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Aanleiding

Weinig bekend over invulling relaties en
seksualiteit op basisscholen
Seksuele vorming is sinds eind 2012 verplicht
voor het basisonderwijs. Het ministerie van
OC&W wil hiermee aan de ene kant seksuele
dwang of grensoverschrijdend gedrag
voorkomen, maar ook homonegatief gedrag. En
aan de andere kant respectvol gedrag dan wel
seksuele weerbaarheid van leerlingen
bevorderen. Ook in andere kerndoelen (35 t/m
38) zijn aanknopingspunten te vinden met
seksuele vorming. Leerlingen moeten
bijvoorbeeld ook voor hun eigen gezondheid en
welzijn zorgen en kennis hebben van functies
van het lichaam.
Vraagstelling
Lesprogramma’s beschikbaar
Om scholen te helpen aandacht te besteden aan

Wat is precies onderzocht?

het thema relaties en seksualiteit start ieder jaar
in maart de Week van de Lentekriebels. In deze

Dit onderzoek beantwoordt de volgende

week is er extra aandacht voor het thema

vragen:

relaties en seksualiteit in groep 1 t/m 8 op de
basisscholen. Echter, niet alle basisscholen
doen hieraan mee, en de basisscholen die hier
aan meedoen zijn er vrij in om zelf te kiezen wat
ze wel en niet bespreken. Op dit moment is er
weinig bekend over de manier waarop
basisscholen invulling geven aan het thema
relaties en seksualiteit. Daarom is er een
onderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen

1. Welke
factoren hangen samen met valrisico bij
Vraagstellingen
zelfstandig wonende ouderen in Limburg-Noord?
1. Welke relationele en seksuele
2. Wat is het huidige beleid rondom valpreventie
voorlichtingsmethodes worden er toegepast
bij zelfstandig wonende ouderen in Noordop basisscholen in de regio Noord-Limburg?
Limburg en welke belemmerende en bevorderde
factoren zijn er aan te wijzen bij de
2. Welke belemmerden en welke bevorderende
implementatie van het ontwikkelde beleid?
factoren ervaren basisschoolleerkrachten

hoe relationele en seksuele voorlichting gegeven

tijdens het geven van relationele en seksuele

wordt op basisscholen in Limburg-Noord.

voorlichting?
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Methode
Interviews
Werving
Door middel van mailcontact en telefonisch
contact zijn deelnemers geworven voor het
onderzoek. Hiervoor zijn in totaal 5
interviews uitgevoerd, waarvan 3
individuele interviews en twee interviews
met meerdere deelnemers. Tijdens de
interviews is gebruik gemaakt van een
interviewroute om zo de belangrijkste
informatie te verkrijgen. Alle geïnterviewde
waren op het moment van het interview
werkzaam bij basisscholen gelegen in
Noord-Limburg.
Deelnemers
In totaal namen er 9 mensen, werkzaam bij
5 verschillende basisscholen, deel aan het
onderzoek die bevoegd waren om
seksuele voorlichting op de basisschool te
geven.
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“We hebben zelf een soort van circuitje
voor gemaakt en dat werken de
kinderen dan af.”

“Het moet gewoon normaal worden, ik

Resultaten
Gebruikte seksuele
voorlichtingsmethodes

bedoel lichaamsdelen en seks, dat zijn

Uit alle interviews komt naar voren dat

gewoon normale dingen”

de deelnemers iets doen aan seksuele
voorlichting, hoewel de methodes die
hiervoor gebruikt worden sterk variëren.

