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Samenvatting
Een positieve benadering van seksualiteit, waarin niet alleen aandacht is voor de risico’s van seks, maar juist ook voor 
thema’s als seksueel plezier en consent, is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van seksualiteit bij jongeren. Het 
draagt bij aan plezierige seksuele ervaringen, aan de algemene gezondheid van jongeren, aan veilige seks, gender-
gelijkheid en preventie van seksueel geweld. Hoewel steeds meer scholen een positieve benadering van seksualiteit 
nastreven in hun seksuele vormingsonderwijs, voelen docenten seksuele vorming zich vaak niet voldoende voorbe-
reid om deze lessen te geven. In dit artikel betogen wij dat er meer onderzoek moet komen naar de manier waarop 
positieve seksuele vorming het best geïmplementeerd kan worden op middelbare scholen.    

In 2012 was Ine Vanwesenbeeck toen net aangesteld 
als bijzonder hoogleraar Seksuele Ontwikkeling, Di-
versiteit en Gezondheid, één van de grondleggers 

van het vak Jongeren en Seksualiteit - later Youth and 
Sexuality - aan de Universiteit Utrecht. Een vak waarin 
de seksualiteit van jongeren vanuit biopsychosociaal 
perspectief wordt belicht en waarin Ine een promi-
nente plaats bleef houden vanwege haar expertise op 
het brede veld van gender en seksualiteit. De afgelo-
pen tien jaar hebben wij dit mooie vak, wat tot één van 
de populairste keuzevakken is verworden van de ba-
cheloropleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap, 
mogen verzorgen. Met het verstrijken van de jaren viel 
ons echter iets op: het was stuitend hoe weinig studen-
ten wisten over bepaalde onderwerpen, en ook hoe 
verontwaardigd zij hier zelf over waren. Jaar in, jaar uit 
keken verbaasde gezichten ons aan vanuit de college-
zaal, wanneer we thema’s zoals vrouwelijke seksualiteit, 
consent en seksueel plezier bespraken. Boos of verdrie-
tig hoorden wij studenten verzuchten: “Waarom wist ik 
dit niet?” en “Had ik dit maar eerder geweten!”. 

Hoe kan het dat in een land als Nederland, dat met 
haar pragmatische, liberale, zogenaamde ‘Nederlandse 

aanpak’  van seksuele vorming en sinds lange tijd ge-
zien als een voorloper en voorbeeld op het gebied van 
seksuele vorming (Ferguson, Vanwesenbeeck, & Knijn, 
2008; Vanwesenbeeck, 2020), jongeren relatief wei-
nig weten over deze onderwerpen? Het staat in schril 
contrast met de toppositie die Nederlandse jongeren 
internationaal gezien innemen wat betreft hun seksu-
ele gezondheid, en dan in het bijzonder hun anticon-
ceptiegebruik. Binnen Europa en Noord-Amerika is er 
geen land waarin meisjes vaker de pil gebruiken dan 
in Nederland, en het percentage jongeren dat géén 
voorbehoedmiddelen gebruikt is alleen in Denemarken 
lager (Inchley et al., 2020). Ook wat betreft tienerzwan-
gerschappen scoort Nederland bijzonder laag (World 
Bank, 2021). Een veel genoemde verklaring hiervoor is 
dat vrijwel alle jongeren seksuele vorming krijgen wat 
betreft de risico’s van seks. Op dit vlak doen jongeren 
en het seksuele vormingsonderwijs in Nederland het 
dus eigenlijk heel goed. Maar een kanttekening die hier 
dus bij geplaatst kan worden, is dat de positieve kan-
ten van seks, waaronder seksueel plezier, en thema’s 
zoals consent en diversiteit, nog vaak onderbelicht zijn. 
Hoewel er de laatste jaren wel degelijk een kentering 
gaande is in het seksuele vormingsonderwijs en er 
mooie programma’s ontwikkeld zijn die wél uitgebreid 
stilstaan bij deze thema’s, laat onderzoek zien dat onze 
anekdotische ervaring binnen het vak Youth and Sexu-
ality niet op zichzelf staat. In recent onderzoek gaven 
jongeren aan dat zij niet tevreden zijn over het seksuele 
vormingsonderwijs dat zij krijgen (De Graaf et al., 2017) 
en dat zij méér les willen krijgen over thema’s zoals sek-
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sueel plezier, consent en diversiteit (Cense et al., 2019; 
2020). 

