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Dank aan... 
De module Jij en de media had niet tot stand kunnen komen zonder de inzet 
en input van docenten en leerlingen. We willen hen en alle anderen die heb-
ben meegewerkt aan de ontwikkeling van de module van harte bedanken. 

De module is mogelijk gemaakt met financiering van ZonMw en VWS.
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Inleiding1

I
n de module Jij en de media leren jongeren kritisch 
kijken naar geseksualiseerde beelden (de overmaat 
van seks en bloot met een erotische of porno- 
uitstraling) en onhaalbare schoonheidsidealen.  

Ze worden zich bewust dat deze beelden invloed kunnen 
hebben op hun eigen zelfbeeld en gender- en sekse- 
typische (stereotype) rolopvattingen. Dit zijn overdreven  
en eenzijdige mannen- en vrouwenrollen en verwachtingen, 
zoals lange, stoere en onkwetsbare jongens met een  
blokjesbuik, en slanke, meegaande meiden met grote 
ronde borsten en billen.

Deze module richt zich met name op 12-15 jarigen in het 
vmbo. Het is een aanvullende module bij het lespakket 
Lang leve de Liefde, ontwikkeld door Soa Aids Nederland 
in samenwerking met Rutgers. De module Jij en de media 
kan voor of na de lessenserie Lang leve de Liefde worden 
ingezet, om verdieping op het gebied van mediawijsheid 
aan te brengen.

In hoofdstuk 2 van deze docentenhandleiding wordt de 
module Jij en de media in een breed maatschappelijk 
kader geplaatst. Je leest waarvoor de module bedoeld is 
en hoe deze module aansluit bij de kerndoelen voor het 

voortgezet onderwijs. Hoofdstuk 3 gaat dieper in op de 
doelgroep en de aansluiting van de lessen bij de ontwik-
kelingsfase van jongeren. Daarna wordt in hoofdstuk 4 
ingegaan op de lessen en het materiaal. Ook is hier een 
prioritering van de onderdelen te vinden indien er sprake 
is van tijdsnood. In hoofdstuk 5 vind je handvatten en tips 
over het begeleiden van de lessen. Vervolgens worden in 
hoofdstuk 6 de lessen uitgebreid besproken. Het laatste 
hoofdstuk bestaat uit achtergrondinformatie en een over-
zicht met adressen, materialen en informatiebronnen. Lees 
voorafgaand aan de lessen de informatie, doelen en de 
inhoud van de lessen goed door. 

‘In de lessen  
zie je dat niks  
is wat het lijkt’ 
Leerling van het VMBO
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Maatschappelijke 
relevantie

2

Mediawijsheid en de module
Jij en de media 
Vanaf de puberteit neemt bij jongeren de interesse in 
seksualiteit toe. Jongeren gaan zelf op zoek naar informa-
tie over dit onderwerp of worden - bewust of onbewust - 
geconfronteerd met seksueel getinte beelden. Dit gebeurt 
zowel in traditionele media, zoals op reclameborden, 
in tijdschriften of kranten, op tv, op de radio en series, 
als nieuwere media, zoals clips of filmpjes op internet 
(YouTube), vlogs (video blog) en sociale media zoals TikTok 
en Instagram. Door de komst van het internet is er veel 
meer seks aanwezig in de openbare ruimte dan twintig jaar 
geleden. Tegelijkertijd hebben jongeren op het internet 
vaker de regie en de keus of ze aan deze beelden worden 
blootgesteld dan bij traditionele media. Dit biedt een 
belangrijke kans om jongeren hier wegwijs in te maken. 
Mediawijsheid omvat, volgens de Raad voor cultuur, het 
geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee 
mensen zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in 
een door media doordrenkte maatschappij. 

De module sluit hierop aan en richt zich specifiek op het 
leren navigeren in een wereld met een overmaat aan 
seksueel getinte, sekse- en genderstereotype en geïdeali-
seerde (onrealistische) (schoonheids)beelden in de media 
(seksualisering). Deze module gaat niet in op de risico’s van 
internetgebruik of cyberseks. De omgang met sociale me-
dia komt voornamelijk in les 3 van het pakket basispakket 
Lang Leve de Liefde (voor de onderbouw) aan de orde. In 
de aanvullende module Lang Leve de Liefde: Toolkit Love 
Online komen online veiligheid, sexting en grooming aan 
bod. Kijk op www.langlevedeliefde.nl

Stereotypen en idealen
We zien in verschillende soorten media vaak gender- en 
seksestereotiepe denkbeelden over seksualiteit, net als 
gemanipuleerde lichaamsbeelden en schoonheidsidea-
len. Stereotypen zijn overdreven, eenzijdige beelden van 
mensen. Zowel wat betreft hun uiterlijk als in de typische 
man/vrouw-rollen die zij vervullen. Zo worden (jonge) man-
nen vaak assertief en prestatiegericht voorgesteld, (jonge) 
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vrouwen bescheiden en zorgzaam. Mannen bevinden zich 
vaak in arbeidssituaties en vrouwen in huiselijke situaties. 
Mannen zijn dominant en nemen het initiatief als het gaat 
om seks of dates, vrouwen meegaand en gericht op het te-
vredenstellen van mannen. Mannen moeten lang zijn, een 
blokjesbuik hebben en sterk zijn. Vrouwen moeten slank 
zijn, met een platte buik en volle borsten en billen.

Dubbele moraal
Ook de dubbele moraal, waarbij jongens en meiden 
voor hetzelfde gedrag verschillend worden beoordeeld, 
verdient aandacht. Vooral meiden worden erop afgerekend 
als zij zich te sexy gedragen, teveel initiatief nemen of veel 
met jongens omgaan. In tegenstelling tot jongens, die 
meer seksuele vrijheden hebben en stoer moeten zijn om 
erbij te horen. Zij worden er vooral op afgerekend wanneer 
zij zich níet seksueel actief gedragen.

