deze begint
met de opmerking dat je van veel eten te dik wordt, zal
het enthousiasme van de cursisten minder groot zijn
dan wanneer je vertelt dat koken leuk en creatief kan
zijn en het geheel afgesloten wordt met een diner in
goed gezelschap.
Een voorbeeld van het serieus nemen van de seksuele
beleving van jongeren: Na uitgebreide voorlichting over
veilig vrijen, geeft een aantal jongens uit de klas aan dat
ze toch niet met een condoom zullen vrijen, want dat voelt
niet lekker. Je zou als leraar teleurgesteld kunnen zijn,
omdat ze niet naar je boodschap geluisterd hebben. Het
is echter van belang dat je de jongens laat merken dat ze
zelf keuzes maken en dat jij er voor zorgt dat ze voldoende
geïnformeerd zijn over de risico’s, voor zichzelf en de
ander. Het kan ook zijn dat een aantal jongens na de voorlichting aangeeft dat ze nu anders denken over condoomgebruik. Ze vinden de risico’s van onveilige seks zo groot
dat ze voortaan met condoom willen vrijen. Het feit dat
deze jongens zelf deze conclusie hebben getrokken, leidt
er toe dat de kans veel groter is dat ze het ook daadwerkelijk gaan doen.
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Vaardigheden
Openheid
Als leraar seksuele en relationele vorming moet je in
staat zijn om seksuele en relationele vorming op een
open manier te behandelen. Dit is niet altijd makkelijk.
Seksualiteit hoort namelijk voor de meeste mensen, dus
ook voor leraren en leerlingen, thuis in de privé sfeer. En
het heeft niet ieders voorkeur om met een groep pubers
te praten over seksualiteit en aanverwante thema’s.
Wanneer je je als leraar ‘verlegen’ of ‘geremd’ voelt bij het
onderwerp, kan het helpen om te beginnen met thema’s,
materialen of werkvormen waarbij je je prettig voelt. Of
om een ervaren collega om tips te vragen.
Veilige, vertrouwde sfeer creëren
De vaardigheid om een vertrouwde sfeer te scheppen is
een essentiële voorwaarde voor het kunnen bespreken
van persoonlijke onderwerpen als seksualiteit en relaties
in een groep. Het is een absolute basisvaardigheid voor
leraren die seksuele en relationele vorming geven.
Communicatieve vaardigheden
Het is belangrijk dat leraren seksuele en relationele
vorming over communicatieve vaardigheden beschikken.
Zowel verbaal (goed kunnen praten, niet over je woorden
struikelen) als non-verbaal (goed kunnen luisteren,
signalen kunnen opvangen en kunnen duiden). Bij communicatie gaat het om het overdragen van informatie, maar
ook om het begeleiden van een discussie en het luisteren
naar leerlingen.
Omgaan met persoonlijke vragen; stellen en bewaken
van persoonlijke grenzen
Leerlingen in het voortgezet onderwijs vragen leraren
geregeld naar hun relaties en hoe zij omgaan met
seksualiteit. De meeste leraren vinden het belangrijk
om deze vragen op gepaste wijze te beantwoorden. Bij
deze openheid is het wel van belang dat je als leraar je
eigen grenzen kunt bepalen en aangeven. Op die manier
leer je de leerlingen ook dat zij zelf ook hun grenzen
kunnen bepalen en aangeven én hoe zij dat kunnen doen.
Overigens zijn leerlingen in het algemeen niet zo zeer
geïnteresseerd in het seksleven van hun leraar. Veel vaker
gaat het om vragen die te maken hebben met hoe de
leraar de dingen aanpakte toen hij of zij zelf jong was. In
dat verband kun je wel vertellen hoe je vroeger, toen je de
leeftijd had van de leerlingen, dacht en deed op relationeel
en seksueel gebied. Je kunt de bal ook terugspelen en
de leerlingen vragen hoe zij denken dat je het aangepakt
hebt.
Inleven in de doelgroep en daarop aansluiten
Het is belangrijk om een goed contact met de leerlingen
van de klas te krijgen, om hen aan te voelen en om te
weten wat er onder hen leeft.

Een voorbeeld: Tijdens de lessen over seksualiteit blijkt
dat een aantal 14-jarige meisjes uit je klas al seksuele
ervaring hebben. Zelf was je veel ouder en je schrikt er
van dat meisjes zo jong al seks hebben. Je laat dat niet
merken, maar vraagt naar de motivatie. Blijkbaar leeft in
jouw klas het onderwerp seksualiteit behoorlijk. Je kunt
hierbij aansluiten door de informatie aan te passen aan het
ervaringsniveau van je klas.
Erkennen van de deskundigheid van jongeren
en deze ook gebruiken
Jongeren weten tegenwoordig best veel over seksualiteit.
Voor hun informatie kunnen ze putten uit meer bronnen
dan vroeger (denk bijvoorbeeld aan internet en televisie).
Laat jongeren jou vertellen wat ze weten, nodig hen hiertoe
uit door het stellen van vragen. Overigens is het wel een
valkuil om te denken dat jongeren alles al weten op seksueel en relationeel gebied. Vaak ontbreekt het hen (vooral
de jongens) aan gedegen kennis, of is deze fragmentarisch.
Flexibiliteit
Het kan zinvol zijn om in te spelen op wat er in de klas
gebeurt en niet te rigide vast te houden aan het vooraf
gemaakte programma. Flexibiliteit betekent ook: alert zijn
op de reacties vanuit de klas. Als je merkt dat de aandacht
verslapt, kun je bijvoorbeeld even stoppen met waar je
mee bezig bent en een pauze inlassen of een ander type
werkvorm ter onderbreking inzetten. Als je merkt dat de
emoties te hoog oplopen, kun je een luchtige werkvorm
inbrengen die de spanning reduceert.
Signaleringsfunctie
Als leraar moet je in staat zijn om vragen of problemen van
leerlingen op het gebied van relaties en seksualiteit te herkennen, waar nodig eerste opvang weten te organiseren,
en weten naar welke instanties verwezen kan worden.

Bij ouders kan het idee bestaan dat seksuele vorming hun
kinderen er toe aanzet om eerder met seks te beginnen.
Of ze vinden dat de informatie nog niet relevant is omdat
hun kinderen pas met seks mogen beginnen als ze zijn
getrouwd. Het is goed om stil te staan bij wat je ouders
kunt vertellen over de redenen voor het geven van de
lessen. Bijvoorbeeld dat je leerlingen in staat stelt binnen
een samenleving te leven waarin heel veel verschillende
ideeën bestaan over seksualiteit en waarin ze toch hun
eigen normen en waarden kunnen handhaven. Of dat de
lessen bijdragen aan de persoonlijke groei en de seksuele
gezondheid.
Scholen hebben vaak de gewoonte om ouders tijdens een
ouderavond of via een brief op de hoogte te stellen van de
lessen.
In verband met het borgen van het thema en bijbehorende activiteiten is het zinvol om het thema structureel
en integraal aan te pakken. Seksuele en relationele vorming blijkt vooral ook effectief te zijn als het in verschillende leerjaren wordt aangeboden, waarbij aandacht
wordt besteed aan zowel kennisoverdracht, als attitudevorming en het aanleren van (communicatieve) vaardigheden.
Voorbeelden van een structurele aanpak zijn:
• Het ontwikkelen en verankeren van een schoolbreed of
locatiespecifiek gezondheidsbeleid.
• Opnemen van het thema in het reguliere curriculum van
de school.
• Inbedden van seksuele en relationele vorming in zo veel
mogelijk lopende activiteiten van de school.

Omgaan met randvoorwaarden
Het gaat hier om aspecten zoals het omgaan met gebrek
aan tijd (bepalen wat op dat moment het meest essentiële
is voor de groep), afstemming met collega’s, het omgaan
met weerstand van ouders en het borgen van het thema.
In Nederland is seksuele en relationele vorming in het
voortgezet onderwijs geen apart vak, maar wordt het
behandeld als thema binnen andere vakken. Dat betekent
dat leraren van verschillende vakken aandacht kunnen
besteden aan het thema. Een recent kleinschalig onderzoek onder leraren in het voortgezet onderwijs (Van de
Bongardt, 2008) laat zien dat leraren biologie zich vooral
richten op biologische, fysieke en medische kennis over
seksualiteit, terwijl leraren verzorging en maatschappijleer
voornamelijk de relationele en sociaal-emotionele aspecten
van seksualiteit belichten. Mede hierdoor is afstemming
tussen leraren zinvol en wenselijk.

23

4.2 Lessuggesties bij competentie 2
Competentie 2
De leraar voortgezet onderwijs is in staat bij lessen seksuele en relationele vorming
aan te sluiten bij de seksuele ontwikkeling van jongeren en houdt hierin rekening
met het ontwikkelingsniveau, de ervaring, kennis en behoeften van leerlingen en de
invloeden die hierin een rol kunnen spelen.
Lessuggestie voor het behandelen van indicator 2.1
2.1 De student geeft een beschrijving van de seksuele en relationele ontwikkeling van jongeren (12+).

Informatie voor docent
Inleiding
Het is belangrijk dat de seksuele en relationele vorming
aansluit bij de seksuele ontwikkelingsfase waarin jongeren
verkeren. In deze opdracht benoemen de studenten kenmerken van verschillende ontwikkelingsfasen (10-15 en
16-18 jaar), en wat dit betekent voor de inrichting van de
lessen seksuele en relationele vorming.
Materiaal
• Document: Standards for Sexuality Education in Europe.
A framework for policy makers, educational and health
authorities and specialists. WHO Regional Office for
Europe and BZgA, 2010.
Te downloaden via: www.rutgerswpf.nl/article/
standards-sexuality-education-europe
• Studentenopdracht.

w
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Uitvoering
• De studenten lezen thuis hoofdstuk 3 (paragraaf 3.2) en
de matrix seksuele en relationele vorming uit Standards
for Sexuality Education in Europe. A framework for
policy makers, educational and health authorities and
specialists. WHO Regional Office for Europe and BZgA,
2010.
• Ze beantwoorden de vragen uit de opdracht.
• Plenair kunnen de antwoorden op de vragen en de
redenaties daarachter uitgewisseld worden. En wat deze
bevindingen betekenen voor het inrichten van lessen
seksuele en relationele vorming.
Aandachtspunten
In de nabespreking kan de docent nog extra informatie
geven over de seksuele ontwikkeling en het seksuele
gedrag van jongeren. Informatie is te vinden op:
www.seksualiteit.nl/jongeren_en_ jongvolwassenen_308.
html

Studentenopdracht
Lees de volgende literatuur:
• Hoofdstuk 3 (paragraaf 3.2) en de matrix seksuele en relationele vorming uit Standards for Sexuality Education in
Europe. A framework for policy makers, educational and health authorities and specialists. WHO Regional Office for
Europe and BZgA, 2010.
Beantwoord op basis van de literatuur de volgende vragen:
› Beschrijf specifieke seksuele ontwikkelingskenmerken bij de leeftijdsfasen 12-15 en 16-18 jaar.
› Welke aspecten van het thema vruchtbaarheid en voortplanting vind je belangrijk in de lessen seksuele en relationele
vorming voor de leeftijdsgroep van 12-15 jaar en welke in de leeftijdsgroep van 15 jaar en ouder?
› Welke aspecten van het thema vriendschap en relaties vind je belangrijk in de lessen seksuele en relationele vorming
voor de leeftijdsgroep van 12-15 jaar en welke in de leeftijdsgroep van 15 jaar en ouder?
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Lessuggestie voor het behandelen van indicator 2.2
2.2 De student schetst een beeld van de seksuele gezondheid van jongeren met betrekking tot seksueel (risico)gedrag
(zwangerschap, soa’s, seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksuele problemen) en reflecteert op wat dit
betekent voor de inrichting van de lessen seksuele en relationele vorming.

Informatie voor docent
Inleiding
Het is belangrijk dat in de seksuele en relationele vorming
rekening wordt gehouden met mogelijke risicogroepen
en -factoren. In deze opdracht gaan de studenten na hoe
het gesteld is met de seksuele gezondheid van jongeren,
welke jongeren het meeste risico lopen en wat dit betekent voor de inrichting van de lessen seksuele en relationele vorming.
Materiaal
• Boek: Seks onder je 25e. Seksuele gezondheid van
jongeren in Nederland anno 2012. H. de Graaf, H.
Kruijer, J. van Acker & S. Meijer, 2012. Te downloaden
via www.seksonderje25e.nl (vanaf januari 2013)
• Document: Leefstijlcampagne seksuele weerbaarheid.
Voorbereidend literatuuronderzoek. H. de Graaf,
L. van Dijk & C. Wijsen, 2010.
Te downloaden via: www.rutgerswpf.nl/
leefstijlcampagne
• Studentenopdracht.
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Uitvoering
• De studenten lezen thuis de volgende literatuur:
o Conclusie van Seks onder je 25e. Seksuele gezondheid
van jongeren in Nederland anno 2012.
H. de Graaf, H. Kruijer, J. van Acker & S. Meijer, 2012,
o Hoofdstuk 2 uit Leefstijlcampagne seksuele
weerbaarheid. Voorbereidend literatuuronderzoek.
H. de Graaf, L. van Dijk & C. Wijsen, 2010.
• Ze beantwoorden de vragen uit de opdracht.
• Plenair kunnen de antwoorden op de vragen
uitgewisseld worden en kan ingegaan worden op de
betekenis van de bevindingen voor het inrichten van
lessen seksuele en relationele vorming.
Aandachtspunten
In de nabespreking kan de docent nog extra informatie
geven over het model van seksuele interactiecompetentie,
een breed geïntegreerd model van seksuele gezondheid. Informatie hierover is te vinden in hoofdstuk 1 van
het rapport Leefstijlcampagne seksuele weerbaarheid.
Voorbereidend literatuuronderzoek.

Studentenopdracht
Lees de volgende literatuur:
• Conclusie van Seks onder je 25e. Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2012. H. de Graaf, H. Kruijer, J.
van Acker & S. Meijer, 2012.
• Hoofdstuk 2 uit Leefstijlcampagne seksuele weerbaarheid. Voorbereidend literatuuronderzoek. H. de Graaf,
L. van Dijk & C. Wijsen, 2010.
Beantwoord op basis van de literatuur de volgende vragen:
› Welke jongeren lopen de meeste seksuele risico’s?
o risico op ongewenste zwangerschap
o risico op soa’s
o risico op seksuele grensoverschrijding
o risico op seksuele problemen
› Welke factoren spelen daarbij een rol (denk daarbij aan factoren op het gebied
van kennis, attitudes en vaardigheden)?
› Hoe kun je daarmee rekening houden in je lessen?
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Lessuggestie voor het behandelen van indicator 2.3
2.3 De student beschrijft wat de rol en invloed is van ouders, peers en media op de seksuele en relationele ontwikkeling.

Informatie docent
Inleiding
Alhoewel school nog steeds de belangrijkste informatiebron is voor jongeren, spelen ook andere informatiebronnen een rol, zoals ouders, leeftijdgenoten en de
sociale media.
Materiaal
• Boek: Seks onder je 25e. Seksuele gezondheid van
jongeren in Nederland anno 2012. H. de Graaf, H.
Kruijer, J. van Acker & S. Meijer, 2012. Te downloaden
via www.seksonderje25e.nl (vanaf januari 2013)
• Studentenopdracht.
Uitvoering
• De studenten lezen thuis hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8
uit Seks onder je 25e. Seksuele gezondheid van jongeren
in Nederland anno 2012. H. de Graaf, H. Kruijer, J. van
Acker & S. Meijer, 2012.
• Ze beantwoorden de vragen uit de opdracht.
• Plenair kan ingegaan worden op de mogelijke
discrepantie tussen de verwachtingen die studenten van
tevoren hadden en de bevindingen uit onderzoek.
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Aandachtspunten
In de nabespreking is het ook goed om aan te geven
dat er nog relatief weinig bekend is over de invloed van
de sociale media op het seksuele gedrag van kinderen
en jongeren. Doordat veel jongeren gebruik maken van
internet, neemt het risico op ongewenste contacten in een
seksueel getinte context toe. Jongeren uit groepen met
een lagere sociaal-economische status staan gemiddeld
relatief vaak bloot aan risico’s en meisjes krijgen vaker
ongewenste seksuele opmerkingen en worden vaker
gevraagd om persoonlijke informatie te geven (De Haan,
2010). Aan de andere kant is ook bekend dat veel kinderen en jongeren zich weinig aantrekken van de seksuele
beelden op internet of er juist minder door beïnvloed
worden. Een belangrijk deel van hen zit bijvoorbeeld
helemaal niet te wachten op seksueel getinte reacties via
Hyves of vindt het vervelend dat je via een link van Hyves
op erotieksites kunt komen (Jeugdpeil, 2009). De overgrote meerderheid van de jongeren in Nederland vindt
ook dat grensoverschrijdend seksueel gedrag niet normaal
is (De Graaf, Nikken, Felten, Janssens & Van Berlo, 2009).
Lang niet alle kinderen en jongeren lopen dus een risico
(zie dossier Seksualisering op www.nji.nl).