Het belang van een positieve benadering in seksu-
ele vorming
Waarom is het zo belangrijk dat seksuele vorming niet 
alleen gaat over het voorkomen van risico’s zoals on-
gewenste zwangerschappen en soa’s, maar juist ook 
over het bevorderen van seksueel plezier? Een eerste 
voor de hand liggende reden is dat seksueel plezier nu 
juist een belangrijke factor is in het voorkomen van on-
veilige seks. Zo blijkt uit onderzoek dat pleasure-based 
seksuele vorming samenhangt met condoomgebruik, 
anticonceptiegebruik en het voorkomen van onge-
wenste zwangerschappen en soa’s (o.a., Hanbury & Ea-
stham, 2016; Higgins & Hirsch, 2008; Scott-Sheldon & 
Johnson, 2016; zie ook vooral Laan et al., 2021). Maar 
sekspositieve seksuele vorming heeft daarnaast nog 
verder reikende doelen, zoals het bespreekbaar maken 
van genot en grenzen, het versterken van de eigen re-
gie, en het tegengaan van ongelijkheid tussen seksuele 
partners. Het werken aan deze doelen kan een veel die-
per, meer blijvend, en breder effect hebben op de sek-
suele gezondheid en het welzijn in het algemeen. Zo 
toont onderzoek overtuigend aan dat een positief sek-
sueel zelfbeeld en seksuele self-efficacy in sterke mate 
bijdragen aan seksuele gezondheid (bijvoorbeeld Boy-
dell et al., 2021; Haberland & Rogow, 2015; Kågesten & 
Van Reeuwijk, 2021, Maas & Lefkowitz, 2015; Vanwesen-
beeck et al., 2021). Het praten over seks en consent kan 
helpen in de preventie van seksuele grensoverschrij-
ding (Hirst, 2012; Kettrey, 2018), en meer gelijkheid 
tussen seksuele partners hangt sterk samen met een 
hoger welzijn van beide partners (Ford et al., 2019). 

Bovendien reikt de invloed van sekspositieve sek-
suele vorming verder dan individuele seksuele en al-
gehele gezondheidsuitkomsten. Zo draagt het bij aan 
het sociale klimaat op scholen (Vanwesenbeeck, 2020). 
Door positieve seksuele vorming krijgen jongeren niet 
alleen meer kennis over hun eigen lichaam, relaties en 
seksualiteit, maar leren zij ook respectvol met elkaar 
om te gaan. Op een breder maatschappelijk niveau 
draagt positieve seksuele vorming bij aan cultuurver-
andering en gendergelijkheid (Ford et al., 2019; Gruskin 
et al., 2019). Niet alleen omdat sekspositieve seksuele 
vorming zaken als de dubbele seksuele moraal, strikte 
gendernormen, praktijken rondom victim blaming en 
seksueel grensoverschrijdend gedrag aan de kaak stelt, 
maar ook omdat het gesprek geopend wordt over wat 
fijn is aan seks. Om te weten waar je eigen grenzen lig-
gen en die van een ander, is het belangrijk om plezier 
(en de grenzen daarvan) te kennen en herkennen. Re-
cente ontwikkelingen rondom grensoverschrijdend 
gedrag bij The Voice of Holland en de hoge prevalenties 
van straatintimidatie illustreren dat er nog veel werk is 
op dit gebied. 

Seksuele vorming op Nederlandse scholen anno nu
Sinds een aantal jaar is er een verschuiving gaande 
in seksuele vormingslessen op scholen in Nederland; 
naast de (negatieve) aandacht voor seksuele risico’s is 
er nu ook steeds meer (positieve) aandacht voor sek-
sueel plezier en welzijn (Vanwesenbeeck, 2020). Sinds 
eind 2012 zijn scholen verplicht om aandacht te beste-
den aan seksualiteit en diversiteit, waaronder seksuele 
diversiteit. Scholen zijn echter vrij om hier zelf invulling 
aan te geven. Het ontbreekt vooralsnog aan duidelijke 
richtlijnen waar het curriculum aan moet voldoen of 
welke onderwerpen aan bod moeten komen. De ver-
plichting om aandacht te besteden aan seksualiteit en 
seksuele diversiteit geldt bovendien alleen voor het 
basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs en speciaal onderwijs. Voor de bovenbouw 
geldt (nog) geen verplichting. 

Het huidige onderwijsaanbod rondom seksuele vor-
ming is momenteel versnipperd, weinig doelgericht, 
docentafhankelijk, en niet geborgd in een doorlopende 
leerlijn (Inspectie van Onderwijs, 2016). Er bestaan kwa-
litatief hoogwaardige en erkende interventies waarin 
relevante thema’s, zoals seksueel plezier en diversiteit, 
aan bod komen, maar deze worden weinig gebruikt 
(Rutgers, COC NL en SANL, 2018). Met de steeds hoger 
wordende gemiddelde leeftijd waarop jongeren seksu-
eel actief worden (18 jaar in 2017; De Graaf et al., 2017), 
is het bovendien aanbevolen om niet alleen op jongere 
leeftijd, maar ook in de bovenbouw van de middelbare 
school, aandacht te hebben voor (positieve) seksuele 
vorming, omdat er juist dan veel gebeurt en de thema’s 
echt beginnen te leven. Dit is ook geheel in lijn met wat 
jongeren zelf aangeven te willen (Cense et al., 2019; 
2020).