Negatieve gevolgen
In de puberteit hebben jongeren behoefte aan een dui-
delijk referentiekader. Ze ontwikkelen hun identiteit en zijn 
vaak nog onzeker en gevoelig voor beelden van buiten. 
Jongeren kunnen soms (nog) geen onderscheid maken 
tussen mediabeelden en de realiteit. Belangrijk om te be-
noemen is dat geseksualiseerde mediabeelden niet altíjd 
negatieve gevolgen hebben. Desalniettemin, wanneer jon-
geren de beelden letterlijk nemen en zij bijvoorbeeld geen 
goede seksuele vorming hebben gehad, bestaat de kans 
dat zij een eenzijdig beeld krijgen van seks en schoon-
heidsidealen. Het te veel identificeren met geïdealiseerde 
mediabeelden kan leiden tot een negatief zelfbeeld. Een 
negatief zelfbeeld kan leiden tot het minder goed kenbaar 
kunnen maken van wensen en grenzen en het toelaten van 
niet gewenst seksueel gedrag. Ook kan het te letterlijk 
nemen van mediabeelden leiden tot stereotiepe rolopvat-
tingen en verwachtingen die uitmonden in respectloos of 
seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Seksueel grensoverschrijdend gedrag is grensover- 
schrijdend gedrag met een seksuele lading. Het gaat 
daarbij om het fysiek of psychisch gedwongen worden 
tot seksueel getinte handelingen of het dwingen van een 
ander daartoe. 

 
(Seksuele) grensoverschrijding wordt hier  
breed opgevat: 
•  Stigmatiseren, pesten, discrimineren, respectloos 

behandelen van iemand die er anders uitziet of 
zich (in seksueel opzicht) anders gedraagt dan de 
norm in de groep. Dit kan zowel collectief (groep) 
als individueel (één op één) plaatsvinden. 

•  Iemand overhalen of dwingen bepaalde seksu-
ele handelingen te verrichten of te ondergaan 
zonder dat de ander het gevoel heeft zich hier-
tegen te kunnen verzetten. Dit kan door manipu-
latie, chantage, dwang of geweld te gebruiken. 
Voorbeelden: ongewenst billen of borsten aan-
raken, ongewenst of tegen de wil van de ander 
tongzoenen, ongewenst seksueel aanraken of 
seksueel getinte opmerkingen maken, ongewenst 
seks (willen) hebben.

De grens tussen ‘vrijwillig’ en ‘gedwongen’ is niet 
altijd eenduidig vast te stellen. We spreken van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag als in seksueel 
contact geen sprake is van een of meerdere van de 
volgende voorwaarden: 
•  gelijkwaardigheid 
• vrijwilligheid 
• toestemming 

 
Voor een uitgebreidere beoordeling van seksueel gedrag, 
zie het Vlaggensysteem van Sensoa (kort uitgewerkt op pa-
gina 21). Dat is een middel om seksueel gedrag objectief 
te beoordelen op basis van zes criteria.
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Aansluiting bij de kerndoelen 
De lesmodule Jij en de media beoogt ten eerste dat 
jongeren een kritische houding aannemen ten opzichte 
van onrealistische, geïdealiseerde, of gender- en sekseste-
reotiepe beelden in de media. De module is erop gericht 
jongeren kritisch te laten kijken naar (de mogelijke invloed 
van) mediabeelden en een genuanceerd(er) beeld over 
seksualiteit en genderrollen (opvattingen en verwachtingen) 
te helpen ontwikkelen. Ten tweede kunnen jongeren het 
verschil onderscheiden tussen (het gebrek aan) seksuele 
grenzen van mensen in de media enerzijds en grenzen van 
mensen in de dagelijkse werkelijkheid anderzijds. Deze 
doelen zijn uitgewerkt in subdoelen, met daarbij aandacht 
voor kennis, bewustwording en vaardigheden. De subdoe-
len staan uitgeschreven per les.

 
We hopen dat de module een bijdrage levert aan positieve 
en gelijkwaardige, respectvolle (seksuele) relaties tussen 
jongeren en de preventie van seksueel grensoverschrij-
dend gedrag. Dit sluit aan bij kerndoel 43: ‘leert de bete-
kenis 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’. 
 
Verder bieden de kerndoelen 34 (Lichaam en gezondheid), 
35 (Zorg en veiligheid) en 42 (Inzicht in eigen omgeving) 
aanknopingspunten voor het thema seksualiteit en sek-
suele gezondheid en de invloed van geseksualiseerde en 
geïdealiseerde mediabeelden hierop. 
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Doelgroep 
De module Jij en de media is bedoeld voor 12 tot 15-ja-
rigen in leerjaar 1, 2 of 3 van het vmbo. Met name deze 
groep blijkt niet altijd in staat de eenzijdige, gender- en 
seksestereotiepe informatie over seksualiteit en gender- 
rollen juist te interpreteren. Ditzelfde geldt voor het be-
wustzijn over het feit dat mediabeelden soms geen reële 
weergave van de werkelijkheid zijn. Docenten kunnen 
jongeren met deze module helpen om na te denken over 
positieve, gelijkwaardige relaties en hoe je met elkaar 
omgaat.    