Studentenopdracht
Lees de volgende literatuur:
• Hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8 uit Seks onder je 25e. Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2012.
H. de Graaf, H. Kruijer, J. van Acker & S. Meijer, 2012.
Beantwoord op basis van de gelezen literatuur de volgende vragen:
› Over welke aspecten van seksualiteit en relaties praten jongeren met hun ouders?
› Over welke aspecten van seksualiteit en relaties praten jongeren met hun vrienden?
› Waarvoor wordt internet het meest gebruikt door jongeren als het gaat om seksualiteit?
› Komen deze bevindingen overeen met wat je van te voren dacht?
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Lessuggestie voor het behandelen van indicator 2.4
2.4 De student laat zien te beschikken over kennis van middelen ter voorkoming van zwangerschap en soa’s, en over
kennis van aspecten van seksuele grensoverschrijding

Informatie voor docent
Inleiding
In de kennisbases van de lerarenopleidingen Biologie en
Gezondheidszorg & Welzijn is expliciet opgenomen dat de
startbekwame leraar kennis moet hebben van middelen
ter voorkoming van zwangerschap en soa’s. Naar ons idee
moet de startbekwame leraar ook kennis hebben van
aspecten rondom seksuele grensoverschrijding. Met een
quiz krijgen de studenten een indruk van hun kennis op
deze gebieden. Uitgangspunt bij de quiz zijn veel voorkomende vragen en misvattingen van leerlingen in het
voortgezet onderwijs over deze onderwerpen.
Materiaal
• Studentenopdracht.
• Antwoorden bij de beweringen uit de opdracht.
Uitvoering
• De studenten vullen de lijst met uitspraken in (thuis of
tijdens de les).
• De docent bespreekt plenair de vragen en de
antwoorden met de studenten en vraagt de studenten
zelf aan te geven hoeveel vragen zij goed hadden.
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Alternatief
De docent kan de vragen en antwoorden ook plenair
bespreken aan de hand van een powerpointpresentatie
met de uitspraken.

Studentenopdracht

waar

Niet

waar

Onderstaande beweringen zijn gebaseerd op veel voorkomende vragen en misverstanden van jongeren over
anti-conceptie, soa’s en seksuele grensoverschrijding. Geef bij elke uitspraak aan of deze volgens jou waar of
niet waar is.

1. Een meisje dat nog nooit heeft gemenstrueerd, kan niet zwanger worden als zij
geslachtsgemeenschap heeft
2. Meisjes kunnen zwanger worden als ze onbeschermde seks hebben tijdens hun menstruatie
3. Als een jongen met zijn vinger of penis de vagina van een meisje binnen gaat, kan hij voelen
of het meisje nog maagd is (dus niet eerder geslachtsgemeenschap heeft gehad)
4. Als er meer dan 36 uur zit tussen het slikken van de ene en de volgende anticonceptiepil,
kan een meisje zwanger worden als ze seks heeft zonder verdere bescherming
5. Als het vrijen met condoom stroef verloopt, kun je massageolie gebruiken als glijmiddel
6. De morning-afterpil is zonder recept te verkrijgen
7. De anticonceptiepleister is een anticonceptiemiddel dat een meisje of vrouw na de geslachtsgemeenschap aanbrengt op haar arm
8. De anticonceptie- of Nuva-ring wordt voor drie weken ingebracht in de vagina; daarna volgt
een stopweek
9. Het gebruik van twee condooms over elkaar is extra veilig
10. Een soa wordt alleen overgedragen door sperma
11. Als een meisje pijn heeft bij het plassen en er gekleurd slijm uit haar vagina komt,
heeft ze zeker een soa
12. Het hiv-virus kan worden overgedragen door tongzoenen, maar niet via beffen of pijpen
13. Voor een soa-test kun je alleen terecht bij de huisarts
14. Meisjes kunnen onvruchtbaar worden van chlamydia
15. Als een meisje ongewenst zwanger wordt, is dat haar eigen schuld
16. Als een jongen of een meisje ongevraagd geconfronteerd wordt met pornografische beelden,
is er sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag
17. Jongens zijn nooit het slachtoffer van seksuele grensoverschrijding

18. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is altijd bewust
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Antwoorden bij de beweringen uit de opdracht
1. Een meisje dat nog nooit heeft gemenstrueerd, kan niet zwanger worden als zij geslachtsgemeenschap heeft
Niet waar
Een meisje kan zwanger worden van onbeschermde geslachtsgemeenschap ook al is ze nog nooit ongesteld geweest.
Omdat een meisje nooit precies weet wanneer ze voor het eerst ongesteld gaat worden, kan ze nooit zeker weten of ze
niet net vruchtbaar is. Als ze vruchtbaar is, kan ze zwanger worden als ze seks heeft zonder een voorbehoedmiddel te
gebruiken.

2. Meisjes kunnen zwanger worden als ze onbeschermde seks hebben tijdens hun menstruatie
Waar
Als een meisje geen betrouwbaar anticonceptiemiddel gebruikt, kan zij zwanger worden als ze seks heeft tijdens haar
menstruatie. Tijdens de menstruatie is de baarmoeder niet klaar voor het innestelen van een eicel, maar zaadcellen
kunnen wel een week of zelfs langer blijven leven. In die tijd kan een vrijgekomen eicel worden bevrucht en zich later
gaan innestelen. Meisjes en vrouwen zijn het meest vruchtbaar rond de periode van de eisprong. Het probleem is dat
soms moeilijk te voorspellen is wanneer deze plaatsvindt. Zeker bij jonge meisje verloopt de menstruatiecyclus en dus
ook de eisprong niet altijd regelmatig. Het kan voorkomen dat de eisprong enkele dagen na de menstruatie plaatsvindt.
In dat geval kan een meisje zwanger worden als zij seks heeft tijdens de menstruatie.

3. Als een jongen met zijn vinger of penis de vagina van een meisje binnen gaat, kan hij voelen of het meisje nog
maagd is (dus niet eerder geslachtgemeenschap heeft gehad)
Niet waar
Geen enkele jongen kan voelen of een meisje maagd is. Wel kan het zijn dat een jongen merkt dat een meisje onzeker,
gespannen of bang is. Hierdoor kunnen de spieren in haar bekkenbodem zich aanspannen of wordt de vagina van het
meisje niet vochtig genoeg. Met als mogelijk gevolg dat penetratie van de vagina met de penis wordt bemoeilijkt. Ook
kan het pijn doen. De jongen kan dan denken dat het voor het meisje de eerste keer is. Maar dit hoeft niet zo te zijn: ook
meisjes die geen maagd meer zijn, kunnen gespannen zijn.

4. Als er meer dan 36 uur zit tussen het slikken van de ene en de volgende anticonceptiepil, kan een meisje
zwanger worden als ze seks heeft zonder verdere bescherming
Waar
De meeste anticonceptiepillen worden gedurende drie weken dagelijks ingenomen, gevolgd door een pilvrije week
waarin een onttrekkingsbloeding optreedt. Bij voorkeur wordt de pil elke dag op hetzelfde tijdstip ingenomen. Als een
meisje een keer de pil vergeet, maar alsnog binnen 12 uur inneemt, dan is de pil nog betrouwbaar. Dus als het minder
dan 36 uur geleden is dat zij de vorige pil nam, is er niets aan de hand. Als er meer dan 36 uur verstreken is tussen het
slikken van de twee pillen, is het meisje niet meer goed beschermd tegen een zwangerschap.
Op www.noodpil.nl kan een meisje aan de hand van een test nagaan of zij een morning-aftermiddel nodig heeft.
Meer informatie over de verschillende soorten anticonceptiemiddelen, de voor- en nadelen en veelgemaakte fouten is te
vinden op www.seksualiteit.nl, bij het thema Veilig vrijen en via de website www.anticonceptievoorjou.nl. In de webshop
van Rutgers WPF zijn de brochures Wel seks, geen zorgen en Wel seks, niet zwanger. Welke anticonceptie kies jij? te
downloaden: http://shop.rutgerswpf.nl
De pil en het condoom zijn de meest bekende voorbehoedmiddelen. Maar er is veel meer betrouwbare anticonceptie. De website www.anticonceptievoorjou.nl is speciaal gemaakt voor meisjes en jonge vrouwen tot 25 jaar. Op deze site die ook staat op
www.sense.info kunnen meisjes een test doen om te zien welke vorm van anticonceptie het beste bij hen past.
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5. Als het vrijen met condoom stroef verloopt, kun je massageolie gebruiken als glijmiddel
Niet waar
Massageolie kan het condoom beschadigen. Dat geldt ook voor een glijmiddel waar olie in zit. Een glijmiddel op waterbasis heeft dit nadeel niet. Het is te verkrijgen bij de drogist.

6. De morning-afterpil is zonder recept te verkrijgen
Waar
De morning-afterpil is zonder recept te koop bij de drogist of apotheek en kost ongeveer 15 euro. De morning-afterpil
beschermt tegen een ongewenste zwangerschap tot 72 uur nadat een meisje of vrouw onbeschermde seks heeft gehad.
Er is sinds kort ook een nieuw soort morning-afterpil op de markt: Ella One. Die kan een meisje tot vijf dagen na de
onveilige seks innemen. De pil moet wel via de huisarts worden gehaald omdat de bijwerkingen wat zwaarder kunnen
zijn dan bij de gewone morning-afterpil.

7. De anticonceptiepleister is een anticonceptiemiddel dat een meisje of vrouw na de geslachtsgemeenschap
aanbrengt op haar arm
Niet waar
De anticonceptiepleister bevat hormonen en is de enige wekelijkse anticonceptiemethode.
Een meisje kan de pleister van 4.5 x 4.5 cm makkelijk zelf aanbrengen op een schone en droge huid. De pleister kan op
de buik, bil, bovenarm of de bovenkant van de rug worden geplakt, maar niet op de borsten. De pleister wordt om de
zeven dagen vervangen. Na drie pleisters volgt een week zonder pleister, waarin een onttrekkingsbloeding optreedt.
Vervolgens begint een nieuwe pleistercyclus van drie weken.

8. De anticonceptie- of Nuva-ring wordt voor drie weken ingebracht in de vagina; daarna volgt een stopweek
Waar
De anticonceptiering biedt een maand lang bescherming tegen ongewenste zwangerschap. De ring geeft de hormonen
rechtstreeks via de wand van de vagina af. De hormonen komen dus niet in het maag-darmkanaal terecht. Daarom
hoeft de dosis hormonen in de ring minder hoog te zijn en hebben maag- en darmproblemen geen invloed op de
betrouwbaarheid van deze anticonceptiemethode.
Een meisje brengt de flexibele ring van 5,4 cm doorsnee zelf in de vagina zoals een tampon. De precieze plaats van de
ring in de vagina is niet belangrijk voor de doeltreffendheid ervan. Hij blijft drie weken in de vagina en wordt dan verwijderd. Precies een week later wordt een nieuwe ring ingebracht. Tijdens de zeven ringvrije dagen krijgen de meeste
meisjes en vrouwen een onttrekkingsbloeding.

9. Het gebruiken van twee condooms over elkaar is extra veilig
Niet waar
Het is juist onveilig. De condooms kunnen scheuren door de wrijving tussen de twee laagjes rubber.

10. Een soa wordt alleen overgedragen door sperma
Niet waar
Soa’s worden overgedragen via sperma, bloed, vaginaal vocht en bij contact van slijmvliezen. Deze zitten onder andere
in de anus, de penis, de vagina en de mond.
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De meeste soa’s worden opgelopen bij onveilig vrijen. Onveilig vrijen is:
• vaginale geslachtsgemeenschap zonder condoom (penis in vagina)
• anale geslachtsgemeenschap zonder condoom (penis in anus)
• orale seks (pijpen en beffen) zonder condoom of beflapje
• gezamenlijk gebruik van seksattributen zoals een dildo, als deze tussendoor niet schoon zijn gemaakt
Een aantal soa’s is ook overdraagbaar via bloed, bijvoorbeeld als gevolg van een onhygiënisch aangebrachte tatoeage of
piercing. Of als iemand bij het gebruiken van drugs de naalden, spuiten of andere attributen van een ander gebruikt.
Tijdens zwangerschap kunnen hiv, hepatitis B en syfilis worden overgedragen van moeder op kind. Hiv, hepatitis B,
syfilis, chlamydia, herpes genitalis en gonorroe kunnen tijdens de geboorte worden overgedragen op de baby.
Soa Aids Nederland heeft op haar website informatie over de in Nederland meest voorkomende soa’s: www.soaaids.nl/
soa/meest_voorkomende_soa
11. Als een meisje pijn heeft bij het plassen en er gekleurd slijm uit haar vagina komt, heeft ze zeker een soa
Niet waar
Veel meisjes en vrouwen hebben afscheiding. Dat is witgelige vloeistof die uit de vagina kan komen als een meisje niet
ongesteld is. Dit is heel normaal en hoeft dus niet te wijzen op een soa. Alleen als een meisje onveilige seks heeft gehad
met iemand die een soa heeft, is het mogelijk dat deze klachten wijzen op een geslachtsziekte.
Soa’s kunnen vervelende klachten geven. Maar: veel mensen met een soa hebben geen klachten. Als iemand geen
klachten heeft, wil dat dus niet zeggen dat iemand soa-vrij is.
Voorbeelden van klachten
• Afscheiding uit penis, vagina of anus. Bij meisjes of vrouwen is de afscheiding vaak meer dan normaal. De afscheiding
kan waterig, melkachtig, gelig of groenig van kleur zijn en apart ruiken.
• Branderig gevoel, irritatie, pijn tijdens of na het plassen of kleine beetjes moeten plassen.
• Zweertjes, wratjes of blaasjes op penis, vagina, anus of mond.
• Jeuk in het schaamhaar, aan eikel, schaamlippen of anus.
• Gezwollen klieren in de liezen.
• Pijn in één of beide (bij)ballen.
• Pijn in de onderbuik.
• Pijn bij het vrijen of onregelmatig en abnormaal bloedverlies, bijvoorbeeld na het vrijen of
tussen twee menstruaties in.
Meer informatie over de klachten en gevolgen van soa: www.soaaids.nl/soa/soa_klachten_en_gevolgen
12. Het hiv-virus kan worden overgedragen door tongzoenen, maar niet via beffen of pijpen
Niet waar
Er zijn verschillende manieren om een hiv-infectie op te lopen. In de dagelijkse omgang is er nauwelijks of geen risico op
hiv-infectie.
Het virus (hiv) kan zich bevinden in
• bloed
• speeksel*
• sperma en voorvocht
• vaginaal vocht en moedermelk
Vooral door onveilige handelingen met bloed en sperma loopt iemand risico om hiv op te lopen of over te dragen.
Infectie valt vooral te voorkomen door veilig te vrijen. Bij vaginale en anale seks bieden condooms bescherming tegen
infectie. Bij pijpen zonder condoom en beffen zonder beflapje kan het hiv-virus dus wel overgedragen worden.

* Hoewel het virus in speeksel kan voorkomen, is de concentratie te laag om een infectie te veroorzaken. Met
tongzoenen kan het hiv-virus dus niet overgedragen worden.
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13. Voor een soa-test kun je alleen terecht bij de huisarts
Niet waar
Soa-tests worden gedaan door huisartsen, maar vaak ook door de GGD of in een polikliniek geslachtsziektes.
Op www.soaaids.nl/soa/testen_op_soas en op Sense Mobiel (M.Sense.info) staan de testlocaties.
Let op: iemand kan zich pas drie maanden nadat onveilig is gevreeën, laten testen. Voor die tijd zijn de testresultaten
nog niet betrouwbaar. Alleen als er klachten zijn, zoals jeuk of pijn aan de geslachtsdelen, is het zinvol dat iemand zich
eerder laat testen. De klachten kunnen namelijk duiden op een soa, die direct te behandelen is.
Meer informatie over de behandeling van soa’s: www.soaaids.nl/soa/behandeling

14. Meisjes kunnen onvruchtbaar worden van chlamydia
Waar
Bij een meisje kan chlamydia zich verplaatsen naar de eileiders. Er ontstaat dan een eileiderontsteking die zich kan
uitbreiden naar de buikholte. Door een snelle en goede behandeling (antibiotica en bedrust) kan een eileider volledig
genezen. Als een eileiderontsteking niet of te laat wordt behandeld, komen er littekens in de eileiders en kan de eileider
verstopt raken. Dit kan leiden tot onvruchtbaarheid of een buitenbaarmoederlijke zwangerschap.
Ook bij jongens kan de ontsteking zich uitbreiden. Dit komt minder vaak voor dan bij meisjes. De bacteriën kunnen via
de plasbuis en de zaadleiders terechtkomen in de bijbal. Dit kan leiden tot een bijbalontsteking. Een bijbalontsteking
geeft pijn en zwelling van de balzak. Soms is er ook koorts. Langdurig bestaande chlamydia-infecties kunnen bij een
jongen ook zorgen voor littekens en verklevingen in de plasbuis en zaadleiders. Dit kan net als bij een meisje leiden tot
verminderde vruchtbaarheid.