Bevorderende factoren
Uit de interviews blijkt dat het krijgen van
sociale steun van collega’s en
goedkeuring van ouders vaak wordt
ervaren en dat dit de implementatie van
seksuele voorlichting vergemakkelijkt.
Deze steun van collega’s bestaat met
name uit advies en informatie
uitwisseling van ervaringen. Verder
wordt er ook aangeven dat men een
hoge zelfdoeltreffendheid (self-efficacy)
ervaart met betrekking tot het geven van
seksuele voorlichting. Dit komt vooral
door opgedane ervaring met het geven
van seksuele voorlichting en de steun
van collega’s. Daarnaast geven de
deelnemers herhaaldelijk aan dat ze het

Ter illustratie, sommige deelnemers
gebruiken lespakketten ontwikkelt door
Rutgers en andere deelnemers
gebruiken zelf-ontwikkelde methodes of
de filmpjes van dokter Corrie. De
lespakketten van Rutgers worden altijd
aantrekkelijk en leuk gevonden door de
gebruikers. Opvallend is dat de
deelnemers die deze lespakketten niet
gebruiken vaak niet van hun bestaan af
weten of niet weten hoe deze
lespakketten te implementeren. Tijdens
seksuele voorlichting wordt er vaak
aandacht besteed aan de thema’s
normen en waarden en weerbaarheid.
Daarnaast blijk dat het onderwerp
voortplanting nauwelijks aan bod komt.

thema seksualiteit en relaties zien als
een normaal onderwerp waar niet
ongemakkelijk over gedaan moet
worden.

“Geen ouder die er lastig over doet,
nee.”

“Ik denk dat wij hier als we ergens
moeite mee hebben met lessen in de
klas, we elkaar wel helpen.”
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Resultaten

Belemmerende factoren

Behoeften

Naast bevorderende factoren komen er ook een

Ten slotte, geven de deelnemers aan dat ze

aantal zaken uit de interviews naar voren die de

behoeften hebben aan meer materialen die ze

implementatie van seksuele voorlichting

kunnen gebruiken tijdens de seksuele

belemmeren. Er wordt aangegeven dat mannen

voorlichtingslessen. Voorbeelden van materialen

vaak een ongunstige houding hebben ten

die genoemd zijn: voorbehoedsmiddelen,

opzichte van het geven van seksuele

maandverband, tampons en anatomische

voorlichting. Zij voelen zich vaak ongemakkelijk

modellen van de geslachtsdelen. Daarnaast

als zij moeten praten over seksualiteit en relaties

hebben meerdere deelnemers de behoeften aan

en/of zijn bang beschuldigd te worden van

meer informatie over de lespakketten van

seksuele intimidatie. Verder vinden deelnemers

Rutgers over relaties en seksualiteit.

het lastig te bepalen in hoeverre zij belast zijn
met het geven van seksuele voorlichting aan
kinderen en wanneer dit tot het takenpakket van
ouders behoort. Vervolgens bleek uit de
interviews ook dat het verschil in behoeften van
kinderen met betrekking tot informatie over seks
en relaties de implementatie van seksuele
voorlichting bemoeilijkt. Sommige kinderen willen
niets over het onderwerp weten terwijl anderen
het juist heel interessant vinden.

“Waar ligt nou de grens met thuis? Wat
moeten ze thuis doen? Wat doen we op
school? Wat vertel je waar eigenlijk?”

“Ja, sommige kinderen trekken zich
helemaal terug en vinden het vies en
willen het allemaal niet horen, en
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anderen die zijn juist op de voorgrond.”

Aanbevelingen
 Leerkrachten in het basisonderwijs
zouden beter op de hoogte moeten
zijn van de beschikbare
lespakketten, zoals gecertificeerde
lespakketten van Rutgers over
seksualiteit en relaties.
 Op scholen mag aandacht zijn voor
een open klimaat tussen leraren,
zodat zij goede voorbeelden kunnen
uitwisselen en sociale steun ervaren
voor het onderwerp.
 Via de gezonde school kan extra
aandacht aan dit onderwerp
besteed worden.
 Het zou helpen als de overheid
duidelijkere richtlijnen binnen de
betreffende kerndoelen opstelt,
waarmee het voor leerkrachten
duidelijk wordt wat ze inhoudelijk
moeten bespreken tijdens de
seksuele voorlichtingslessen.
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