Seksuele ontwikkeling van jongeren 
De module sluit aan bij de seksuele ontwikkelingsfase van 
jongeren in de leeftijd van 12 tot 15 jaar (puberteit). Hun 
interesse in seksualiteit neemt in deze fase toe en ze zijn 
volop bezig met het ontwikkelen van een seksueel zelf-
beeld. Ze vinden het belangrijk om aantrekkelijk gevonden 
te worden, maar kunnen zich onzeker voelen over hun 
eigen lichaam. Ze zijn in deze fase extra gevoelig voor beïn-
vloeding door en meningen van anderen, en zeker die van 
leeftijdgenoten. In deze fase is het daarom belangrijk om 
jongeren informatie te geven over de invloed van sociale 
druk, media, pornografie en gendernormen. Daarnaast 
is het de bedoeling dat ze leren om deze invloeden te 
herkennen, te verwoorden, een eigen afwegingen te maken 
en leren open te staan voor andere meningen, ideeën en 
gedrag.

Aansluiting bij  
de doelgroep

3
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Materiaal4

Module 
De module Jij en de media omvat twee lessen, die onder-
steund worden door een (online) magazine voor leerlingen 
en visuele stimuli, zoals filmpjes en foto’s. Beide lessen 
bevatten elementen als informatieoverdracht, een actieve 
opdracht, meningsvorming en verwerking van de stof 
(reflectie). 

Lessen 
Les 1: Wat is echt? 
De eerste les maakt jongeren bewust van geseksualiseerde 
en geïdealiseerde beelden in diverse media-uitingen. 
Leerlingen leren mannen- en vrouwenrollen en verwachtin-
gen in mediabeelden herkennen. Ook leren ze hoe media-
beelden gemanipuleerd worden en een vaak onrealistisch 
beeld van schoonheid en rolpatronen geven. Vervolgens 
gaan ze nadenken over welke impact die beelden hebben 
op hun zelfbeeld. 

Les 2: Jouw wensen en grenzen 
In deze les leren jongeren hoe ze zich kunnen wapenen  
tegen onrealistische mediabeelden. Verder wordt besproken 
wat de risico’s kunnen zijn van het (onbewust) overnemen 
van deze beelden, bijvoorbeeld wanneer dit kan leiden tot 
(seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Duur
Elke les duurt 50 minuten. Wanneer er signalen zijn dat 
niet alles kan worden behandeld in 50 minuten, kunnen 
sommige onderdelen worden overgeslagen. Zie voor de 
prioritering van de lesonderdelen pagina 9. 

Magazine 
Het (online) magazine is aantrekkelijk en laagdrempelig 
vormgegeven. Het volgt en ondersteunt de lesstof en be-
vat opdrachten die jongeren op speelse wijze aan het den-
ken zetten over de invloed van mediabeelden. Jongeren 
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leren zo bewust nadenken over vragen als: welke stereoty-
pen bestaan er in de media over mannen en vrouwen? Hoe 
kijk ik naar mezelf? Laat ik me beïnvloeden door de media? 
Ook worden zij bewust gemaakt van wat de media níet laat 
zien, zoals diversiteit in type liefdesrelaties.
 
Opdrachten, quotes en filmpjes bieden de mogelijkheid 
om met leerlingen te discussiëren. Dit helpt hen om kritisch 
te kijken naar de mogelijke invloed van de beelden op hun 
dagelijks leven. Nodig leerlingen ook uit om hun eigen  
ervaringen te delen, maar verplicht daar niemand toe. 
 
De online en analoge versie van het magazine verschillen  
alleen op manier van invullen. In het online magazine 
kan worden getypt, in het analoge magazine kan worden 
geschreven.

Docentenhandleiding
In deze docentenhandleiding bijgaand bij de lesmodule  
wordt de lesmodule verder uitgediept. Naast de uit-
werking van de lessen wordt bijvoorbeeld ingegaan 
op achtergrondinformatie, tips bij het lesgeven en 
informatiebronnen.

Mediabeelden 
Om het onderwerp aansprekend te maken wordt er veel 
gebruik gemaakt van herkenbare visuele stimuli: adverten-
ties, foto’s en filmpjes. De advertenties zijn van het uit- 
dagende merk SuitSupply, waarbij zowel naar seksualise-
ring als homofobie wordt gekeken. De foto’s zijn van  
Kim Kardashian en Monica Geuze als aansprekende en 
aantrekkelijke vrouwen, waarbij wordt gericht op onhaal-
bare schoonheidsidealen en Photoshop. Ook zijn er twee 
filmpjes die worden gebruikt: één over veranderende 
schoonheidsidealen en één over grensoverschrijdend 
gedrag.

Om tegemoet te komen aan de razendsnel veranderende 
jeugdcultuur is het van belang in de module aan te haken 
bij actuele gebeurtenissen, signalen en interesses van 
jongeren op het gebied van media. Als docent ben je van-
zelfsprekend vrij om eigen actuele fragmenten te kiezen. 
Nodig ook jongeren uit om zelf actuele beelden (zoals 
videoclips of reclames) in te brengen en daarover in discus-
sie te gaan. Door aan te sluiten bij de belevingswereld van 
jongeren blijft informatie beter hangen. 

Uitvoering 
De inhoud van deze module kan door docenten in het 
vmbo worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld docenten Biologie, 
Verzorging, Maatschappijleer en mentoren. De lessen kun-
nen binnen verschillende leergebieden gegeven worden 
en lenen zich ook voor een projectmatige aanpak, bijvoor-
beeld tijdens projectweken. 