15. Als een meisje ongewenst zwanger wordt, is dat haar eigen schuld
Niet waar
Als twee mensen gewenst met elkaar seks hebben en niet zwanger willen worden, zijn ze er allebei verantwoordelijk
voor dat het veilig gebeurt. En als ze er voor kiezen om onbeschermd seks te hebben, zijn ze ook allebei verantwoordelijk voor de eventuele ongewenste gevolgen.

16. Als een jongen of een meisje ongevraagd wordt geconfronteerd met pornografische beelden, is er sprake
van seksueel grensoverschrijdend gedrag
Waar
Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat het om gedrag dat seksueel van aard is en als ongewenst wordt ervaren.
Om te kunnen bepalen of er sprake is van seksueel grensoverschrijdend contact, worden zes criteria gehanteerd:
wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, leeftijds- of ontwikkelingsgepast, contextgepast en zelfrespecterend (Frans & Franck, 2010). Als aan één van deze criteria niet wordt voldaan, is er mogelijk sprake van seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Of dat daadwerkelijk zo is, moet per geval worden beoordeeld.
De term ‘seksueel misbruik’ wordt vaak gebruikt wanneer het grensoverschrijdende gedrag zich binnen een afhankelijkheidsrelatie afspeelt met een relatief groot machts- of leeftijdsverschil (meer dan 5 jaar).
Het Nederlands Wetboek van Strafrecht stelt onder andere de volgende vormen van seksueel grensoverschrijdend
gedrag strafbaar (Jonker & De Haas, 2011):
• Verkrachting: het ongewenst seksueel binnendringen van iemands lichaam door middel van (bedreiging met) geweld.
• Aanranding: het met (bedreiging van) geweld dwingen van iemand tot het plegen of dulden van seksuele handelingen
anders dan penetratie.
• Schennis van de eerbaarheid: het in het openbaar tonen van de geslachtsorganen of het in het openbaar plegen van
seksuele handelingen.
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• Pornografie: het ongevraagd aanbieden van pornografie en het bezit, vervaardigen of verspreiden van
kinderpornografie. Ook sexting (het verzenden en ontvangen van seksuele afbeeldingen van jongeren onder de 18
jaar) is strafbaar.
• Ontucht: het seksueel binnendringen van, of het uitvoeren van andere seksuele handelingen bij iemand die jonger
is dan 16 jaar*, iemand die bewusteloos is, of iemand met een ernstige lichamelijke, verstandelijke of psychische
beperking.
Bij seksueel contact met jongeren onder de 16 jaar (maar ouder dan 12 jaar) komt de politie alleen in actie als aangifte
wordt gedaan door de jongere, de ouders of de Raad voor de Kinderbescherming. Het is immers niet de bedoeling dat
een jongen van zeventien wordt opgepakt omdat hij seks heeft met zijn vijftienjarige vriendinnetje. Als er geen dwang of
geweld wordt gebruikt en beiden kiezen er bewust en vrijwillig voor om seks te hebben met elkaar, dan is de seks niet
strafbaar.
Voor feiten en cijfers over seksuele grensoverschrijding zie: www.seksueelgeweld.nl

17. Jongens zijn nooit het slachtoffer van seksuele grensoverschrijding
Niet waar
Jongens kunnen ook last hebben van ‘seksistische blikken’, ongewenste aanrakingen of seksuele handelingen en contacten met andere mannen of vrouwen. Ook opmerkingen zoals dat je een strak kontje hebt of dat je gymbroek vast
goed gevuld is, komen voor. Jongens kunnen dus evengoed last hebben van ongewenst seksueel contact. Voor jongens
is het vaak nog lastiger dan voor meisjes om toe te geven dat ze seksueel zijn lastig gevallen of seksueel misbruikt. Dit
is vaak uit angst te worden uitgemaakt voor ‘homo’. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 4% van de jongens ervaring heeft
met seksuele dwang of overhalen tot seks tegenover 17% van de meisjes.

18. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is altijd bewust
Niet waar
Uit onderzoeken en gesprekken met slachtoffers en daders blijkt dat grenzen niet altijd bewust worden overschreden.
Het nee-signaal van de jongen of het meisje van wie de grenzen zijn overschreden, kan bijvoorbeeld niet zijn opgemerkt.
Onderzoek laat zien dat onduidelijke communicatie het risico op seksuele grensoverschrijding vergroot (Rutgers Nisso
Groep, 2009).

* In de praktijk geldt dit alleen voor personen die jonger zijn dan 12 jaar of in geval van een 12-16 jarige als het  
verschil tussen de pleger en het slachtoffer meer dan 5 jaar is.
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4.3 Lessuggesties bij competentie 3
Competentie 3
De leraar voortgezet onderwijs is in staat tijdens de lessen over seksuele en
relationele vorming een zodanige veilige, vertrouwde leeromgeving tot stand te
brengen en te bewaken dat leerlingen op een respectvolle manier met elkaar
praten over seksualiteit en relaties.
Lessuggestie voor het behandelen van indicator 3.1, 3.2
3.1 De student heeft geoefend met een werkvorm voor het creëren van een veilige sfeer die leerlingen stimuleert tot
het stellen van vragen en het praten over seksualiteit en relaties.
3.2 De student legt uit wat concrete randvoorwaarden zijn voor een veilige, vertrouwde sfeer (groepsregels,
woordgebruik, groepssamenstelling etc.).

Informatie voor docent
Inleiding
Het praten over onderwerpen rondom seksualiteit verloopt beter in een omgeving waar leerlingen zich veilig
en prettig voelen. In deze werkvorm maken de studenten
kennis met een aantal werkvormen die zij later zelf
kunnen inzetten om een veilige sfeer te creëren of om het
thema te introduceren. Verder staan zij stil bij randvoorwaarden voor het creëren van een veilige sfeer en bij het
geven van seksuele en relationele vorming.
Materiaal
• Studentenopdracht.
• Aanvullende informatie.

Uitvoering
• De studenten kiezen in groepjes uit de opdracht een
werkvorm die zij het meest geschikt vinden om het
thema te introduceren en beargumenteren hun keuze.
Of zij bedenken zelf een werkvorm.
• Eén of meerdere groepjes presenteren de gekozen
werkvorm.
• Plenair kan ingegaan worden op de volgende vragen:
o Hoe vonden jullie het om zo’n werkvorm te
presenteren? Wat vonden de anderen van de
gepresenteerde werkvorm?
o Het introduceren van het thema en het creëren van
een veilige sfeer zijn belangrijke aandachtspunten
bij het geven van seksuele en relationele vorming.
Kunnen jullie nog andere aandachtspunten of
randvoorwaarden bedenken?
Aandachtspunten
Bij de plenaire nabespreking kan de docent gebruik maken
van de bij dit onderdeel behorende aanvullende informatie. Hij of zij kan deze ook uitdelen aan de studenten.
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Studentenopdracht
Vorm een groepje en kies uit onderstaande lijst met werkvormen een werkvorm die jullie het meest geschikt
vinden om het thema seksuele en relationele vorming in je klas te introduceren. Beargumenteer je keuze.
Of bedenk zelf een werkvorm. Bereid de werkvorm voor zodat je deze plenair kunt presenteren.

Werkvormen
Als ik een jongen/meisje was
De leerlingen zijn verdeeld in een meisjes- en een jongensgroep. De meisjes maken de volgende zinnen af: ‘Ik ben blij
dat ik een meisje ben, want …’ en ‘Als ik een jongen zou zijn, dan ….’. De jongens maken de volgende zinnen af: ‘Ik ben
blij dat ik een jongen ben, want … ‘ en ‘Als ik een meisje zou zijn, dan …’. De zinnen worden opgeschreven op blaadjes en
daarna op een stapel gelegd. Vervolgens pakt elke leerling een blaadje van de stapel en leest dat voor. Tot slot krijgen
de leerlingen de ruimte om te reageren op de verschillende antwoorden.
Waar denk je aan?
De leraar schrijft de woorden ‘verliefd’, ‘verloofd’ en ‘getrouwd’ op het bord en vraagt vervolgens aan de leerlingen waar
ze aan denken bij deze woorden. Welke associaties hebben ze? Denk aan gedachten, gevoelens en gedrag.
In de nabespreking kan worden ingegaan op overeenkomsten en verschillen in de antwoorden.
Filmpje Leraar24
Het inzetten van een spel om het thema te introduceren. Het filmpje ‘Bespreken van seksualiteit in 4VWO’ laat zien hoe
de spellen Girls’ Choice en Boys R Us worden ingezet in een 4 VWO-klas.
Link naar het filmpje www.leraar24.nl/video/1950
Associatiespel
Leerlingen kiezen een alledaags voorwerp en vertellen daarbij hun associatie tussen het voorwerp en het onderwerp
seksualiteit en relaties. Zo kan een glas bijvoorbeeld staan voor een romantisch etentje met een geliefde.
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Aanvullende informatie
Veilige en prettige sfeer

Woordgebruik

Het praten over onderwerpen rondom seksualiteit verloopt beter in een omgeving waarin leerlingen zich veilig
en prettig voelen. In een klas kennen de leerlingen elkaar
al wat langer, maar ze zullen zich soms onvoldoende
vertrouwd met elkaar voelen om persoonlijke ervaringen of denkbeelden te uiten. In een schoollokaal kan
een kring of andere opstelling worden gemaakt om een
minder schoolse sfeer te creëren. Daarnaast kunnen een
introductie-oefening en goede afspraken en het naleven
hiervan helpen om een veilige sfeer te creëren.

Op het gebied van seksualiteit zijn verschillende woorden
in omloop. Soms zijn ze vaag, zoals ‘vrijen’, soms vindt
men ze grof zoals ‘neuken’, soms zijn het medische
woorden zoals ‘penis’ en ‘vagina’. Het is goed om te weten
welke woorden de leerlingen het liefst gebruiken en of
er leerlingen zijn die problemen hebben met het gebruik
van bepaalde woorden. Een methode om daarachter te
komen is om op het bord alle benamingen te schrijven die
de leerlingen gebruiken in het contact met hun ouders,
de huisarts of hun vriend(inn)en en vervolgens samen
te kijken naar woorden die wel en niet in de les gebruikt
kunnen worden.
Een andere methode is om leerlingen alternatieven
te laten opschrijven voor woorden als ‘penis’, ‘vagina’,
‘geslachtsgemeenschap’, ‘tongzoenen’, ‘orgasme’ en om
vervolgens met elkaar vast te stellen welke woorden het
best gebruikt kunnen worden.

Introductie-oefeningen
Binnen een brugklas of opnieuw geformeerde klas in het
voortgezet onderwijs kan het voorkomen dat de groep
elkaar niet goed kent en niet vertrouwd is met elkaar. Om
elkaar beter te leren kennen, kan een introductie-oefening helpen.
Groepsregels
Het is belangrijk om aan het begin van een les(senserie)
seksuele en relationele vorming een aantal groepsregels
af te spreken (en met elkaar er op toe te zien dat deze
worden nageleefd). Deze helpen om de veiligheid en de
sfeer in de groep te bevorderen. Als leraar kun je aan de
leerlingen vragen wat zij belangrijke regels vinden en misschien heb je zelf ook regels die je wilt hanteren.
Mogelijke afspraken zijn:
• Wat in de les verteld wordt, is ‘groepsgeheim’ en blijft
binnen de groep. Niemand mag dus (persoonlijke)
dingen aan personen buiten de groep vertellen.
• We luisteren naar elkaar en laten elkaar uitspreken.
• Ook al vinden we iets vreemd of raar, we veroordelen
een ander niet. Respect voor elkaars mening, gevoelens
of levenswijze is essentieel.
• Het is in orde als een leerling iets niet wil vertellen aan
anderen of ergens niet aan mee wil doen. Iedere leerling
bepaalt zelf waar zijn of haar eigen grens ligt.
• We stellen open vragen (vragen die niet met ‘ja’ of ‘nee’
te beantwoorden zijn); we stellen de eigen mening even
uit en vragen door naar het verhaal van de ander.
• Geen enkele vraag is raar, en niemand doet het goed of
fout tijdens de les.
• Lachen mag, maar iemand uitlachen of grappen ten
koste van een ander maken niet. Niet tijdens, maar ook
niet na de les.

Het kan voorkomen dat leerlingen jargon gebruiken dat je
niet kent. Een paar voorbeelden:
• eyeballen = oogcontact zoeken
• flowen, papen, tokkelen = versieren
• mixelen, klorken, sleuren, smoezen = tongzoenen
• ballen, batsen, choppen, dieken, peunen = naar bed gaan
• ploppen met connie = naar bed gaan, met condoom
In dat geval kun je de leerlingen vragen om uit te leggen
wat er met die woorden bedoeld wordt. Op die manier
laat je ook zien dat je hen serieus neemt en beschouwt als
deskundig op hun eigen terrein.

Open, uitnodigende houding
De leerlingen hebben allemaal hun eigen ideeën over
seksualiteit en relaties. Het is belangrijk dat zij zich uitgenodigd voelen om hun ervaringen, vragen en ideeën uit te
wisselen. Een open, uitnodigende houding van de leraar is
daarbij essentieel.
Door regelmatig te benadrukken dat jongeren van dezelfde
leeftijd verschillende ervaringen kunnen hebben met
seksualiteit, worden leerlingen aangemoedigd om hun
ervaringen te delen, ook al zijn deze ervaringen misschien ‘anders’ dan die van andere leerlingen. Ook kan het
benoemen van diversiteit (in opvoeding, opvattingen en
gedrag) bewerkstelligen dat leerlingen zich mogelijk minder
zorgen maken als ze merken dat zij zich ‘anders’ ontwikkelen dan jongeren om hen heen.
Het kan zijn dat je het als leraar niet eens bent met de
opvattingen van één van de leerlingen. Het werkt dan
vaak goed om ‘nieuwsgierig’ te zijn, en juist vragen te
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stellen, in plaats van afkeurend te reageren.
Stimuleer leerlingen om deze open houding ook naar
elkaar in te nemen. Het is belangrijk dat een leraar zich
niet normatief opstelt naar anderen en ingrijpt als leerlingen zich onderling normatief of respectloos uitlaten.

Gesprekstechniek
Een aantal aandachtspunten:
• Over het algemeen is het, zeker bij leerlingen voor
wie Nederlands niet de eerste taal is, belangrijk om
eenvoudig Nederlands te spreken. Praat rustig, duidelijk
en gebruik korte zinnen zonder moeilijke woorden.
Bij vragen uit de groep herhaal je de vraag in eigen
woorden. Zo check je of je de vraag goed hebt begrepen.
• Stel geen gesloten vragen die alleen met ‘ja’ of ‘nee’
beantwoord kunnen worden. Gebruik vragen als: ‘hoe
vonden jullie dat?’ of ‘kun je daar meer over vertellen?’.
Zo kun je leerlingen stimuleren om dieper op het
onderwerp in te gaan. Stel onderzoekende vragen, die
leerlingen aanmoedigen om over seksualiteit te praten.
• In het algemeen is het beter om leerlingen niet
meteen over hun persoonlijke ervaringen te laten
vertellen. Het is meestal veiliger en gemakkelijker om
eerst over jongens en meisjes, mannen en vrouwen,
vaders en moeders in het algemeen te praten. Gebruik
bijvoorbeeld vragen zoals ‘denken jullie dat jongens of
meisjes het belangrijk vinden dat…?’ Daarna kunnen de
leerlingen zelf aangeven wat zij ervan vinden.
• Ga serieus op vragen in en geef eerlijke antwoorden. Je
hoeft zelf niet meteen op alle vragen een antwoord te
geven. Zeg dat je het nu niet weet en het zult uitzoeken
of dat je er eerst beter over wilt nadenken.
• Stimuleer leerlingen actief deel te nemen en betrek alle
leerlingen bij gesprekken en opdrachten. Maar laat de
passieve luisteraar ook in zijn waarde en dwing hem of
haar niet om te spreken.
• Luisteren naar iemand is soms moeilijk, met name voor
pubers. Dit kan ten dele ondervangen worden door
de jongere eerst een samenvatting te laten geven van
hetgeen een ander gezegd heeft, en hem of haar pas
daarna het eigen verhaal te laten doen.
• Sluit elk onderdeel af met een samenvatting of
conclusie. Bijvoorbeeld met ‘wat hebben we besproken?’
of ‘wat hebben we geleerd?’