Voor docenten op middelbare scholen is het echter 
niet altijd eenvoudig om seksuele vormingslessen te 
verzorgen. Hoewel onderwerpen zoals seksueel ple-
zier, consent en diversiteit nu vaak nog niet eens wor-
den aangesneden, blijkt uit recent onderzoek onder 
studenten van de lerarenopleiding en startende bio-
logiedocenten dat de helft zich onvoldoende voorbe-
reid voelt om de lessen seksuele vorming te verzorgen 
(Olofsen et al., 2021). Zij worstelen bijvoorbeeld met 
het feit dat leerlingen niet makkelijk praten over sek-
sualiteit in de klas, dat zij er niets over willen weten of 
juist de docent uitdagen, of dat leerlingen zich in de les 
negatief, seksistisch of discriminerend uitlaten. Boven-
dien geven de docenten aan het moeilijk te vinden om 
adequaat te reageren op situaties die raken aan seksu-
aliteit in de klas en op school, en om een veilige sfeer te 
creëren waar iedereen zichzelf kan zijn. Docenten lijken 
in het bijzonder moeite te hebben met het thema gen-
der. Welwillendheid om gendersensitief te werk te gaan 
leidt soms, onbedoeld en onbewust, tot de bevestiging 
van genderstereotypen en binair denken. Een illustratie 
hiervan is de valkuil van het ‘stigmabewustzijn’; wan-
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neer de docent eerst beargumenteert dat mensen ge-
discrimineerd worden door hokjesdenken, en daarna 
dezelfde hokjes probeert te laten vervagen, worden de 
hokjes onbedoeld juist weer benadrukt (Felten, 2017). 

Hoewel docenten dus op verschillende vlakken uit-
dagingen ondervinden en hier in hun opleiding (te) 
weinig op voorbereid worden, is hun rol essentieel voor 
een succesvolle implementatie van de lessen seksuele 
vorming (Schutte, 2014). Nu steeds meer scholen het 
belang inzien van een sekspositieve benadering, zullen 
docenten - gezien de gevoeligheid van thema’s zoals 
seksueel plezier, zeker in een klas vol pubers – voor ad-
ditionele uitdagingen komen te staan. Om goede  sek-
suele vorming aan te kunnen bieden aan toekomstige 
generaties jongeren, is er daarom meer zicht nodig op 
de organisatie van het seksuele vormingsonderwijs in 
Nederland, en in het bijzonder de rol van de docent. 
Want zelfs al zouden erkende, effectief gebleken seksu-
ele vormingsprogramma’s van A tot Z worden verplicht 
op alle scholen, dan nog valt of staat hun effectiviteit 
met de kennis, attitudes en vaardigheden van degenen 
die de lessen verzorgen. 

Een sekspositieve toekomst
Hoe kunnen we het seksuele vormingsonderwijs in 
Nederland zo organiseren dat degenen die de lessen 
verzorgen de kennis, attitudes en vaardigheden heb-
ben die nodig zijn om te kunnen voldoen aan de wen-
sen en behoeftes van jongeren anno 2022? Deze vraag 
staat centraal in een nieuw onderzoek van de Univer-
siteit Utrecht, in samenwerking met Rutgers, Soa Aids 
Nederland en Stichting Seksueel Welzijn Nederland, 
en gesubsidieerd door het Fonds Wetenschappelijk 
Onderzoek Seksualiteit (FWOS). Op basis van een nati-
onaal representatieve survey onder docenten seksuele 
vorming en verdiepende focusgroepen met docenten 
en leerlingen, gaan we in kaart brengen welke uitda-
gingen zij ervaren of verwachten bij het geven van 
sekspositieve seksuele vorming, en wat hun behoeften 
zijn. Op welke manier zouden lerarenopleidingen bij-
voorbeeld meer aandacht moeten geven aan seksuele 
vorming en aan het waarborgen van sociale veiligheid 
rondom seksualiteit in de klas en in de school? Wat zijn 
best practices als het aankomt op handelingsverlegen-
heid in de lessen over seksueel plezier? Maar ook: moe-
ten we de lessen seksuele vorming niet overlaten aan 
gespecialiseerde docenten, die van school naar school 
gaan en met hun expertise een groot aantal scholen en 
leerlingen bereiken? 

Met dit onderzoek hopen we bij te dragen aan een 
positieve ontwikkeling van de seksuele gezondheid 
van toekomstige generaties jongeren. Het vertrek van 
Ine Vanwesenbeeck laat een gat achter bij de Univer-
siteit Utrecht, maar de focus van haar bijzondere leer-
stoel zal voortvarend worden voortgezet. Dit is ook no-
dig, want, om met Ines eigen woorden af te sluiten: ‘Sex 
education is a job never done’. 

Woord van dank. Wij danken Marianne Cense van Rut-
gers voor haar constructieve feedback op een concept-
versie van dit artikel. 
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