Prioritering
Indien er sprake is van tijdsnood, kan er worden besloten 
sommige opdrachten over te slaan. Voor het behalen van 
de doelen is het met name belangrijk om de volgende 
punten te behandelen:
• Veilige sfeer creëren & de les afsluiten 
• Pagina 2: Helemaal
• Pagina 3: Het ideale stel?
• Pagina 4: Zoek de verschillen
• Pagina 5: Influencers
• Pagina 6: Stereotypering
• Pagina 7: Helemaal
• Pagina 8: Inleiding
• Pagina 9: Can You Fix It
• Pagina 10: Helemaal
• Pagina 11: Stellingen
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Veiligheid in de klas 
Het praten over de invloed van geseksualiseerde en 
geïdealiseerde mediabeelden is voor jongeren (en do-
centen) soms spannend. Jongeren doen vaak alsof media 
geen invloed op hen hebben. Daarnaast zul je als docent 
bepaalde gedragingen herkennen die voldoen aan stere-
otiepe rolverwachtingen, zoals meisjes die zich seksueel 
uitdagend kleden en gedragen, of jongens die andere 
jongens pesten omdat ze niet voldoen aan de heersende 
machocultuur.

Een veilige sfeer creëren is daarom essentieel. Begin aan 
het begin van les 1 met dit te faciliteren en herhaal het aan 
het begin van les 2. Neem uitgebreid de tijd om regels op 
te stellen en laat leerlingen meedenken. Schrijf ze vervol-
gens op het bord (of op een los A3 papier), en verwijs daar 
naar wanneer iemand de regel overtreedt. Maak gebruik 
van de aandachtspunten om een veilige sfeer te bewaken. 
Je kunt ook gebruik maken van het werkblad ‘Tien Gouden 
Regels’ uit les 1 van Lang Leve de Liefde. Dit werkblad is te 
downloaden op www.lesgevenindeliefde.nl 

Het is van belang dat jij als docent alert bent op het nale-
ven van de regels. Je kunt bijvoorbeeld (dominant) gedrag 
openlijk benoemen, om de onveilige dynamiek te doorbre-
ken. Nodig ook de klas uit elkaar aan te spreken. Het is be-
langrijk om dit gedrag niet te veroordelen maar jongeren 
uit te nodigen om hier kritisch naar te kijken, zonder dat ze 
anderen kwetsen of stigmatiseren.

Confronterend 
Het is mogelijk dat er in de klas jongeren zijn met 
slechte ervaringen op het gebied van relaties en 
seks. Voor hen kan met name les 2 confronterend 
zijn. Wees hier bewust van als docent. Geef de 
jongeren indien nodig tijd om stoom af te blazen als 
ze boos/verdrietig/geschokt zijn of ergens over door 
willen praten.

Aandachtspunten 
•  Vertel geen persoonlijke dingen (met naam en 

toenaam) aan personen buiten de groep: alles wat 
in de klas wordt gezegd blijft binnen de klas. 

 
•  Respecteer elkaars mening, gevoelens, culturele 

en seksuele achtergrond. 
 
•  Maak afspraken over woordgebruik en de omgang 

met elkaar. Homovijandige, gender- en seksedis-
criminerende en racistische opmerkingen worden 
niet getolereerd. 

  
•  Iedereen doet zijn best en is eerlijk tijdens de 

lessen. 
 
•  Goed of fout bestaat in deze lessen niet.  

De bedoeling is ervan te leren. 
 
•  Luister naar elkaar en laat elkaar uitspreken.  

Niet iedereen hoeft te praten, iedereen moet wel 
luisteren.

 
• Lachen is oké, iemand uitlachen niet.
 
•  In de lessen gaat het over hoe meisjes en jongens 

met elkaar omgaan. Veel voorbeelden die ge-
bruikt worden gaan over relaties tussen jongens 
en meisjes. Maar er zijn ook voorbeelden over 
relaties tussen jongens en tussen meisjes. Het is 
belangrijk om aan jongeren mee te geven dat ze 
zelf ook homo, bi of lesbisch mogen zijn. Benoem 
dit ook. Als er lacherig over wordt gedaan, leg dan 
uit dat de school het belangrijk vindt dat iedereen 
mag zijn wie die is, en dat je seksuele identiteit 
(op wie je valt) daar ook bij hoort. De school is een 
veilige omgeving. 

 
•  Wees alert op signalen van eventuele pro-

blemen en verwijs zo nodig door naar een 
vertrouwenspersoon.

 
Meer tips en aandachtspunten zijn te vinden in de 
docentenhandleiding van Lang Leve de Liefde en 
op de website www.lesgevenindeliefde.nl

Tips bij het lesgeven5
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Let op
•  Geef ook aandacht aan leerlingen die (erg) nega-

tief staan tegenover sexy beelden en bloot in de 
media. Denk aan erg gelovige leerlingen die dit 
niet van huis uit gewend zijn en meekrijgen dat 
bloot bedekt moet zijn. Zorg dat andere leerlingen 
hier respect voor hebben en laat deze jongeren 
ook aan het woord, indien zij dit willen. Wanneer 
een jongere niet wil spreken in de klas, dwing 
deze jongere er dan ook niet toe. Verwacht wel 
een actieve deelname van deze jongere.

 
•  Door (te) persoonlijk geformuleerde vragen kun-

nen jongeren voor het blok worden gezet. Een 
oplossing bij dit soort vragen kan zijn om leerlin-
gen in kleinere groepjes (2-4 leerlingen) te laten 
praten over een persoonlijk vraagstuk. Om de les 
vervolgens weer centraal te brengen, zal een vei-
lige manier gevonden moeten worden om plenair 
te bespreken wat er in de groepjes is gedeeld. Dit 
kan bijvoorbeeld door het anoniem inleveren van 
briefjes, of door de bespreking minder persoonlijk 
te maken. 