Communicatiestijlen
Elke leerling heeft zijn of haar eigen manier van communiceren. Er zijn verschillen tussen jongens en meisjes
en tussen jongeren uit verschillende culturen. Een paar
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voorbeelden:
• Meisjes praten vaak wat makkelijker over persoonlijke
zaken dan jongens. Bij meisjes ligt vaak de nadruk meer
op het relationele aspect van de boodschap, bij jongens
meer op de inhoud.
• Nederlandse jongeren hebben relatief gezien een
zeer directe manier van communiceren; zij zeggen
vaak ronduit waar het op staat. Voor jongeren met
een allochtone achtergrond kan dat soms moeilijk of
bedreigend zijn. Er bestaan ook culturele verschillen in
non-verbale communicatie. Voorbeelden hiervan zijn het
al dan niet oogcontact maken of aanraken van elkaar.
Wat kun je als leraar hiermee doen?
Wees alert op verschillen binnen de groep en bedenk
vooraf hoe je daarmee wilt omgaan. Het kan bijvoorbeeld
handig zijn om in een groep met jongens en meisjes,
naast gesprekken en discussievormen, te werken met een
gerichte opdracht of werkvorm.
Of stel bijvoorbeeld bij een cultureel gemengde groep niet
al te persoonlijke vragen. In plaats van te vragen ‘wat vind
jij hiervan?’, kun je ook meer in zijn algemeenheid vragen
‘wat vinden jullie hiervan?’. Of ‘Praten jongeren in Somalië
onderling over seksualiteit? Hoe gaat het daar? En is het
hier anders tussen Somaliërs onderling?’.

Werkvormen
De meeste lespakketten en materialen die op
www.seksuelevorming.nl en www.gezondeschool.nl
staan bevatten werkvormen voor het overdragen van
kennis, attitudevorming en het aanleren van vaardigheden. Leraren maken in hun lessen dankbaar gebruik
van beeldend materiaal, bijvoorbeeld dvd-producties. Zij
ervaren dit als een veilige werkvorm, omdat het beeldend
materiaal de gevoelige informatie aandraagt. Aan de hand
van de beelden kunnen leerlingen over de jongeren in de
fragmenten praten en hoeven ze niet per se hun persoonlijke ervaringen aan de orde te stellen. Een cruciale
voorwaarde hierbij is een voldoende niveau van gespreksen discussievaardigheden van leerlingen. Deze zijn,
afhankelijk van leeftijd, sekse, opleidingsniveau en
motivatie, niet altijd voldoende aanwezig. Sommige
jongeren zijn niet gewend om hun mening te uiten, of juist
gewend om hun mening ongenuanceerd te ventileren en
stelling te nemen.

Schaamte en schroom
Niet elke leerling zal even makkelijk praten over seksualiteit en aanverwante thema’s. In sommige (religieuze)

gezinnen bestaat nog steeds een groot taboe om over
seksualiteit te praten. Dit kan met zich meebrengen dat
leerlingen uit dergelijke gezinnen het moeilijk vinden om
op school wel over dit thema te praten. Het kan voorkomen dat een thema te confronterend is, of dat het
emoties als schaamte, schuld en weerstand oproept. Denk
bijvoorbeeld aan thema’s zoals maagdelijkheid en homoseksualiteit.
Wat kun je als leraar hiermee doen?
Het is raadzaam om eerst na te gaan hoe gevoelig een
bepaald onderwerp in de klas ligt. Verder is het belangrijk om tijdig pijnpunten te benoemen. Laat een bepaalde
stemming niet voortduren, maar kom er op terug.
Ook bij schaamte en schroom kan het zinvol zijn om breed
en algemeen te beginnen, en niet te vragen naar persoonlijke ervaringen. Je kunt dit doen door de leerlingen
te vragen of er thuis wel eens over relaties en seksualiteit
wordt gepraat en waarover deze gesprekken dan gaan.
Als een thema erg gevoelig ligt, kun je beter beginnen
met minder bedreigende thema’s zoals ‘veranderingen
van je lichaam in de puberteit’ of verschillende soorten
vriendschap en andere relaties. In het geval van homoseksualiteit kan een brede aanpak uitkomst bieden. Begin
niet met homoseksualiteit, maar bijvoorbeeld met relaties
of verliefdheid waarbij je leerlingen kunt laten vertellen
welke soorten relaties er zijn. Met een dergelijke aanpak
creëer je een sfeer van vertrouwen en acceptatie. Bij een
dergelijke opbouw kan zich een dilemma voordoen als men
geconfronteerd wordt met een zogenoemde risicogroep voor
ongewenste zwangerschap, soa, seksuele grensoverschrijding en seksuele problemen. Het is dus altijd zinvol om een
inschatting te maken van de leefwereld en het kennis- en
ervaringsniveau van de leerlingengroep.

Samenstelling groep
Gevoelige thema’s zijn beter bespreekbaar in kleinere
groepen dan in grote; en vaak ook in aparte jongensen meisjesgroepen of cultuurhomogene groepen. Dit is
echter in de klas niet altijd te realiseren.
Grootte groep: klassikaal versus kleine groepjes
Grote groepen kunnen bedreigend en daardoor onveilig
zijn. Het kan sommige leerlingen remmen hun mening
met anderen te delen. Hetzelfde geldt voor onrustige
groepen of groepen waarbij enkele leerlingen verbaal
zeer sterk aanwezig kunnen zijn. In dit soort situaties is
het goed om hen in kleinere groepjes in te delen met een
gerichte opdracht of werkvorm, waarbij dominante leerlingen zo veel mogelijk gespreid worden over de verschillende groepjes. Bovendien kunnen alle leerlingen aan bod
komen in kleine groepjes. Dit in tegenstelling tot een grote
groep waar de dominante leerlingen vaak het meest aan
het woord zijn.
Jongens en meisjes: samen of apart
Het voordeel van een seksegescheiden groep kan zijn
dat er meer veiligheid en vertrouwen in de groep zal zijn
om gevoelige of persoonlijke onderwerpen te bespreken.
Vragen stellen en eigen ervaringen inbrengen is minder
bedreigend in een seksegescheiden groep; daarnaast
hoeven leerlingen zich minder te manifesteren. Een groot
nadeel is dat de interactie tussen jongens en meisjes op
deze manier niet bevorderd wordt. Juist discussies in
seksegemengde groepen kunnen sekse-stereotyperingen
doorbreken. Een optie kan zijn om eerst te werken met
gescheiden jongens- en meisjesgroepen en hen daarna
samen te voegen.

Uit: Evaluatie Let’s Talk. Praten met jongeren over seksualiteit, rolopvattingen en weerbaarheid
‘’In de pilots waren vier groepen seksegescheiden samengesteld (twee meisjesgroepen en twee jongensgroepen). Het is
opvallend dat de discussie in de beide jongensgroepen minder goed verliep en jongens niet goed participeerden, terwijl
de discussies in de meisjesgroepen prima verliepen en alle meiden goed meededen. Uiteraard kunnen hier op basis van
dit kleine aantal groepen geen gefundeerde conclusies aan verbonden worden, maar er moet rekening mee gehouden
worden dat de discussievorm in sommige gevallen misschien beter geschikt is voor meisjes dan voor jongens. In die
gevallen kan het goed zijn om te werken met een doe-opdracht of schriftelijke werkvorm, of om de jongeren in kleinere
groepjes in te delen. Verder dient uiteraard bewaakt te worden dat jongens in seksegemengde groepen voldoende aan
bod komen.’’
Een methode om het ijs te breken is om leerlingen aan
het begin van een lessenserie seksuele en relationele
vorming eerst allerlei ‘vieze woorden’ te laten opschrijven.
Het inbouwen van doe-activiteiten kan ook helpen om een
onderwerp minder beladen te maken.

Culturen: samen of apart
Het voordeel van een cultuurhomogene groep is dat er
openlijker gesproken kan worden over ideeën, normen
en waarden uit de eigen cultuur. Ook hier is, net zoals
bij seksegescheiden groepen, het nadeel dat stereotiepe
beeldvorming moeilijker wordt doorbroken en dat discussies onvoldoende op gang kunnen komen.
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Lessuggestie voor het behandelen van indicator 3.3
3.3 De student kan aan de hand van concrete voorbeelden aangeven hoe om te gaan met lastige situaties en weerstand
in de klas.

Inleiding
Leraren in het voortgezet onderwijs kunnen tijdens de
lessen seksuele en relationele vorming te maken krijgen
met lastige situaties. Deze kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn, variërend van weerstand tot stoer
gedrag en een verhulde vraag om aandacht. Ook kunnen
leraren geconfronteerd worden met persoonlijke vragen
van leerlingen. Uit onderzoek komt naar voren dat de
meeste leraren het belangrijk vinden om deze in gepaste,
beperkte mate te beantwoorden. Zij geven hierbij ook aan
dat het bij deze openheid wel van belang is dat leraren
hun eigen grenzen kunnen stellen en bewaken.
In dit onderdeel staan een aantal praktijkvoorbeelden
waarmee een leraar in het voortgezet onderwijs te
maken kan krijgen bij het geven van seksuele en relationele vorming. Door te oefenen met deze situaties krijgen
studenten de mogelijkheid voor hen lastige lessituaties
te ervaren in een voor hen veilige omgeving. Bovendien
krijgen ze met deze werkvorm voldoende ruimte om
(plenair en in subgroepen) te reflecteren op de situatie en
gedragsalternatieven te bedenken en te oefenen.
Materiaal
• Studentenopdracht.
• Aanvullende informatie.

Uitvoering
Voorbeeld van een uitvoering in subgroepen met plenaire
terugkoppeling.
1. De studenten worden in groepjes verdeeld.
2. Elk groepje bespreekt welke twee (of drie) situaties
van de genoemde voorbeelden zij als het meest lastig
ervaren.
3. Elk groepje werkt vervolgens één van deze situaties
uit aan de hand van de vragen uit de opdracht.
4. Na een kwartier wordt elke subgroep gevraagd haar
oplossing en haar geformuleerde advies voor het
handelen in de beschreven situatie (mondeling) te
presenteren.
5. Aan de andere groepjes wordt gevraagd of zij
eventueel anders hadden gereageerd. Vraag daarbij
om een toelichting.
6. Nadat alle suggesties zijn gegeven wordt de studenten
in de subgroep gevraagd wat ze van deze opdracht
hebben geleerd. Was het makkelijker of juist lastiger
dan verwacht om in de situatie te reageren? Hoe
komt dat?
7. Vervolgens presenteren de andere subgroepen hun
oplossingen en adviezen op dezelfde manier.
Alternatief
Rollenspel met de gekozen oplossingen en adviezen.
Aandachtspunten
Bij de plenaire nabespreking kan de docent gebruik maken
van de bij dit onderdeel behorende aanvullende informatie. Hij of zij kan deze ook vooraf uitdelen aan de studenten, zodat zij deze kunnen gebruiken bij het uitwerken
van de situatie.
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Studentenopdracht
Vorm een groepje en ga met z’n allen na welke twee (of drie) situaties of vragen van de hieronder genoemde
voorbeelden jullie als het meest lastig ervaren.
Werk vervolgens één van deze situaties of vragen uit aan de hand van de volgende vragen:
› Wat maakt deze situatie lastig?
› Hoe zou je op deze situatie reageren? Beschrijf wat je doet, zegt of vraagt en met welk doel.
› Kun je een algemeen advies geven voor leraren als zij in een vergelijkbare situatie terecht komen?
Het is de bedoeling dat jullie als groepje uiteindelijk één reactie en één advies formuleren.
Voorbeelden van lastige situaties, weerstand en persoonlijke vragen
1. De meisjes vinden de lessen over versieren en daten erg leuk. Ze zijn geïnteresseerd, leergierig en bereid naar elkaar
te luisteren. De jongens zijn weinig mededeelzaam en plaatsen nogal eens ‘stoere’ opmerkingen. Een afspraakje
dat niet eindigt in minstens tongzoenen is volgens hen kinderachtig en mislukt. Bij de meisjes ontstaat hierdoor een
groeiende irritatie. “Jullie zijn nog veel te jong om te versieren. Bovendien wil niemand wat met jullie!”, roept één van
hen vervolgens boos.
2. Een leraar wil beginnen over het thema relaties en seksualiteit. Jongens in de klas worden onrustig en baldadig. Ze
zeggen dat ze alles al weten. Meisjes daartegen willen graag de les volgen. De jongens roepen dat de meiden hen
maar alles moeten vragen. Ze leggen graag alles in detail uit. Of doen het voor …
3. Een groep meiden is er van overtuigd dat ze niet zwanger kunnen worden als ze onbeschermde seks hebben tijdens
hun menstruatie. De jongens reageren vol afkeer: “Mannen hebben toch geen seks met een ongestelde vrouw?”
4. Een leraar laat tijdens een les over wensen en grenzen een fragment zien waarin jongeren een feestje hebben in een
jongerencentrum. In het fragment raken een jongen en een meisje met elkaar aan de praat, ze gaan steeds dichter
bij elkaar staan en de jongen slaat op een gegeven moment een arm om het meisje heen. Het meisje lijkt dit prima te
vinden. Dan raakt de jongen haar billen aan. Het meisje ontploft. Een aantal jongens in de klas reageert: “Logisch dat
die jongen haar steeds meer aanraakte. Dat lokte ze toch uit. Heb je die jurk gezien. Dat was gewoon vragen om.” De
meisjes reageren verontwaardigd.
5. Een leraar probeert een klas (Praktijkonderwijs) uit te leggen dat het fijn kan zijn seks te hebben met iemand voor
wie je iets bijzonders voelt, op wie je verliefd bent. Niemand kan zich daar iets bij voorstellen. Jongens en meiden
zeggen: “Je doet het toch als je geil bent? Het is toch gewoon lekker?”
6. Aangekomen bij het thema zwangerschap, vertelt een lerares de klas dat zij het wil hebben over het verloop van de
bevruchting. Een meisje van 13 jaar dat meestal erg timide is, vraagt: “Kunnen vrouwen zwanger worden als een
man in hun kont klaarkomt?”.
7. “U heeft ook vast wel eens onveilige seks gehad toen u net zo oud was als wij, of niet?”, vragen leerlingen tijdens een
les over veilig vrijen.
8. “Met hoeveel mannen/vrouwen bent u naar bed geweest?”, is een vraag van een paar nieuwsgierige leerlingen.
9. Voordat je met de les begint zeggen enkele meiden geen les te willen hebben omdat het over seks gaat en dat mag
niet van hun ouders.
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Aanvullende informatie
Leraren kunnen tijdens de les te maken krijgen met lastige situaties. Deze kunnen van zeer uiteenlopende aard
zijn, variërend van provocerend gedrag tot onrust in de groep; en van weerstand tot persoonlijke vragen van
leerlingen.

Algemeen

Onrustige groepen

• Het is belangrijk om na te gaan waar de reactie of het
gedrag vandaan komt en wat het betekent. Bijvoorbeeld:
o Provocatie van de leraar
o Stoer gedrag van leerlingen
o Verhullen van een eigen vraag
o Groepsdynamiek (pesterijen, onrust om een bepaalde
reden)
o Vraag om aandacht van de leraar, mogelijk voor een
persoonlijk probleem
• Vraag de leerling(en) naar de reden van de reactie of het
gedrag of vraag andere leerlingen om een reactie.
• Laat je niet uitdagen of verleiden tot opmerkingen van
hetzelfde niveau, word niet boos, en neem de tijd voordat je
zelf reageert.
• Je kunt ook verwijzen naar de groepsregels en de leerlingen
vragen zich daaraan te houden.

In een klas kan onrust ontstaan, zoals in voorbeeldsituatie 2.
Onrust in een groep kan verschillende oorzaken hebben. Het
kan bijvoorbeeld te maken hebben met de samenstelling van
de groep. Dit kan het geval zijn in het voorbeeld.

Provocerende opmerkingen
Leerlingen kunnen tijdens de les provocerende opmerkingen
maken, zoals het geval is in voorbeeldsituatie 5.
Het is goed om je te realiseren dat leerlingen dit soort
opmerkingen vaak maken om zichzelf een houding te geven
tegenover de rest van de klas. Of ze proberen op deze manier
juist de aandacht bij hun eigen vragen weg te houden, of de
spanning die het thema bij hen oproept kwijt te raken.
Wat kun je als leraar hiermee doen?
• Bij provocerende opmerkingen is het, zoals hierboven al
wordt aangegeven, van belang dat je je niet laat verleiden
tot opmerkingen van hetzelfde niveau of tot het aangaan
van een discussie. Het kan nuttig zijn om de leerlingen meer
te laten vertellen.
• Het is mogelijk dat een opmerking zoals in het voorbeeld
indruist tegen je eigen opvattingen over seks. Ook dan is
het belangrijk om geen discussie aan te gaan. Wel kun je
aangeven dat je er anders over denkt en uitleggen hoe
jij tot die opvatting bent gekomen. Je kunt dan vragen of
leerlingen hun opvattingen willen toelichten. Door het stellen
van verduidelijkende of kritische vragen kun je hen laten
inzien dat er ook andere redenen zijn waarom mensen seks
hebben.
• Je kunt ook gebruik maken van onderzoeksgegevens over
seksualiteit en seksueel gedrag bij jongeren: “Misschien
vindt een aantal van jullie dat …, maar uit onderzoek onder
jongeren blijkt dat …”.
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Wat kun je als leraar hiermee doen?
Bij onrustige groepen kan het zinvol zijn om meer structuur
aan te brengen door gerichte werkvormen in te zetten in
subgroepjes. Het werkt vaak goed om onrustige jongeren
aan het werk te zetten. Maak dus geen discussiegroepjes,
maar laat ze werken met een doe-opdracht. Je kunt ook
jongeren vragen of zij zelf oplossingen weten om de les beter
te laten verlopen.

Stereotiepe opvattingen
Ideeën over wat mannelijk en vrouwelijk is, hoe meisjes en
jongens zich behoren te gedragen, zijn vaak sterk bepaald
door de cultuur en de omgeving waarin iemand opgroeit en
leeft. Deze ideeën bieden jongeren vaak houvast. Ze kunnen
echter ook leiden tot stereotiepe denkbeelden en opvattingen
over bijvoorbeeld jongens en meisjes en seksualiteit, zoals in
voorbeeldsituatie 3 en 4.
Wat kun je als leraar hiermee doen?
• Wanneer leerlingen stereotiepe opvattingen naar
voren brengen, is het belangrijk om hen er op te wijzen
dat het soms prettig kan zijn om deze te hebben (zij
bieden houvast), maar dat zij geen recht doen aan de
werkelijkheid. Het zijn zeker geen gedragsregels waaraan
iedereen zich moet houden.
• Stereotiepe opvattingen kunnen ook leiden tot kwetsende
opmerkingen en ongewenste, seksueel getinte uitlatingen.
Als leraar dien je daar alert op te zijn en er serieus
aandacht aan te besteden. Bijvoorbeeld door te vragen wat
een leerling precies bedoelt met zijn of haar opmerking en
na te gaan of dat standpunt of gevoel bij anderen ook leeft.
Door op bepaalde punten door te vragen en de leerlingen
te confronteren met andere meningen kunnen ze aan het
denken worden gezet. Het laten passeren van kwetsende
en ongewenste, seksueel getinte opmerkingen zou de
indruk kunnen wekken dat je deze tolereert.

Stoer gedrag

Persoonlijke vragen van leerlingen

Leerlingen kunnen tijdens de les ‘stoer’ gaan doen, zoals
in voorbeeldsituatie 1.
In het voorbeeld lijkt het er op dat het stoere gedrag veroorzaakt of versterkt wordt door groepsdruk.

Leraren worden regelmatig geconfronteerd met persoonlijke vragen van leerlingen. De meeste leraren vinden het
belangrijk vinden om deze in gepaste, beperkte mate te
beantwoorden. Zij geven hierbij ook aan dat het bij deze
openheid wel van belang is dat leraren hun eigen grenzen
kunnen stellen en bewaken. Voorbeelden van persoonlijke
vragen zijn voorbeeldsituaties 7 en 8.

Wat kun je als leraar hiermee doen?
• Je kunt aan de jongens vragen hoe het komt dat zij zich
bij dit onderwerp zo anders opstellen dan eerder het
geval was.
• Je kunt uitleggen dat het horen bij een groep een gevoel
van zekerheid en veiligheid geeft. Vooral in de puberteit,
wanneer lichaam en emoties veranderen, is het fijn te
merken dat anderen jou ‘ondanks’ die veranderingen
nog steeds als vriend beschouwen.
• Vervolgens kun je aangeven dat jongeren (in de meeste
gevallen jongens) zich soms stoerder voordoen, lachen
om grappen die ze eigenlijk niet leuk vinden en die zij zelf
niet willen, uit angst om niet meer bij de groep te horen.
• Het kan zijn dat leerlingen bloot staan aan groepsdruk.
Als je het idee hebt dat dit het geval is, dien je daar
voorzichtig mee om te gaan en kun je bij het bespreken
van dit thema het beste kiezen voor individuele
werkvormen.

Omgaan met onverwachte vragen
Het kan gebeuren dat er vragen worden gesteld, die niet
direct te plaatsen zijn: ze passen niet bij het thema dat
aan de orde is, of ze worden gesteld door een leerling van
wie je dat niet zou verwachten, zoals in voorbeeldsituatie 6.
Wat kun je als leraar hiermee doen?
Zeker als een vraag ‘uit het niets’ opduikt, is het verstandig om te achterhalen waarom de vraag wordt
gesteld. Is het een manier om een meer persoonlijke
vraag te verhullen? Gaat het om een vraag om aandacht,
mogelijk voor een persoonlijk probleem? Of is het een
vraag waarvan de vragensteller eigenlijk geen idee heeft
wat deze inhoudt? In dat geval zou je de andere leerlingen
kunnen vragen om de vraag te beantwoorden. Wanneer
dat niets oplevert, kun je zelf uitleg geven.
Als je het antwoord zelf ook niet weet, kun je zeggen dat
je gaat uitzoeken en dat je er op terugkomt.

Wat kun je als leraar hiermee doen?
• Een leraar hoeft geen antwoord te geven op een
persoonlijke vraag. Het kan voorkomen dat een
leraar er voor kiest om wel antwoord te geven op een
persoonlijke vraag. Bijvoorbeeld vanuit de gedachte dat
hierdoor de afstand tussen de leraar en de leerlingen
wordt verkleind, waardoor meer openheid zal ontstaan.
• Het kan handig zijn om de leerlingen die de vraag
stellen, te vragen naar de vraag achter hun vraag. Bij
de tweede vraag kun je dan denken aan vragen als:
‘Maakt het uit hoeveel sekspartners je hebt gehad?’,
‘En wat is veel, wat is weinig?’. Op deze manier kun je
het gesprek ombuigen naar een gesprek over hoe de
leerlingen aankijken tegen dit thema. Bijvoorbeeld door
hen vragen te stellen als: ‘Wat zegt het over iemand als
hij of zij met veel anderen seks heeft gehad?’, ‘Wat zegt
het als hij of zij helemaal nog geen seks heeft gehad?’,
‘Is dat hetzelfde voor jongens als voor meisjes?’.
• Als je je er prettig bij voelt, is het mogelijk om te
refereren aan voorbeelden, bijvoorbeeld van jezelf (uit
het verleden) of van een vriend(in). Bij de eerste vraag
zou je bijvoorbeeld kunnen vertellen dat een vriend
van je nachten niet kon slapen uit angst voor een
negatieve uitslag van een soa-test. Op die manier kun
je leerlingen op een beeldende manier duidelijk maken
wat de minder leuke consequenties zijn van onveilig
vrijgedrag. Zonder daarbij te vertellen over de eigen
sekservaringen van vroeger.

Weerstand
Het kan voorkomen dat er weerstand bestaat tegen
het volgen van seksuele en relationele vorming, omdat
leerlingen dit van huis uit niet mogen, zoals het geval is in
voorbeeldsituatie 9.
Wat kun je als leraar hiermee doen?
In dit geval kan het goed zijn om te refereren aan het
gezondheidsaspect van seksuele en relationele vorming.
Door deze lessen kunnen jongeren leren hoe ze (later,
tijdens een huwelijk als dat voor hen van belang is) een
gezond seksueel leven kunnen leiden. Gezondheid is
binnen veel religies (en culturen) een van de belangrijkste
dingen om na te streven.
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4.4 Lessuggesties bij competentie 4
Competentie 4
De leraar voortgezet onderwijs is zich bewust van diversiteit in seksuele waarden
en normen, staat open voor deze diversiteit en toont hier respect en begrip voor.
Lessuggestie voor het behandelen van indicator 4.1, 4.2
4.1 De student is zich bewust van de eigen opvattingen over seksualiteit en relaties bij jongeren.
4.2 De student laat zien hoe hij of zij denkt om te gaan met uiteenlopende opvattingen over seksualiteit en relaties
(leraar-leerlingen, leerlingen onderling).

Informatie voor docent
Inleiding
Ieder mens heeft eigen opvattingen, waarden en normen
over seksualiteit en relaties. Deze kunnen onder andere
gebaseerd zijn op religie, levensovertuiging, opvoeding en
(sub)cultuur.
In deze opdracht staan de studenten stil bij hun eigen
opvattingen over het seksuele en relationele gedrag van
jongeren. Ook staan zij stil bij de vraag hoe zij denken
om te gaan met opvattingen die haaks staan op de eigen
opvattingen.
Materiaal
Studentenopdracht.
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Uitvoering
• De studenten vullen de lijst uit de opdracht in.
• Plenair kan ingegaan worden op de volgende vragen:
o Hoe was het om de lijst in te vullen? Moeilijk,
makkelijk?
o Voor een aantal gedragingen uit de lijst: Welke
score heb je gegeven, voor jongens en voor meisjes?
Waarom? Zijn er verschillen tussen de scores voor
jongens en die voor meisjes?
o Hoe denk je ermee om te gaan als leerlingen anders
over dingen denken dan jij of als leerlingen onderling
heel verschillende opvattingen hebben?

Studentenopdracht
Iedereen heeft zijn of haar eigen opvattingen over het seksuele gedrag van jongeren. Geef op een schaal van 1
t/m 10 hoe acceptabel je onderstaande situaties vindt voor meisjes en jongens van 16 jaar: 10 is volledig acceptabel, 1 volledig niet acceptabel.
N.B. In deze oefening wordt met ‘seks’ geslachtsgemeenschap bedoeld.

Acceptabel
voor jongens
1.

Seks hebben zonder verliefd te zijn

2.

Seks hebben voor het huwelijk

3.

Seks hebben met iemand van hetzelfde geslacht

4.

Erotisch chatten met anonieme contacten in social media
(Hyves e.d.)

5.

Betaald worden / betalen voor seks

6.

Abortus

7.

Masturbatie

8.

Zoenen in het openbaar

9.

Pornofilmpjes kijken

10.

Seks puur om de lust

11.

Op één avond met twee verschillende partners seks
hebben

12.

Flirten met zowel jongens als meisjes

13.

Tienerouderschap

14.

Orale seks ontvangen

15.

Orale seks geven

Acceptabel
voor meisjes
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Lessuggestie voor het behandelen van indicator 4.3
4.3 De student heeft geoefend met het bespreken van seksualiteit in een multiculturele klas.

Informatie voor docent
Inleiding
Uit onderzoek komt naar voren dat leraren het soms
moeilijk vinden om seksualiteit te bespreken in een
multiculturele klas (Van de Bongardt, 2008). Leraren
signaleerden bij allochtone leerlingen over het algemeen
minder kennis over aan seksualiteit gerelateerde onderwerpen dan bij autochtone leerlingen. Daarnaast constateerden zij dat allochtone leerlingen minder open en
meer terughoudend zijn in het praten over seksualiteit. In
een klas kunnen verschillende opvattingen, waarden en
normen bestaan over seksualiteit en relaties. Niet alleen
tussen leerlingen uit verschillende herkomstlanden, maar
ook tussen leerlingen uit één herkomstland.
Materiaal
• Casus met rolbeschrijvingen.
• Aanvullende informatie.

Uitvoering
• De studenten spelen een rollenspel over het botsen
of juist uitwisselen van culturen in de klas. Dit
gebeurt aan de hand van een casusbeschrijving
met rolbeschrijvingen. De rolbeschrijvingen zijn vrij
stereotiep. Deze werkvorm is eerder verschenen in
Seksuele voorlichting geven in de klas; lessenreeks over
relaties en seksualiteit voor de lerarenopleiding Biologie
en Verzorging.
• Plenair kunnen de volgende vragen gesteld worden:
o Wat deed de student om te voorkomen dat de
situatie escaleerde?
o Wat ging goed? Waarom? Wat kon beter? Waarom?
o Welke van de volgende gedragingen zag je terug?
- Niet eigen normen en waarden opleggen
- Respect voor de leerlingen en hun cultuur
- Stimuleren van uitwisseling tussen culturen
- Reageren op discriminerende opmerkingen
o Welke tips kun je je medestudent geven om in de
toekomst uit te proberen?
Aandachtspunten
Bij de plenaire nabespreking kan de docent gebruik
maken van de bij dit onderdeel behorende aanvullende
informatie. Hij of zij kan deze ook vooraf uitdelen aan de
studenten, zodat zij deze kunnen gebruiken bij het uitwerken van de situatie.
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Casus met rolbeschrijvingen
Casus: Met twee maten meten
In de lessen ben je toe aan het onderwerp ‘praten over seksualiteit’. De technische kanten van het onderwerp zijn al
behandeld. Er zitten allerlei culturen in de klas: Turkse, Nederlandse, Marokkaanse, Antilliaanse, Chinese en Somalische.
De leerlingen vinden het een spannend onderwerp, omdat ze zelf erg bezig zijn met het ontdekken van hun seksualiteit
en de normen en waarden hierover binnen de eigen cultuur. In het verleden zijn er tussen de verschillende culturen in
de klas wel botsingen geweest. Iedereen vindt zijn eigen cultuur toch het beste. Ook blijkt dat de leerlingen niet veel van
elkaars cultuur afweten en dat er vooroordelen heersen. Er zijn wel een paar leerlingen die geïnteresseerd zijn in de
cultuur van de ander en er ook wat van af weten.
In de les behandel je de onderwerpen versieren en seksueel contact. Er ontstaat een discussie tussen Nederlandse leerlingen en de leerlingen uit de andere culturen. De Nederlandse leerlingen vinden dat de jongens uit de andere culturen
met twee maten meten. Zolang ze nog niet gaan trouwen, neuken ze met alle Nederlandse meisjes, want die zijn makkelijk te krijgen. En ze hoeven niet bang te zijn voor het schenden van de eer van het meisje. Op straat roepen en fluiten
ze naar meisjes en zijn ze ronduit onbeschoft in hun versierpogingen. Als ze trouwen, dan trouwen ze met een meisje
uit hun eigen cultuur dat natuurlijk wel maagd moet zijn. De Nederlandse jongeren vinden dat hypocriet. Zo gaat dat in
Nederland niet. Er moet respect zijn voor de meisjes. De jongens en meisjes uit de andere culturen zijn het hier niet allemaal
mee eens. Volgens hen vinden Nederlandse meisjes het eigenlijk stiekem wel leuk om zo veel aandacht te krijgen. Sommige
meisjes pronken met hun zwarte vriend. Nederlandse meisjes willen zelf ook met veel jongens naar bed.
Het gaat hard tegen hard en het staat op het punt om te escaleren.