De counselingmethode 
De counselingmethode houdt in dat de professional, in 
dit geval jij als docent, de groep begeleidt in hun eigen 
proces. Dit betekent dat de groep zelf hun verhalen en 
ervaringen met elkaar deelt en de docent dit in goede ba-
nen leidt. De professional brengt diens eigen mening niet 
in. Zorg dat de leerlingen zich aan de regels houden zoals 
bepaald aan het begin van de les. Open zelf het gesprek 
door jongeren uit te nodigen een casus in te brengen die 
gerelateerd is aan een bepaald onderwerp, of laat iets 
zien. Open daarna het gesprek door te vragen: Wil iemand 
hier op reageren? Wanneer een jongere heeft gereageerd, 
laat dan een andere jongere daar op ingaan. Bijvoorbeeld 
door te zeggen: wie is het daar mee eens? Of: wie wil daar 
op reageren? 

Gemengde groepen en genderrollen 
Het leren omgaan met geseksualiseerde en geïdealiseerde 
mediabeelden kan bij jongens en meiden verschillende 
reacties oproepen. In sommige gevallen kunnen meiden 
meer welbespraakt zijn en krijgen jongens geen kans zich 
te uiten. Het tegenovergestelde is ook mogelijk, bijvoor-
beeld dat jongens dominant gedrag vertonen en opschep-
pen over hun seksprestaties, of laten merken dan ze veel 
naar porno kijken. 
 

Het pornogebruik is onder jongens hoger dan onder 
meiden. Met name jongens vinden dat porno opwindend, 
maar ook leerzaam kan zijn. Kijk voor meer feiten en cijfers 
rondom het onderwerp jongeren en media en seks in 
hoofdstuk 7 pagina 20). Als docent kan je de verschillen tus-
sen de jongens en meiden het beste inschatten. Wanneer 
je denkt dat een actieve deelname van de jongens of de 
meisjes moeilijk zal zijn, kan je overwegen om de op-
drachten in seksehomogene groepen (jongens en meiden 
apart) te laten uitvoeren. Daarna kan de discussie/opdracht 
door een van de leerlingen worden teruggekoppeld. Het 
voordeel van seksehomogene groepen is dat jongeren zich 
soms veiliger voelen om vragen te stellen of persoonlijke 
ervaringen te delen. Een nadeel is dat zij hierbij niet van de 
andere sekse kunnen leren. Zorg dus dat in de terugkoppe-
ling (met anonimiteit) de ene sekse goed meekrijgt hoe de 
andere sekse het heeft ervaren.

Werkvormen
In de uitwerking van de lessen in hoofdstuk 6 wordt  
beschreven hoe de lessen worden uitgevoerd. Sommige 
opdrachten lenen zich ook voor alternatieve werkvormen. 
Denk daarbij aan Mentimeter en Kahoot. Of voeg zelf een 
interactieve werkvorm toe, bijvoorbeeld een huiswerk-
opdracht waarbij jongeren de opdracht krijgen om uit 
tijdschriften beelden te knippen die geseksualiseerd of ge-
idealiseerd zijn, of laat hen iets op hun mobiel zoeken. Ook 
kan worden gedacht aan een tekenopdracht of rollenspel. 
Houd er rekening mee dat de opdrachten in de priorite-
ring belangrijk zijn om uit te voeren om de doelen van de 
lesmodule te behalen.

Social media en influencers
Veelgebruikte apps door jongeren zijn onder andere 
TikTok, Snapchat en Instagram. TikTok is een platform 
waarop korte video’s worden gedeeld met een groot 
publiek. Snapchat is een app waarop je foto’s en (korte) 
video’s deelt met specifieke personen, die maximaal 2 keer 
kunnen worden bekeken door de ontvanger. Op Instagram 
kan je zowel foto’s als video’s delen, met zowel specifieke 
mensen als grote groepen. Op social media bevinden zich 
veel influencers. Influencers zijn mensen met een grote 
aanwezigheid op social media, met een publiek dat naar 
diegene luistert. Zij verdienen geld met het aanprijzen van 
producten. Jongeren volgen vaak meerdere influencers. 
Nodig in de les leerlingen uit om te vertellen over social 
media, welke social media zij gebruiken, wie zij volgen en 
wat ze daar zien.
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Les 1: Wat is echt? 
Les 1 in een notendop
De eerste les wil jongeren bewust maken van geseksuali-
seerde en geïdealiseerde beelden in diverse media. Wat 
is seksualisering? Wat zijn stereotypen? Hoe herken je dit? 
Tevens leren ze dat beelden gemanipuleerd worden en een 
vaak onrealistisch beeld geven. Als laatste worden zij ge-
stimuleerd na te denken over welke impact deze beelden 
hebben, bijvoorbeeld op hun zelfbeeld. 

Doelen les 1 
Aan het eind van de les kan een leerling een kritische 
houding ten aanzien van onrealistische, geïdealiseerde 
en/of gender- en seksesteriotiepe beelden in de media 
aannemen. Hiervoor is het van belang dat de leerling de 
volgende subdoelen behaalt. 

KENNIS 
De leerling
•  Benoemt een aantal kenmerken van geseksuali-

seerde en geïdealiseerde beelden in de media. 
•  Benoemt redenen waarom geseksualiseerde 

beelden in de media door mensen zijn gemaakt. 
•  Benoemt het onderscheid tussen geseksualiseerde 

en geïdealiseerde mediabeelden en de realiteit/
dagelijkse omgang. 

BEWUSTWORDING 
De leerling 
•  Is zich bewust van geseksualiseerde en 

geïdealiseerde beelden in de media. 
•  Is zich bewust van redenen waarom 

geseksualiseerde beelden in de media door 
mensen worden gebruikt.

•  Is zich bewust van de geldende heteronorm en 
bijpassende homofobie in de media.

•  Is zich bewust van het verschil tussen 
geseksualiseerde mediabeelden en de realiteit. 

VAARDIGHEDEN 
De leerling 
• Herkent genderstereotyperingen in de media.
•  Herkent geïdealiseerde en gemanipuleerde 

beelden in de media.