49

Rolbeschrijvingen
Leraar
Jij geeft les aan VMBO klas 3 over seksualiteit. In de les is een discussie ontstaan tussen de culturen. Aan jou de taak
om van een dreigend conflict een uitwisseling van culturen te maken die positief is.
Zoek in de groep iemand uit die je sparringpartner voor het rollenspel kan zijn. Samen met hem of haar bereid je je
voor, bijvoorbeeld aan de hand van de volgende vragen:
› Hoe zou jij in deze situatie reageren?
› Hoe voorkom je dat het tot een botsing komt tussen de verschillende culturen?
› Welk standpunt neem jij in?
› Hoe zorg je ervoor dat iedereen zijn mening kan uiten, maar dat men ook luistert naar wat een ander te vertellen
heeft?
› Wat denk je dat er nodig is om een multiculturele discussie te leiden?
Als je het tijdens het rollenspel even niet meer weet, kun je een time-out vragen en overleggen met je sparringpartner.
Probeer zoveel mogelijk jezelf te zijn en denk niet te veel na over hoe het zou moeten. Let er wel op dat je je niet in
de discussie gaat mengen en dat je niet je eigen normen en waarden gaat communiceren. Het gaat er juist om dat de
jongeren met elkaar in gesprek komen.
Als je geen oplossingen meer weet, kun je het rollenspel stopzetten.
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Nederlandse jongeren
Jullie zitten met z’n vieren in VMBO 3; twee jongens en twee meisjes. In de discussie gaan jullie fel te keer tegen de
dubbele moraal die de allochtone jongens volgens jullie hanteren. Jullie verzinnen zoveel mogelijk voorbeelden van situaties waarin botsingen tussen Nederlandse meiden en allochtone jongens al eerder zijn voorgekomen.
Jullie vinden ook dat de Nederlandse meisjes meer respect verdienen en dat de allochtone jongens zich meer aan de
Nederlandse norm moeten aanpassen.
Een van de jongens vindt zelfs dat die allochtone gasten van de Nederlandse meiden af moeten blijven. Die zijn voor
de Nederlandse jongens. Ze moeten het maar met meiden uit hun eigen cultuur doen, daar gaan ze immers ook mee
trouwen. Van twee walletjes eten is onbehoorlijk…
De discussie mag best fel worden, maar het hoeft niet tot geweld escaleren. Het gaat vooral om een discussie met de
mond. Als de andere partij met informatie komt die je nog niet wist, mag je je mening bijstellen en in de discussie een
andere positie innemen. Jullie willen het de leraar niet al te moeilijk maken. Jullie hebben geen hekel aan je klasgenoten
uit andere culturen, sommige van jullie zijn zelfs bevriend. Het gaat er meer om dat jullie het niet begrijpen.
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Jongeren met een niet Nederlandse achtergrond
Jullie zitten met z’n zessen in VMBO 3; vier jongens (1 Marokkaanse, 2 Antilliaanse en 1 Turkse) en twee meisjes (Somalisch en
Chinees). Jullie voelen je aangevallen door de Nederlandse jongeren. Jullie worden immers over één kam geschoren en dat is niet
eerlijk. Nederlanders zijn bevooroordeeld. In de discussie gaan jullie fel te keer, ieder vanuit je eigen standpunt.
De discussie mag best fel worden, maar het hoeft niet tot geweld te escaleren. Het gaat vooral om een discussie met de mond. Als de
andere partij met informatie komt die je nog niet wist, mag je je mening bijstellen en in de discussie een andere positie innemen. Jullie
willen het de leraar niet al te moeilijk maken. Jullie hebben geen hekel aan je Nederlands klasgenoten, sommige van jullie zijn zelfs
bevriend. Het gaat er meer om dat jullie het niet begrijpen.
Marokkaanse jongen
Jij gaat inderdaad graag met Nederlandse meisjes naar bed, ze zijn makkelijk te krijgen en veel minder moeilijk dan de Marokkaanse
meisjes. Je hoeft je ook niet zo’n zorgen te maken over het ‘maagdenvlies’. Je vindt trouwens dat de Nederlandse meisjes er zelf aan
meedoen. Ze vinden het maar wat lekker. En natuurlijk trouw je niet met een afgelikte boterham. Een Marokkaans meisje begrijpt
jou en je cultuur ook beter.
Antilliaanse jongen 1
Jij bent erg verlegen en hebt het niet zo op meisjes van welke cultuur dan ook. Je bent nog aan het twijfelen of je wel of niet homoseksueel bent. Je vindt dat veel mannen in jullie cultuur overspelig zijn, maar je ziet ook dat de vrouwen dat niet altijd een probleem
vinden. Vrouwen zijn toch meer gericht op de relatie met andere vrouwen. Je vindt het niet leuk dat jij over één kam geschoren
wordt, je doet er immers helemaal niet aan mee. Je vertelt de klas echter niet dat je misschien homoseksueel bent, dat is te onveilig.
Antilliaanse jongen 2
Je bent een echte player (macho). Je bent gek op meisjes en ze zijn niet van je af te slaan. Je zou toch gek zijn als je er geen gebruik
van maakt. Die Nederlandse jongens zijn gewoon jaloers! ‘Once you have black, you’ll never go back’ is jouw motto. In jouw cultuur is
het trouwens helemaal niet zo’n issue.
Chinees meisje
Jij gaat eigenlijk nauwelijks om met jongeren uit andere culturen. Je leeft voornamelijk in de Chinese gemeenschap. Je bent het dan
ook eens met de Nederlandse jongen die vindt dat je binnen je eigen cultuur verkering moet zoeken. Je vindt het eigenlijk niet prettig
om openlijk over seks te praten. In jouw cultuur is er veel respect tussen mannen en vrouwen. Je vindt dat eigenlijk in geen enkele
andere cultuur terug, ook niet in de Nederlandse.
Turkse jongen
Jij vindt dat er binnen jouw cultuur en binnen de islam juist veel respect is voor vrouwen. Vrouwen hebben een eigen domein
waar zij de baas zijn. Het getuigt juist van respect dat moslimjongens niet met moslimmeisjes naar bed gaan. Op die manier
wordt de familie-eer niet bezoedeld. Je vindt het overigens niet correct dat jongeren uit andere culturen zo makkelijk denken over
Nederlandse meisjes.
Somalisch meisje
Je vindt dat jongeren niet voor het huwelijk met elkaar naar bed moeten gaan. In Somalië is het gebruikelijk dat een meisje pas met
een man naar bed gaat na het huwelijk. Ook zijn de meeste meisjes besneden. Vrouwen gaan vaak ook niet uit lust met mannen
naar bed, omdat geslachtsgemeenschap behoorlijk pijn doet. Je snapt daarom ook al het tumult over seks niet zo goed. Seks is om
kinderen te krijgen. Als je moeder bent, dan heb je status.
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Observatoren
De overgebleven studenten observeren het rollenspel aan de hand van de vragen uit de nabespreking:
• Wat deed de student om te voorkomen dat de situatie escaleerde?
• Wat ging goed? Waarom? Wat kon beter? Waarom?
• Welke van de volgende gedragingen zag je terug?
- Niet eigen normen en waarden opleggen
- Respect voor de leerlingen en hun cultuur
- Stimuleren van uitwisseling tussen culturen
- Reageren op discriminerende opmerkingen
• Welke tips kun je je medestudent geven om in de toekomst uit te proberen?
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Aanvullende informatie
Omgaan met diversiteit
in waarden en normen
• Het is belangrijk om verschillen, maar zeker ook
overeenkomsten te benoemen, te herkennen en te
respecteren. Sta dus niet alleen stil bij de verschillen
maar geef ook ruimte aan overeenkomsten. Laat
leerlingen vooral aan het woord over de betekenis die zij
zelf geven aan seksualiteit en relaties. Uitwisseling en
discussie hierover nodigt leerlingen uit kennis te maken
met andere opvattingen. Hierdoor leren zij mogelijkerwijs
eigen normen en waarden meer te relativeren. Het is ook
goed om aan te geven dat het niet nodig is dat iedereen
het met elkaar eens wordt.
• Het kan ook zinvol zijn om diversiteit expliciet te
benoemen en aan te geven dat dit een heel breed begrip
is: diversiteit in kennis, leeftijd, sekse, seksuele oriëntatie,
etnische afkomst, religie, tussen culturen, binnen
culturen etc. Door dit te doen leren leerlingen onderlinge
verschillen te begrijpen. Door dit begrip maken ze zich
mogelijk minder zorgen als ze merken dat zij zich ‘anders’
ontwikkelen (in tempo of voorkeur) dan jongeren om hen
heen; of wanneer zij merken dat zij anders over bepaalde
dingen denken dan de meeste van hun klasgenoten.
• Het kan zijn dat je het als leraar niet eens bent met de
opvattingen van één van de leerlingen. Het werkt dan
vaak goed om ‘nieuwsgierig’ te zijn, en juist vragen te
stellen in plaats van afkeurend te reageren. Stimuleer
leerlingen om deze open houding ook naar elkaar in te
nemen.

Omgaan met normatieve uitlatingen
en weerstand
• Het is wel belangrijk dat je als leraar ingrijpt als
leerlingen zich onderling normatief of respectloos
uitlaten. Denk bijvoorbeeld aan uitlatingen als ‘jongens
willen altijd ..’, ‘meisjes doen ..’, ‘Marokkanen zijn …’, ‘alle
homo’s zijn …’.
• Bij meningsverschillen over normen en waarden kan
het gebeuren dat de leerlingen of de leraar weerstand
ervaren, boos worden of zich irriteren. Vaak is het zo
dat er minder weerstand wordt ervaren als begrepen
wordt waarom iemand een bepaalde mening heeft.
In dit verband is het zinvol om open vragen te stellen,
bijvoorbeeld ‘kun je uitleggen hoe het komt dat je …?’ of
‘ik hoor je zeggen dat .., kun je daar een voorbeeld van
geven?’.
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• Er kan weerstand bestaan tegen de seksuele rechten van
jongeren. Het argument van de seksuele rechten is voor
jongeren ook vaak te abstract. Het kan om die reden ook
goed zijn te refereren aan het gezondheidsaspect van
seksuele vorming. Door deze lessen kunnen jongeren
leren hoe ze (later, tijdens een huwelijk als dat voor hen
van belang is) een gezond seksueel leven kunnen leiden.

Inzicht in en aansluiten bij
de belevingswereld van jongeren
Bij het opzetten en uitvoeren van lessen seksuele en relationele vorming is het belangrijk om aan te sluiten bij het
kennis- en ervaringsniveau, de leefwereld, de behoeften
en gevoeligheden van de leerlingengroep. Dit geldt ook
voor multiculturele klassen. In dit verband zijn nog een
paar extra zaken te noemen:
• In sommige gezinnen, bijvoorbeeld in sterk religieuze
gezinnen, bestaat nog steeds een groot taboe om over
seksualiteit te praten. Dit kan met zich meebrengen
dat leerlingen uit dergelijke gezinnen het moeilijk
vinden om dat op school wel te doen. Het kan emoties
als schaamte, schuld en weerstand oproepen. In deze
gevallen is het raadzaam om van te voren na te gaan
hoe gevoelig een bepaald punt in de klas ligt. Je kunt dit
doen door de leerlingen te vragen of er thuis wel eens
over relaties en seksualiteit wordt gepraat en waarover
deze gesprekken dan gaan. Als een thema erg gevoelig
ligt, kun je beter beginnen met minder bedreigende
thema’s zoals ‘veranderingen van je lichaam in de
puberteit’ of verschillende soorten vriendschap en
relaties.
• Het kan zijn dat jongeren die niet in Nederland zijn
geboren een andere seksuele voorlichting hebben
genoten of juist helemaal geen informatie over
seksualiteit hebben gehad. Sommige mythes kunnen
hierdoor hardnekkig blijven voortbestaan. Betrouwbare
informatie is dan essentieel. Het kan daarbij nuttig zijn
om aan te geven dat de informatie gebaseerd is op
wetenschappelijk onderzoek, maar dat de leerlingen met
de informatie kunnen doen wat zij willen. Het is niet de
bedoeling om de leerlingen te overtuigen van je gelijk.
Op www.metropolistv.nl staat een aardige documentaire
over seksuele voorlichting in verschillende landen.
• In een multiculturele klas kunnen bepaalde thema’s
relevant zijn, zoals maagdelijkheid, familie-eer,
eerwraak, dubbele moraal, tienermoederschap en
meisjesbesnijdenis. Deze kunnen mede bepalend zijn
voor de inhoud van de lessen. Zeker bij een onderwerp
als meisjesbesnijdenis verdient het aanbeveling om
dit in de klas niet aan te kaarten als ‘een probleem’,
maar meer als ‘overdracht van informatie’. Voor het
bespreken van het thema meisjesbesnijdenis hebben
Rutgers WPF en Pharos de lesmap Meisjesbesnijdenis

ontwikkeld. De Engelse versie hiervan is als pdf te
downloaden via http://shop.rutgerswpf.nl/webwinkel/
lesmap-meisjesbesnijdenis/15236
• Sommige leerlingen krijgen van huis uit andere ideeën
en opvattingen mee dan ze op school of in de media
te horen of te zien krijgen. Dit kan voor jongeren
verwarrend werken en ook weerstand oproepen.
Het kan ook leiden tot identiteitsonzekerheid en
loyaliteitsconflicten.
• In een klas kunnen verschillende opvattingen, waarden
en normen bestaan over seksualiteit en relaties. Niet
alleen tussen leerlingen met een verschillende culturele
achtergrond, maar ook tussen leerlingen met eenzelfde
culturele achtergrond. En uiteraard ook tussen de
leerlingen en de leraar.

Maagdelijkheid en dubbele
seksuele moraal
Gezien de misvattingen die er bestaan over het maagdenvlies, is het zinvol om juiste en betrouwbare informatie
te geven over het maagdenvlies. Informatie hierover is te
vinden op de websites www.geentaboes.marokko.nl en
www.geentaboes.hababam.nl. Informatie over seksualiteit en islam is ook te vinden op de website
www.maroc.nl. Deze sites zijn opgezet voor Marokkaanse
en Turkse jongeren, maar de informatie die er op staat
is zeker ook interessant voor leraren. Op de sites worden
bijvoorbeeld de volgende vragen gesteld en beantwoord:
• Wat is maagdelijkheid?
• Wanneer is men nog maagd?
• Kan een meisje ontmaagd worden door een tampon of
sporten?
• Wat is het maagdenvlies?
• Kan een arts controleren of een meisje maagd is?
• Bloedt een meisje dat nog maagd is, altijd bij de eerste
geslachtsgemeenschap?
• Kan een jongen tijdens de geslachtsgemeenschap
merken of voelen of een meisje maagd is?
Het kan voorkomen dat de ‘feitelijke’ informatie over het
maagdenvlies verbazing of weerstand oproept bij leerlingen die zijn opgegroeid met het idee dat maagdelijkheid te bewijzen valt door te bloeden tijdens of vlak na de
eerste geslachtsgemeenschap. Ook hier kan het weer van
belang zijn om leerlingen te laten vertellen wat zij over
het maagdenvlies hebben gehoord, en welke betekenis
maagdelijkheid voor hen heeft. Als de weerstand is afgenomen, kun je ook vragen voor wie maagdelijkheid geldt
in de ogen van de leerlingen: alleen voor meisjes, of
ook voor jongens? Aan de hand van de definitie van
maagdelijkheid kun je dan uitleggen dat het eigenlijk
een zaak van beiden is.
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Tienerzwangerschappen
Binnen alle culturen komen tienerzwangerschappen
voor. Als een meisje zwanger wordt, kan ze de zwangerschap uitdragen of afbreken (abortus). In sommige
sociaal-culturele groepen komen veel tienermoeders voor.
Bij Surinaamse, Antilliaanse, maar ook Afrikaanse en
Midden- en Zuid-Amerikaanse meisjes is dat het geval. In
hun seksuele opvoeding zit vaak een dubbele boodschap:
aan de ene kant willen veel ouders dat hun dochter eerst
haar opleiding afmaakt en goed voor zichzelf kan zorgen,
aan de andere kant vinden ouders het ook belangrijk dat
hun kind moeder wordt. Daarnaast zie je bij alle tienermoeders, ongeacht hun culturele achtergrond, een aantal
overeenkomsten. Ze weten niet zo goed wat ze willen
in hun leven, waardoor ze niet zo gemotiveerd zijn om
een zwangerschap te voorkomen. Ze hebben vaak niet
zo veel controle over hun leven. De zwangerschap is dan
ook meestal een ongelukje. Ook hebben ze vaak niet zo’n
goede seksuele voorlichting gehad en stellen ze zich in
hun relaties met jongens vaak afhankelijk op. Daarbij is
hun eigen moeder vaak ook jong moeder geworden, wat
voor hen ook als voorbeeld geldt. Verder geldt voor veel
allochtone -maar ook voor sommige autochtone- meisjes
bovendien dat het moederschap hen status en economische zelfstandigheid geeft.
De website http://lovensex.kitatin.com is een website voor
Antilliaanse jongeren. De centrale thema’s zijn: liefde,
relaties en seks, veilige vrijen, soa’s, (ongewenste) zwangerschap en het aangeven van wensen en grenzen.

Religie en seksualiteit
Hieronder staat een aantal algemene richtlijnen vanuit
de islam en het christendom. Hierbij dient opgemerkt te
worden dat ook binnen één religie mensen en jongeren
heel verschillend kunnen denken over seksualiteit. Ook
zijn er natuurlijk strengere en meer gematigde geloofsvormen, en ook afsplitsingen binnen één geloof.
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Islam
Belangrijke richtlijnen vanuit de islam over seksualiteit:
• Seksualiteit wordt gezien als een positief aspect van het
menselijk leven: het is aangeboren, natuurlijk en door
God gegeven.
• Seksualiteit binnen het huwelijk is om twee redenen erg
belangrijk: door seks ontstaat er nageslacht, waardoor
de mensheid kan blijven voortbestaan; én seksualiteit
versterkt de genegenheid en liefde tussen twee
echtgenoten.
• Volgens de Koran en een groot aantal hadiths
(schriftgeleerden) is het belangrijk dat kinderen zonder
schaamte en in alle openheid seksuele voorlichting
ontvangen. Ook van hun ouders.
• Moslimopvoeders raden ouders en andere opvoeders
aan om bij de uitleg altijd rekening te houden met de
leeftijd en individuele ontwikkelingsfase van het kind.
• Als het kind belangstelling toont, daarop inspelen.
• Het is goed dat jongens en meisjes ook kennis hebben
van het functioneren van elkaars lichamen, niet alleen
van hun eigen.
• De islam legt de nadruk op de verantwoordelijkheid die
een jongen tegenover een meisje heeft en andersom,
als het gaat om geslachtsgemeenschap.
• Basiskennis op het gebied van seksualiteit moet ook
worden gegeven als het kind daar niet om vraagt.
• Homoseksualiteit wordt beschouwd als zondig, omdat
dit de voortplanting in de weg staat en daarom
‘onnatuurlijk’ zou zijn. Het bestaan van homoseksueel
gedrag wordt overigens wel erkend.
Christendom
Belangrijke richtlijnen vanuit het christendom over seksualiteit:
• Seksualiteit is goed omdat God het heeft geschapen.
• Seks is alleen toegestaan binnen het huwelijk.
• Binnen seks staan niet de eigen behoeften, maar die
van de ander centraal.
• Een kerkelijk huwelijk en seksueel contact tussen
twee mensen van dezelfde sekse is niet toegestaan.
Homoseksuele gevoelens mogen wel bestaan, maar ze
mogen niet in de praktijk gebracht worden.
• Ouders hebben een belangrijke rol in de seksuele
opvoeding van hun kinderen.

Lessuggestie voor het behandelen van indicator 4.4
4.4 De student heeft kennis gemaakt met en gereflecteerd op werkvormen om homoseksualiteit bespreekbaar te
maken.

Informatie voor docent
Inleiding
Uit onderzoek van de Nationale Jeugdraad (2006)
blijkt dat 51% van de jongeren het belangrijk vindt dat
er op school over homoseksualiteit gesproken wordt.
Tegelijkertijd komt uit andere onderzoeken naar voren dat
homoseksualiteit een moeilijk bespreekbaar onderwerp
is in het voortgezet onderwijs. Dit heeft onder meer te
maken met gesignaleerde homonegativiteit onder jongeren, vooral onder jongens. Bijna een op de drie meisjes
en meer dan de helft van de jongens keurt het af als twee
jongens met elkaar vrijen; 12% van de jongens en 4% van
de meisjes zegt dat ze de vriendschap met een vriend(in)
zouden verbreken als deze homoseksueel/lesbisch zou
blijken te zijn (De Graaf et al., 2012). 20-25% van de
homoseksuele jongeren die op de middelbare school zitten
ervaart een homo-onvriendelijke sfeer op hun school (Van
Bergen & Van Lisdonk, 2010a). De invloed van homonegatief gedrag (zoals pesten, roddelen, bedreigen, vechten)
kan zeer ernstig zijn. Zo is er bij homojongeren een
verband tussen het meemaken van homonegatief gedrag
enerzijds en depressieve klachten en kwetsbaarheid
voor suïcidaliteit anderzijds (Van Bergen & Van Lisdonk,
2010b). Het bespreken van homoseksualiteit blijkt voor
leraren ook lastig vanwege de vele vooroordelen en misverstanden die er bij jongeren over dit onderwerp bestaan
(Van de Bongardt, 2008; Van de Bongardt, Mouthaan
& Bos, 2009). Dit betekent dat sommige leraren het
thema niet zelf bespreken, maar een andere organisatie
betrekken bij dit specifieke onderdeel.

Materiaal
• Toolkit: GALE Toolkit Working with Schools 1.0. Toolkits
for school consultants, principals, teachers, students and
parents to integrate adequate attention of lesbian, gay,
bisexual and transgender topics in curricula and school
policies. P. Dankmeijer, 2011. Amsterdam: GALE
The Global Alliance for LGBT Eduation. Te downloaden
via: www.edudivers.nl/doc/peters_publicaties/GALE%20
Toolkit%20Schools%201.0.pdf
• Filmpje over het COC op leraar 24:
www.leraar24.nl/video/1308
Uitvoering
• Studenten kiezen in groepjes uit het hoofdstuk Simple
classroom exercises van de Toolkit een werkvorm die
hen het meest aanspreekt en ze beredeneren hun
keuze. Daarnaast bekijken ze het filmpje over het COC
op leraar 24: www.leraar24.nl/video/1308
• Plenair kunnen de argumenten met betrekking tot
de keuze van een werkvorm uitgewisseld worden
en kan de docent aanvullende informatie geven over
het bespreekbaar maken van homoseksualiteit en
het omgaan met homonegativiteit (zie aanvullende
informatie). Tevens kan plenair ingegaan worden op
de vraag wat de voor- en nadelen zijn van het inzetten
van gastsprekers, externe organisaties en peer
educators bij het bespreken van lastige thema’s zoals
homoseksualiteit. En bij het geven van seksuele en
relationele vorming in het algemeen.

Het bespreken van homoseksualiteit is enerzijds belangrijk om jongeren met homoseksuele gevoelens te steunen.
Anderzijds om vooroordelen en stereotiepe beelden te
ontkrachten, en respect en tolerantie voor homoseksuele
mensen te vergroten. De overheid vindt dit ook belangrijk.
Daarom legt zij in haar emancipatiebeleid een sterk accent
op homo-emancipatie (Ministerie van OCW, 2011).
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Studentenopdracht
Vorm een groepje en kies uit het hoofdstuk Simple classroom exercises van de Toolkit een werkvorm die jullie
het meest aanspreekt om het thema homoseksualiteit te bespreken en beredeneer jullie keuze.
Bekijk ook het filmpje over het COC op leraar 24 (www.leraar24.nl/video/1308) en geef antwoord op de volgende
vragen:
› In het filmpje wordt aan de hand van een kaartspel (herken de hetero) gesproken over beeldvorming rondom
homoseksualiteit en over vooroordelen. Geef je mening over het kaartspel. Wat zou het doel zijn van deze werkvorm?
› Hoe vind je het dat een organisatie als het COC dit soort voorlichtingen geeft op scholen? Vind je dit een taak van hen
of vind je dat leraren dat zelf moeten doen? Beargumenteer je antwoord.
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Aanvullende informatie
Bespreekbaar maken van homoseksualiteit

Omgaan met homonegativiteit

• Net zoals in een multiculturele klas kan een
brede aanpak uitkomst bieden. Begin niet met
homoseksualiteit, maar bijvoorbeeld met thema’s als
vriendschappen en relaties waarbij je leerlingen kunt
laten vertellen welke soorten relaties er zijn. Met een
dergelijke aanpak kun je beter een sfeer van vertrouwen
en acceptatie creëren. Leerlingen zullen dan meer voor
argumenten openstaan.
• Besteed in de les geen overmatige aandacht aan
discriminatie. Het is voor leerlingen met name van
belang om positieve informatie over homoseksualiteit
en over het leven als homo of lesbienne te krijgen. Houd
het licht, maak het niet te zwaar.
• Het is van belang dat er tijdens de les zowel over
mannelijke als vrouwelijke homoseksualiteit wordt
gesproken.
• Probeer in het taalgebruik het onderscheid tussen 'wij
hetero's' en 'zij homo's' te vermijden. Dit schept een
ongewenste tegenstelling en afstand.
• Vergelijk de mening van leerlingen over homoseksualiteit met hun mening over andere relaties of
andere vormen van discriminatie.
• Omdat leerlingen over het algemeen niet zelf met
homoseksuele ervaringen zullen aankomen, zal de
leraar na en tijdens het bespreken van de diverse
(heteroseksuele) ervaringen uit de klas, moeten komen
met voorbeelden van homoseksuelen, bijvoorbeeld een
homoseksuele vriend of zus.
• Homoseksuele en lesbische leerlingen, maar ook
homoseksuele en lesbische leraren voelen zich op school
vaak achtergesteld en buitengesloten. Het is belangrijk
om homojongeren aan te sporen tot ontmoeting en
uitwisseling van ervaringen met andere homo- en
lesbojongeren. Dat kan door in de lessen nadrukkelijk te
verwijzen naar laagdrempelige adressen voor ondersteuning en informatie. De belangrijkste adressen daarvoor zijn de websites van Expreszo (www.expreszo.nl)
en Gay & Lesbian Switchboard (www.switchboard.nl).
Ook kunnen plaatselijke jongerengespreksgroepen van
het COC en de Kringen mogelijkheden voor zelfhulp
bieden. Verder bestaan er de zogenoemde Gay Straight
Alliances. Een Gay Straight Alliance is een groep van
homo- en heteroleerlingen die homoseksualiteit op
school zichtbaar en bespreekbaar willen maken (www.
gaystraightalliance.nl).

• Stel doelen niet te hoog. Het is belangrijk te beseffen
dat leerlingen niet onmiddellijk van een homonegatieve
opvatting kunnen omschakelen naar tolerantie of
acceptatie. In een groep kan bijvoorbeeld aanzienlijke
weerstand tegen voorlichting over homoseksualiteit
bestaan. In zo’n situatie is het onrealistisch om al aan
een attitudeverandering te gaan werken. Dan zal de
nadruk moeten liggen op een eerste acceptatie van de
bespreekbaarheid van het thema. In sommige gevallen
kan een erkenning van homoseksualiteit door de leraar
en eventueel een verwijzing naar het bestaan van
(allochtone) (zelf)organisaties voor homoseksuelen
voldoende zijn.
• In discussies kun je discriminerende of negatieve
commentaren beter niet direct verbieden of ontkennen.
Het is beter om zulke opmerkingen als potentiële
discussiethema’s te beschouwen. Je kunt ze oppakken
als opstapjes om samen manieren te zoeken voor de
ontwikkeling van een nieuwe en meer respectvolle
omgang met elkaar. Wanneer niet duidelijk is wat met
een opmerking wordt bedoeld, is het zinvol om door te
vragen.
• Daarnaast kan er ook preventief gewerkt worden door
goede voorlichting over seksuele diversiteit te geven,
en door binnen de school te werken aan een klimaat
waarin de leerlingen zich veilig voelen en durven uit te
komen voor hun eigen seksuele voorkeur.
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4.5 Lessuggesties bij competentie 5
Competentie 5
De leraar voortgezet onderwijs kan signalen die duiden op seksuele en relationele
problematiek benoemen en kan leerlingen zo nodig verwijzen naar relevante hulpverleningsinstanties.
Lessuggestie voor het behandelen van indicatoren 5.1, 5.2
5.1 De student benoemt mogelijke signalen van seksuele en relationele problematiek.
5.2 De student geeft aan welke hulpverleningsmogelijkheden er zijn voor leerlingen bij vermoeden van seksuele en
relationele problematiek (sociale kaart).

Inleiding
Leerlingen kunnen kleine en grote problemen hebben op
het gebied van seksualiteit en relaties. Het is voor hen
van belang dat ze weten waar ze dan terecht kunnen. Ook
voor leraren is het relevant om kennis te hebben van de
sociale kaart als het gaat om het doorverwijzen bij problemen. Tevens is het belangrijk dat leraren in staat zijn
om problemen bij leerlingen te kunnen signaleren en dat
zij weten hoe zij hiermee kunnen omgaan.
Materiaal
• Studentenopdracht.
• Aanvullende informatie.

Uitvoering
• De studenten lezen de opdracht en bespreken in
groepjes met elkaar de vragen uit de opdracht.
• Plenair kunnen de bevindingen uit de verschillende
groepjes uitgewisseld worden.
Aandachtspunten
Deze opdracht kan prima als huiswerkopdracht gedaan
worden. Je zou ook kunnen denken aan het werken in een
gezamenlijke digitale werkplek zoals een wiki. Op deze
manier stellen de studenten samen een sociale kaart op.
Ze vullen elkaar aan en zo ontstaat een zo volledig mogelijke sociale kaart.
Bij de plenaire nabespreking kan de docent gebruik maken
van de bij dit thema behorende aanvullende informatie.
De docent dient er alert op te zijn dat er in de groep
mogelijk studenten zijn die zelf problemen op het gebied
van seksualiteit en relaties hebben meegemaakt.
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Studentenopdracht
Vorm een groepje met medestudenten, bekijk de situaties uit onderstaande lijst en beantwoord met elkaar de
volgende vragen:
› Wat zou er bij de verschillende situaties aan de hand kunnen zijn? Waarom denk je dat?
› Wat zou je zelf kunnen doen?
› Inventariseer met elkaar met welke andere problemen leerlingen in het voortgezet onderwijs te maken kunnen krijgen
in hun seksuele en relationele ontwikkeling.
› Kies een probleem uit en maak vanuit het perspectief van de jongere een sociale kaart bezien aan de hand van de
volgende vragen:
o Welke instantie heeft de jongere nodig om hem of haar te helpen bij dit probleem?
o Wat kan deze instantie voor hem of haar betekenen?
o Hoe kan je de jongere in contact brengen met deze instantie?
Voorbeelden van situaties waarin iets aan de hand is met leerlingen
1. Jolanda van 14 zit tijdens de les dromerig voor zich uit te staren. Als ze wordt aangesproken, schrikt ze en weet ze
niet wat er gevraagd wordt. Het opgegeven huiswerk heeft ze niet gemaakt. Je vraagt haar wat er aan de hand is.
“Niets”, is het antwoord. Haar buurvrouw zegt: “Haar verkering is uit”. Dit is de druppel. Jolanda barst in snikken uit.
2. Tijdens de les wordt geanimeerd gesproken over verkeringen. Gea zegt tegen Berend (17 jaar): “Daar weet jij niets
van, je hebt nog nooit iemand gehad”. Je merkt dat Berend wit wegtrekt en erg stil wordt.
3. Henk vormt zo langzamerhand een probleem in de klas. Hij kan simpelweg zijn mond niet houden. Hij reageert op
alles en iedereen en is voortdurend in beweging. Je hebt hem hierop al een paar keer aangesproken, samen met hem
hierover gepraat en afspraken gemaakt, maar dat helpt niet erg. Integendeel, Henk wordt steeds luidruchtiger en
nerveuzer en je weet niet goed meer wat je hieraan moet doen. Bij een gesprek met een klasgenoot van Henk komt
naar voren dat hij een ‘flikker’ zou zijn.
4. Je merkt op dat een doorgaans alerte en vrolijke leerlinge in de klas erg afwezig is. Als je haar een vraag stelt,
antwoordt ze aarzelend en met terneergeslagen ogen. Het valt je ook op dat de leerlinge haar voormalige
vriendinnenclubje mijdt. Eén van de meisjes uit het clubje spreekt je aan: “Juf, er is iets met Fatima. Ze doet zo raar:
ze sluit zich tijdens de pauzes op in de w.c. en wil niet met ons praten. Je regelt een gesprek met Fatima en na veel
moeite vertelt ze je dat ze geen maagd meer is en dat ze dat verschrikkelijk vindt.
5. Tijdens de gesprekken met de meisjesgroep over menstruatie en maagdenvlies nemen de Nederlandse, Marokkaanse,
Turkse en Bosnische meisjes enthousiast deel. Drie Somalische meisjes houden zich erg op de achtergrond.
Je probeert hen gerust te stellen en verzekert hen vrij te kunnen spreken over eigen gevoelens en ervaringen.
Voorzichtig en zo veel mogelijk samen met hen vertel je over de besnijdenis van vrouwen. Het leidt tot een respectvol
gesprek, waarin de Somalische meisjes kunnen vertellen over zowel hun trots als angst. Na deze les blijft Sara achter.
Ze vertelt je dat ze in de groep niet verteld heeft dat ze veel pijn heeft, vooral tijdens de menstruatie en soms met
plassen.
6. Vroeger was Janneke een heel spontaan meisje in de klas, ze stond onbevangen in de wereld. Ineens zette ze zich
tegen alles af, ging zich anders kleden en werd heel gesloten. Een meisje uit een hogere klas waar ze vroeger vaak
naar toe ging en bleef slapen, vertelt dat ze haar al tijden niet heeft gezien. Ze weet wel dat Janneke een tijdje
geleden een nieuwe vriend had gekregen, op wie ze ontzettend verliefd is en van wie ze net een spiksplinternieuwe
scooter heeft gekregen.
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Aanvullende informatie
Algemeen
• De voorbeeldsituaties laten zien dat leerlingen
uiteenlopende problemen kunnen hebben op het gebied
van seksualiteit en relaties. Het kan hierbij gaan om
problemen die te maken hebben met de seksuele
ontwikkelingsfase waarin de jongere verkeert. Maar het
kan ook gaan om ‘zwaardere’ problemen.
Voorbeelden van problemen gerelateerd aan de seksuele
ontwikkelingsfase van de jongere zijn:
o Liefdesverdriet en een gevoel van afwijzing als gevolg van
het uitgaan van een verkering (Jolanda in situatie 1).
o Onzekerheid over je uiterlijk of onzekerheid omdat je
nog nooit verkering hebt gehad terwijl je vrienden al
een aantal vriend(innet)jes hebben gehad (mogelijk het
geval bij Berend in situatie 2).
o Niet weten hoe je contact kunt leggen met iemand die je
leuk vindt.
o Niet weten hoe je kunt onderhandelen over
anticonceptiegebruik, of je daar onzeker over voelen.
Voorbeelden van ‘zwaardere’ problemen zijn:
o Ongewenste zwangerschap en abortus.
o Seksuele grensoverschrijding, zoals bijvoorbeeld het
geval is bij Loverboy-problematiek (dit is mogelijk het
geval bij Janneke uit situatie 6).
o Oplopen van een soa.
o Problemen rond de seksuele voorkeur, bijvoorbeeld
niet durven uitkomen voor de seksuele voorkeur of
onzekerheid over de seksuele voorkeur (dit is mogelijk
het geval bij Henk uit situatie 3).
o Meisjesbesnijdenis (dit is mogelijk het geval bij het
Somalische meisje uit situatie 5).
o Problemen met de genderrol. Deze kunnen zich op
verschillende manieren voordoen. Een jongere kan
conflicterende gevoelens ervaren wanneer hij of zij
tegelijkertijd tegemoet wil komen aan zowel traditionele
als moderne opvattingen van de eigen genderrol. Een
voorbeeld hiervan is een meisje dat zich tegelijkertijd wil
richten op het opvoeden van kinderen en op het
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opbouwen van een carrière. Er kan ook een probleem
ontstaan wanneer de omgeving andere opvattingen
heeft over de genderrol dan de jongere zelf. Een
voorbeeld hiervan is een meisje dat van huis uit heeft
meegekregen dat zij maagd moet blijven tot het
huwelijk, terwijl zij hier zelf eigenlijk geen waarde aan
hecht. Dit kan het geval zijn bij Fatima uit situatie 4.
Zij heeft de maagdelijkheidsnorm overschreden en
voelt zich mogelijk schuldig vanwege de geschonden
familie-eer en het feit dat zij niet heeft voldaan aan de
verwachtingen van haar ouders.
o Seksuele problemen of disfuncties. Hierover is nog
relatief weinig bekend bij jongeren.
• Vaak kunnen leerlingen al een stuk verder geholpen zijn
als ze hun vragen en problemen hebben verteld aan
een vertrouwd iemand. Binnen de school kunnen dat,
naast de leraar, de vertrouwenspersoon of de mentor
zijn; eventueel het schoolmaatschappelijk werk of de
arts/verpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg.
Erkenning van het dilemma, het tonen van medeleven of
enkel de bevestiging dat de leerling niet de enige is die
met deze vraag rondloopt, is soms voldoende (mogelijk
is dit voldoende bij de situaties 1 en 2). Het verwijzen
naar meer informatie of een deskundige persoon, dan
wel organisatie, is een goede volgende stap. Meer kun
en hoef je als leraar vaak niet te doen.
• Bij het signaleren van een (mogelijk) probleem
is het belangrijk om dit ter sprake te brengen in
een persoonlijk gesprek. Het beste is rustig te
luisteren, geen geheimhouding maar wel discretie
en zorgvuldigheid te beloven bij het advies- of
hulpverleningstraject.
• Een belangrijke informatiebron voor de sociale kaart
is de website www.sense.info. Op deze site kunnen
jongeren informatie vinden, maar zij kunnen ook een
vraag stellen of een persoonlijke afspraak maken. Op de
site staan ook links naar hulpverleningsinstanties (in het
menu onder het kopje Links).