Opzet les 1 Wat is echt? 
1 Veilige sfeer creëren en introductie op het thema 5 MINUTEN

2 Bewustwording seksualisering 10 MINUTEN 
3 Schoonheidsidealen 10 MINUTEN

4 Photoshop 5 MINUTEN

5 Echte schoonheid 10 MINUTEN

6 Stereotypen 5 MINUTEN

7 Afsluiting 5 MINUTEN

MATERIAAL 
Een magazine Jij en de media voor iedere leerling, 
scherm en internet voor het filmpje Women’s Ideal Body 
TypesThroughout History 

Uitwerking  
van de lessen

6

Tip: houd de tijd bij, zodat je  
niet in tijdnood komt
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Uitwerking les 1
1  Veilige sfeer creëren en introductie op het thema  

5 MINUTEN  
Vertel dat jullie aan de slag gaan met seks in de media 
en wijs op het magazine met informatie en opdrachten. 
Leg uit dat het praten hierover spannend kan zijn. Een 
veilige sfeer creëren is daarom belangrijk, dus neem 
hier de tijd voor. Doe de deur van het lokaal dicht. 
Nodig leerlingen uit om aan te geven wat zij nodig 
hebben van anderen (medeleerlingen en docent) om 
veilig over seksualiteit te praten. Kom tot consensus 
in de regels en schrijf deze op het bord of op een 
A3 formaat papier, zodat hier naar kan worden terug 
verwezen. Probeer hierbij te komen tot de afspraken 
genoemd op pagina 10. Deel vervolgens de magazines 
uit. Nodig tijdens het uitdelen de jongeren alvast uit 
om na te denken over hun mediagebruik. 

2 Bewustwording seksualisering 10 MINUTEN 

Vragen voor de groep 
• Welke media gebruiken de leerlingen? 
• Zien zij daar seksueel getinte beelden? Welke? 
• Hoe ervaren ze die media zelf? 
•  Hoe zien ze de media terug in het gedrag van 

anderen om zich heen? 
•  Is er een verschil tussen geseksualiseerde beelden 

en andere beelden in de media?

Begin op pagina 2. Laat de leerlingen voor zichzelf de 
pagina doorlezen, of laat een leerling het voorlezen. 

Tip: Stel vragen waar zij nog niet  
eerder over hebben nagedacht.

 
 
 
Vragen voor de groep
•  Wanneer spreken we van geseksualiseerde 

beelden? Bijvoorbeeld als de beelden 
opwindend, erotisch of pornografisch zijn, als 
grote delen van de borsten, billen bloot zijn en als 
ze zich verleidelijk of sexy gedragen? 

•  Waarom kan het vervelend zijn voor mensen  
om dit te zien? 

•  Wat is een stereotype, oftewel: een ‘echte’ man  
of vrouw? 

•  Waarom wordt er in de media gewerkt met  
gender- en seksestereotypen?
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Adverteerders en tv-makers gebruiken seksueel getinte 
stereotypen om commerciële redenen: om een product 
te verkopen of voor de kijkcijfers. Seks is opwindend 
en trekt de aandacht. Ze gebruiken stereotypen omdat 
die herkenbaar zijn en inspelen op traditionele normen 
over wat sexy, mooi en gewenst is. De beelden zorgen 
ervoor dat het publiek zich snel kan identificeren met de 
personages en meer betrokken raakt. Mensen kopen het 
product omdat ze er ook zo mooi en sexy uit willen zien 
(denk aan dure crèmes of deodorant) of ze willen zich 
kunnen identificeren met de persoon (denk aan een man 
die een dure auto rijdt). Adverteerders zouden minder 
van hun product verkopen als mensen niet meer op ste-
reotiepe wijze over zichzelf en anderen zouden denken. 

Bespreek vervolgens de foto’s van SuitSupply. Laat 
jongeren nadenken over wat zij nu precies zien: wat 
zijn de kenmerken van deze geseksualiseerde beel-
den? Gebruik hiervoor bijvoorbeeld Menti. Bespreek 
daarnaast waarom de posters van de twee zoenende 
mannen werden beklad in bushokjes, maar de foto van 
de mannen die van borsten afglijden een stuk minder 
stof deden opwaaien. Hoe zou dat komen? Wees hierbij 
alert op homonegatieve opmerkingen.

Bespreek waarom het belangrijk is dat deze beelden er 
zijn: zo leren mensen dat er niet maar één goed beeld 
is. Hierdoor kunnen mensen eerder tevreden zijn met 
wie zij zelf zijn in plaats van proberen te voldoen aan  
dat ene juiste beeld. 

3  Schoonheidsidealen 10 MINUTEN 
Blader naar pagina 3 van het magazine. Laat de leerlin-
gen de eerste twee alinea’s voor zichzelf lezen. Leg uit 
dat zij de afbeeldingen kort kunnen vergelijken met hun 
buur. Bespreek daarna kort hun bevindingen klassikaal.  
 Start vervolgens het filmpje Women’s Ideal Body Types 
Throughout History (te vinden op YouTube), deze duurt 
drie minuten. Bespreek naderhand het filmpje wederom 
klassikaal. Vraag bijvoorbeeld:

• Wat viel jullie op?
• Wat vonden jullie ervan? 
• Wie wil erop reageren?
• Wat kan het effect hiervan zijn? 
•  Dit filmpje ging over vrouwen. Hoe gaat dit bij  

mannen? Zijn hun schoonheidsidealen wisselend?

Indien wenselijk kan je de Engelse termen vertalen 
tijdens het afspelen van het filmpje. Let bij het afspelen 
van het filmpje op Fat Shaming: het bekritiseren en 
intimideren van dikke mensen. In het filmpje komen 
namelijk verschillende lichaamstypen voor. 