Vermoeden van seksueel misbruik
Seksuele grensoverschrijding en seksuele dwang komen
relatief vaak voor. Het is daarom zinvol om te weten welke
signalen kunnen duiden op seksueel misbruik (overgenomen uit het boek Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding). Hierbij dient opgemerkt dat een deel van deze
signalen ook kan voorkomen bij andersoortige problematiek.

Lichamelijke signalen
• verhoogde neiging tot braken
• buikpijn, hoofdpijn
• pijn in bovenbenen
• jeuk aan de geslachtsdelen
• pijn in de onderbuik
• vermoeidheid

Gedrags- en psychologische signalen
• lage zelfwaardering
• angstige gevoelens
• depressieve gevoelens
• agressie en opstandigheid
• isolement
• geen vertrouwen in zichzelf hebben
• wantrouwen
• misbruiken of mishandelen van jongere kinderen of
dieren
• weglopen, spijbelen
• crimineel gedrag
• het direct of indirect weergeven van seksueel misbruik
in tekeningen of verhalen
• te grote kennis over seks en uitdagend seksueel gedrag
• schoolproblemen, achteruitgang in leerprestaties,
concentratieproblemen, slaaptekort
• zeer meegaand gedrag
• ouwelijk, zorgelijk gedrag

Informatie over de meldplicht van scholen bij seksueel
misbruik is te vinden op de website
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragenen-antwoorden/moet-de-school-seksueel-misbruikmelden-en-aangeven.html.

Signalen met betrekking tot beweging en houding
• angst voor lichamelijk contact en hevige schrik bij
aanraking van bovenbenen, billen of buik
• geen spontaan bewegingsspel of interesse daarin
• boos op eigen lichaam of zich ervoor schamen
• angst om op de rug te liggen
• het niet durven uitkleden bij gymnastiek
• stijfheid, zich niet durven bewegen (benen en billen stijf
tegen elkaar houden)
• negatief lichaamsbeeld
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4.6 Lessuggesties bij competentie 6
Competentie 6
De leraar voortgezet onderwijs kan lessen seksuele en relationele vorming
verzorgen en daarbij gebruik maken van bestaande, bij voorkeur effectieve,
methodieken voor seksuele en relationele vorming.
Lessuggestie voor het behandelen van indicator 6.1
6.1 De student kan bestaande, bij voorkeur effectieve, methodieken en materialen voor seksuele en relationele vorming
opzoeken en toepassen in de eigen lessen seksuele en relationele vorming.

Informatie voor docent
Inleiding
Het lespakket Lang Leve de Liefde is het belangrijkste lespakket voor seksuele en relationele vorming in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Maar er is nog meer
lesmateriaal. Door middel van deze opdracht oriënteren
studenten zich op het beschikbare materiaal. Daarbij
vormen zij zich een beeld van de bruikbaarheid van het
materiaal in de eigen toekomstige onderwijspraktijk.
Materiaal
• Lespakket Lang Leve de Liefde en andere lesmaterialen.
• Studentenopdracht.
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Uitvoering
• De studenten bekijken het lespakket Lang Leve de Liefde
Onderbouw en andere lesmaterialen. Bij voorkeur zien
zij deze in. Voorwaarde daarvoor is dat het pakket en
de materialen aanwezig zijn op de lerarenopleiding (of
op de stageschool). Als dit niet het geval is, bekijken de
studenten de beschrijvingen van de materialen op www.
seksuelevorming.nl of www.gezondeschool.nl.
• De studenten beantwoorden de vragen uit de opdracht.
• Plenair kunnen de bevindingen en ideeën uitgewisseld
worden.

Studentenopdracht
Bekijk het lespakket Lang Leve de Liefde en minimaal één ander lesmateriaal. Beantwoord voor zowel het
lespakket als het lesmateriaal de volgende vragen:
› Wat is je indruk van het lespakket/materiaal? Denk hierbij aan inhoud, omvang, taalgebruik, vorm, onderwerpen,
opdrachten, mate van interactie etc.
› Sluit het lespakket/materiaal voldoende aan bij het kennisniveau en de belevingswereld van leerlingen uit de
onderbouw van het voortgezet onderwijs? Waarom wel, waarom niet?
› Welke onderdelen uit het pakket/materiaal lijken je leuk en uitdagend om te geven? Waarom?
› Welke onderdelen lijken je moeilijker om te geven? Waarom?
› Zou je het lespakket/materiaal zelf willen gebruiken als je voor de klas staat? Waarom wel, waarom niet?
› Zou je zelf nog iets specifieks nodig hebben om goed met het lespakket/materiaal te kunnen werken? (training,
begeleiding, intervisie, uitwisseling, etc.)
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Lessuggestie voor het behandelen van indicator 6.2, 6.3, 6.4
6.2 De student stelt een les(senserie) seksuele en relationele vorming samen die aansluit bij de behoefte, de ervaring,
de kennis en het ontwikkelingsniveau van de leerlingen.
6.3 De student praat open en zonder schroom over seksualiteit en relaties in één of meerdere activerende werkvormen.
6.4 De student reflecteert op en evalueert een les seksuele en relationele vorming en benoemt hierin sterke en zwakke
punten ten aanzien van de inhoud en de uitvoering van de les.

Informatie voor docent
Inleiding
In de zesde competentie komen alle competenties bij
elkaar. Om deze competentie aan te tonen ontwerpen de
studenten een les(senserie) en voeren ze een (onderdeel
van een) les(senserie) uit.
Materiaal
• Studentenopdracht.
• Observatieformulier.
• Beoordelingsformulier van competentie 6.

Uitvoering
• De studenten krijgen de opdracht om een les(senserie)
seksuele en relationele vorming samen te stellen.
Uitgangspunt hierbij is dat de les(senserie) aansluit bij
de doelgroep, uitgaat van activerende didactiek en er
sprake is van interactie tussen leerlingen onderling en
tussen de leerlingen en de leraar. Tevens krijgen zij de
opdracht om één werkvorm uit te werken.
• Plenair presenteren de studenten de uitgewerkte
werkvorm. Medestudenten observeren de uitvoering
aan de hand van het observatieformulier. De student
maakt hiervan een reflectie- en evaluatieverslag.
• De totale opdracht wordt beoordeeld aan de hand van
het beoordelingsformulier.
Alternatief
• De opdracht kan ook als stageopdracht gegeven
worden: de student voert (een deel van) de les(senserie)
daadwerkelijk uit op zijn of haar stageplek. Een
begeleider of een medestudent observeert de les aan
de hand van het observatieformulier. De student maakt
hiervan een reflectie- en evaluatieverslag.
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Studentenopdracht
Stel een les(senserie) over seksualiteit en relaties samen aan de hand van de volgende stappen:
Stap 1
Maak voorafgaand aan het samenstellen van je les(senserie) een analyse aan de hand van de volgende aspecten:
• Beschrijf je doelgroep en denk aan: leeftijd, cultuur, religie, opleidingsniveau, sekse.
• Analyseer je doelgroep aan de hand van de volgende aspecten: seksuele gezondheid en seksueel gedrag (leefstijl).
Baseer je hierbij op betrouwbare en actuele bronnen.
• Leg uit wat de onderwerpskeuze is en motiveer je keuze op basis van je doelgroepanalyse.
• Leg uit wat je les- en leerdoelen zijn.
Stap 2
• Ontwerp je les(senserie) en denk hierbij aan methodiek (didactisch model, lesplan). Maak hierbij gebruik van bestaande
lespakketten en materialen (zie bijvoorbeeld www.seksuelevorming.nl en www.gezondeschool.nl).
• Werk één werkvorm van je les zorgvuldig uit, pas hierbij activerende didactiek toe en geef aan hoe je aandacht
besteedt aan de volgende aspecten:
o Aansluiten op voorkennis en belevingswereld van de leerlingen
o Oriëntatie (aangeven van leerdoelen)
o Uitleg (uitleg van de nieuwe stof)
o Verwerking (individueel, in tweetallen of groepjes)
o Evaluatie
Je voert deze werkvorm later uit (hetzij in de klas, hetzij op je stageschool).
Stap 3
Je werkt de bovengenoemde stappen uit in een verslag. Het verslag voldoet qua opbouw en vormgeving minimaal aan
de volgende kenmerken:
• Voorblad
• Inhoudsopgave (hoofdstukindeling en paginanummering)
• Eventueel een voorwoord
• Inleiding
• Uitwerking van de stappen 1 en 2
• Literatuurlijst
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Observatieformulier
Observatiepunten

Waargenomen gedrag

Feedback

De student geeft aan wat het
doel is van de les en wat het
doel is van de werkvorm.
De student geeft de leerlingen
expliciet ruimte tot het stellen
van vragen.
De student maakt afspraken
met de leerlingen over veiligheid in de klas (respect, alle
vragen mogen, niet uitlachen
etc.).
Gedurende de les praat de
student ontspannen over seksualiteit met voor de student
en leerlingen passend woordgebruik.
De student stimuleert interactie
tussen leerlingen.
De werkvorm is activerend voor
de leerlingen en stimuleert de
interactie (leerlingen komen
met elkaar in gesprek over
seksualiteit en relaties).
De student herkent morele
vragen en dilemma’s bij leerlingen en gaat hier respectvol
mee om.
De student gaat flexibel om
met weerstand en kan de eigen
grenzen aangeven.
De student draagt zorg voor zijn
of haar eigen privacy zonder
onpersoonlijk en zakelijk te
worden.
De student is terughoudend
met het geven van persoonlijke
meningen, maar bevordert de
meningsvorming bij leerlingen
door het stellen van vragen.
De student evalueert met de
leerlingen en maakt leerrendement expliciet zichtbaar
door deze met de leerlingen te
bespreken.
Beoordeling
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Onvoldoende/Voldoende/Goed

Beoordelingsformulier van competentie 6
Het verslag is voorzien van:
• Voorblad
• Inhoudsopgave
(hoofdstukindeling en
paginanummering)
• Eventueel een voorwoord
• Inleiding
• Uitwerking van de stappen 1
en 2.
• Literatuurlijst
• Evt. bijlagen
Er is een heldere en volledige
beschrijving van de doelgroep
(leeftijd, cultuur, religie, opleidingsniveau, en sekse)
Er is een analyse van de doelgroep (seksuele gezondheid
en seksueel gedrag) op basis
van betrouwbare en actuele
bronnen
Onderwerpskeuze is gedegen
onderbouwd
De les- en leerdoelen zijn
SMART geformuleerd (specifiek, meetbaar, aanvaardbaar,
realistisch, tijdgebonden)
De methodiek is didactisch
verantwoord
De werkvorm die gebruikt
wordt sluit aan op de doelen en
is activerend
Het observatieformulier is
volledig ingevuld en minimaal
voldoende beoordeeld
Het reflectie- en evaluatieverslag is minimaal voorzien van
een sterkte-zwakteanalyse
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5. Websites
Onderstaande websites bevatten nuttige informatie over seksuele en relationele vorming en seksuele
gezondheid en veel links naar andere relevante sites.

Voor leraren
www.gezondeschool.nl
Deze website bevat onder meer een overzicht met interventies voor het voortgezet onderwijs, ook op het gebied van
seksuele en relationele vorming.
www.langlevedeliefde.nl
Website bij de lesmethode Lang Leve de Liefde. De lesmethode biedt drie afzonderlijke programma’s voor de volgende
onderwijsniveaus: 1. onderbouw van het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo), 2. bovenbouw
van havo en vwo en 3. mbo. Via de website kunnen leraren kiezen voor het programma dat zich richt op het voor hen
relevante niveau. Leerlingen kunnen vervolgens sommige lessen via de website uitvoeren en andere in de les met de
leraar.
www.leraar24.nl
Deze website bevat video’s en dossiers voor de onderwijspraktijk. Eén dossier gaat over seksuele vorming in het voortgezet onderwijs. Aan dit dossier zijn negen video’s verbonden.
www.lesgevenindeliefde.nl
Website met vragen en dilemma’s van docenten bij seksuele vorming, geïllustreerd met filmpjes waarin docenten aan
het woord komen én tips geven voor het geven van de lessen. Deze site is gekoppeld aan het lespakket Lang Leve de
Liefde.
www.rutgerswpf.nl
De corporate website van Rutgers WPF, kenniscentrum seksualiteit. Rutgers WPF ondersteunt professionals in hun
werk rondom seksualiteit door middel van onderzoek, het ontwikkelen en implementeren van voorlichtingsprogramma’s
en het bieden van informatie (Informatiecentrum). De website bevat een kennisbank, informatie, materialen en diensten
voor professionals.
www.schoolenveiligheid.nl
Centrum School en Veiligheid verzamelt en verspreidt informatie en deskundigheid op het gebied van schoolveiligheid en
adviseert schoolleiders, leraren/docenten, mentoren, leerlingbegeleiders, vertrouwens(contact)personen, onderwijsondersteunend personeel, et cetera. De site bevat veel beeldfragmenten van actualiteiten- en jongerenprogramma’s maar
ook speelfilms over de thema’s loverboys, seksuele intimidatie en seksueel geweld thuis.
www.seksuelevorming.nl
Deze website biedt een overzicht van actualiteiten, thema’s en lesmateriaal seksuele en relationele vorming. Daarnaast
biedt de site adviezen en ondersteuning voor leerkrachten in het onderwijs.
www.soaaids.nl
Website van Soa Aids Nederland. Soa Aids Nederland is het expertisecentrum op het gebied van hiv en andere soa’s. De
site bevat algemene publieksinformatie, actualiteiten, de mogelijkheid tot een persoonlijk advies, pagina’s voor professionals, een overzicht van te bestellen en te downloaden materialen en een onderwijsservice.
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www.teleblik.nl
Dit is een website waarop veel televisie-uitzendingen van
o.a. de publieke omroepen en Polygoon gratis toegankelijk zijn gemaakt voor het onderwijs. Er staan honderden
fragmenten op over seksualiteit en aanverwante thema’s.

Voor jongeren
www.sense.info
Sense.info is een website voor jongeren tot 25 jaar. De
site biedt uitgebreide informatie over allerlei aspecten van
seksualiteit en relaties, over de leuke en lastige kanten.
Jongeren kunnen ook een vraag stellen of een persoonlijke afspraak maken. Dat kan op verschillende manieren:
sense infolijn, advies per chat, per e-mail of een persoonlijke (gratis en vertrouwelijke) afspraak met een deskundige in de buurt. Op de site staan ook links naar andere
websites en hulpverleningsinstanties.
Sense.info is een product van Soa Aids Nederland,
Rutgers WPF, GGD Nederland, de GGD-centra voor
seksuele gezondheid en hun lokale partners, RIVM en
ZonMw. Sense.info is een initiatief van het Ministerie
van VWS.
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