4  Photoshop 5 MINUTEN 

Blader naar pagina 4 van het magazine. Leid de op-
dracht in: “We hebben het zonet gehad over opgelegde 
schoonheidsidealen. Maar hoe echt zijn die beelden ei-
genlijk?” Laat de leerlingen de verschillen tussen echt en 
nep zoeken van de beelden van Monica Geuze. Na die 
opdracht kunnen jongeren nadenken over wie er profijt 
heeft van het onzeker maken van mensen, waardoor zij 
producten gaan kopen middels de opdracht ‘Money, 
money, money’. Bespreek de bevindingen kort klassikaal.

Mogelijke antwoorden op de  
opdracht ’Money, money, money‘
•  Merken als Nivea (huidverzorging), Maybelline 

(make-up), Venus (ontharing)
•  Gewicht: merken als WeightWatchers en Body&Fit 

Creatine (spiergroei), programma’s als Obese
•  Cosmetische/plastische chirurgie 
•  Tanden bleken
• Apps met digitale make-up 

5  Echte Schoonheid 10 MINUTEN 
Op pagina 5 wordt ingegaan op zelfbeeld van de leer-
lingen. Jongeren kunnen het eerste deel voor zichzelf 
lezen. 

De opdracht ’Influencers’ 
Verdeel de leerlingen in groepjes. Geef als opdracht 
mee dat zij moeten bespreken wie zij volgen en wie 
van die mensen hen een fijn gevoel geeft en wie niet. 
Laat jongeren ook nadenken over het vergelijken van 
jezelf met een influencer en wat dat doet. Het doel 
van deze opdracht is bewustwording van het effect 
van influencers op hun zelfbeeld. Door dit te bespre-
ken met anderen kunnen zij ook ideeën opdoen over 
positieve influencers. 
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Het laatste onderdeel, ‘spiegeltje spiegeltje’, kunnen 
zij voor zichzelf lezen en invullen, of eventueel thuis 
beantwoorden. 

6  Stereotypen 5 MINUTEN 
Blader naar pagina 6 van het magazine. Laat de leerlin-
gen de eerste alinea lezen. Je kunt er ook voor kiezen 
het klassikaal te (laten) lezen. Bespreek de tekst. Leg uit 
dat gender- en seksestereotypen in de media vaak een 
uiterlijke kant hebben, maar daarnaast ook inhaken op 
rollen en verwachtingen over mensen. 

De opdracht ’Stereotypering‘ 
Deel de klas op in groepjes. Laat de leerlingen in 
groepjes de opdracht maken waarin zij moeten be-
denken of de afbeeldingen een stereotype laat zien 
of niet, en waarom. Bespreek de antwoorden klas-
sikaal. Benoem hierbij de heteronorm: er wordt altijd 
uitgegaan van een man/vrouw koppel en het idee 
geeft dat dit het ultieme doel/meest wenselijk is. 
 
Bespreek ook wat de stereotypen kunnen doen met 
het zelfvertrouwen/gedrag, bijvoorbeeld:
•  onzeker voelen en gedragen; 
•  buitengesloten voelen wanneer je niet aan het 

stereotype beeld voldoet;
•  denken dat de rolpatronen zo horen en dat je er-

aan moet toegeven, of juist denken dat de rolpa-
tronen zo horen en je zin doordrukken; 

•  de ander uitsluiten/ stigmatiseren, pesten, res-
pectloos behandelen omdat hij/ zij zich niet zo 
gedraagt; 

•  overmatig aandacht aan je uiterlijk besteden, waar-
door je niet meer toekomt aan andere dingen; 

•  anderen alleen maar op uiterlijk beoordelen.
 
Antwoorden foto-opdracht: 1 = stereotype | 2 = stereo-
type | 3 = geen stereotype | 4 = geen stereotype

Na de klassikale bespreking kunnen zij voor zichzelf op pa-
gina 7 de strips van Lefgozers lezen. Bespreek de strips en 
vraag wat zij kunnen doen om groepsdruk te voorkomen.

7  Afsluiting 5 MINUTEN  
Voorlezen: “We hebben geleerd wat geseksualiseerde 
beelden in de media zijn en hoe ze van invloed kun-
nen zijn op ons zelfbeeld. We weten nu wat de meest 
voorkomende rolverwachtingen zijn waardoor we 
allemaal in meer of mindere mate beïnvloed worden. 
We hebben gezien dat de beelden in de media meestal 
door mensen gemaakt worden om een product of idee 
te verkopen. Het kan zijn dat de beelden de werkelijk-

heid niet waarheidsgetrouw weergeven. De beelden 
en de modellen zijn mooier gemaakt of er is sprake van 
stereotypen. We hebben nagedacht over stereotypen in 
de media en we hebben ze leren herkennen in het maga-
zine. We hebben gepraat over wat ideaalbeelden die we 
elkaar opleggen kunnen doen met je zelfvertrouwen.” 
 
Bespreek wat de jongeren hebben geleerd en wat zij 
ervan meenemen.
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Les 2: Jouw wensen en grenzen
Les 2 in een notendop 
In les 2 denken de leerlingen verder na over wat het onbe-
wust overnemen van geseksualiseerde en stereotiepe man- 
vrouwrollen met je kan doen en welke risico’s het met zich 
meebrengt. Voorbeelden van risico’s zijn respectloos gedrag 
en (seksuele) grensoverschrijding. Leerlingen gaan zelf aan 
de slag met een rollenspel en leren al doende welke keuzes 
er worden gemaakt in reality-tv. Verder leren ze hoe ze zich 
kunnen wapenen tegen onrealistische mediabeelden, zodat 
ze niet over eigen of andermans grenzen gaan. 

Doelen les 2 
Een leerling kan onderscheid maken tussen seksuele 
grenzen in de media en seksuele grenzen van mensen in de 
dagelijkse werkelijkheid. Hiervoor zijn de volgende subdoe-
len geformuleerd: 
 

KENNIS 
De leerling
•  Verwoordt wat de impact en de gevolgen kunnen 

zijn van confrontaties met respectloze geseksuali-
seerde beelden in de media.

•  Verwoordt wat de impact en gevolgen kunnen zijn 
van seksueel getinte en stereotiepe beelden op de 
omgang tussen jongeren onderling. 

BEWUSTWORDING
 De leerling
 •  Is zich bewust van de gevolgen van confrontaties 

met respectloze geseksualiseerde beelden in de 
media.

•  Is zich bewust van het belang om seksuele grenzen 
en wensen te uiten.

•  Is zich bewust van het belang om seksuele grenzen 
en wensen van anderen te respecteren. 

VAARDIGHEDEN 
De leerling
•  Is in staat om gender- en seksestereotyperingen in 

de media te herkennen.
•  Is in staat om geseksualiseerde mediabeelden te 

herkennen.

Opzet les 2
Jouw wensen en grenzen 
1 Start van de les 5 MINUTEN 

2 Seksueel grensoverschrijdend gedrag 10 MINUTEN 
3 Manipulatie 10 MINUTEN 
4 Gelijkwaardigheid 15 MINUTEN 
5 Nepseks 5 MINUTEN

6 Afsluiting 5 MINUTEN

MATERIAAL
Magazine Jij en de media voor iedere leerling, een scherm 
en internet voor het filmpje Friends with beneftis van  
Can You Fix It 

Tip: houd de tijd bij, zodat je  
niet in tijdnood komt
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Uitwerking les 2
1  Start van de les 5 MINUTEN  

Begin de tweede les met het herhalen van de afspraken 
en regels die zijn gemaakt tijdens les 1. Schrijf deze 
opnieuw op het bord, of haal het a3 papier waarop je de 
regels had geschreven tijdens les 1 weer tevoorschijn. 
Controleer of alle leerlingen hier nog steeds comforta-
bel mee zijn, of dat er nieuwe regels bij moeten komen. 
Vervolg met een korte samenvatting van de vorige les.  
 
Sla het magazine open op pagina 8 en laat de jongeren 
de eerste alinea lezen, of laat één iemand het voorlezen. 
Bespreek de mogelijke risico’s van het aannemen van 
stereotiepe gender- en sekseverwachtingen op het 
eigen gedrag (dus niet zoals in les 1 op je zelfbeeld). 
Concludeer dat als je die beelden te serieus neemt, je 
over grenzen van anderen kan heen gaan. 
 
Ga vervolgens door naar de volgende alinea. Laat de 
jongeren het zelf lezen. Vraag of zij een serie of film 
kennen waar iemand heel goed iemands wensen aan-
geeft (in de module ook aangegeven met een sticker). 
Bespreek waarom dit wel of niet gebeurt en hoe dat dan 
gaat. 

2   Seksueel grensoverschrijdend gedrag 10 MINUTEN 
Seksuele grenzen 
Blader naar pagina 9. Laat de jongeren het stuk over 
seksueel grensoverschrijdend gedrag lezen.  
Start vervolgens het filmpje Friends with benefits op  
www.canyoufixit.nl. Gebruik de counselingmethode (zie  
pagina 11 van deze docentenhandleiding) om dit filmpje 
te bespreken.

Opdracht ‘Grenzen ervaren’
Deze opdracht staat minimaal uitgeschreven in 
de module. Het is van belang dat jij als docent de 
opdracht goed begeleidt. In deze oefening wordt 
behandeld hoe leerlingen in hun lichaam kunnen 
aanvoelen wat hun grens is. Bespreek aan het begin 
van de oefening dat dit een spannende opdracht 
kan zijn voor sommigen. Geef aan dat er altijd de 
mogelijkheid is om aan te kant te blijven zitten en/
of aan te geven wanneer je wil stoppen, maar dat dit 
ook juist de oefening is om te herkennen.
 
Maak groepjes van twee van de leerlingen. Let 
daarbij op wie je bij elkaar plaatst, omdat veiligheid 
extra belangrijk is in deze opdracht. Zet de tweetal-
len tegenover elkaar in het lokaal, op ongeveer twee 
meter. Geef aan dat één leerling blijft staan en een 
ander heel zachtjes, voetje voor voetje, naar de een 
toeloopt. Wanneer leerling 1 het minder prettig gaat 
ervaren, geeft deze aan dat het oranje is. De leerling 
2 kan doorlopen, maar moet voorzichtig zijn. Wanneer 
leerling 1 aangeeft dat het rood is, stopt leerling 2 
meteen. Geef mee dat ze kunnen beschrijven wat ze 
voelen.
 
Mogelijke ervaringen
• Hogere hartslag
• Trillen
• Verstijven 
• Zweten
• Onrust
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Vragen voor de groep 
• Wat voelden ze?
• Wat kan een omstander doen om te helpen? 
•  Waarom zouden mensen het moeilijk vinden om 

hun grens aan te geven? 
• Is er een verschil tussen mannen en vrouwen? 

Benadruk dat de verantwoordelijkheid altijd bij de  
dader ligt en nooit bij het slachtoffer. 
 

 

3  Manipulatie 10 MINUTEN  
Ga naar pagina 10. Lees de opdracht ‘Happy end: jij 
als regisseur’ voor, of laat een leerling het voorlezen. 
Zorg dat de opdracht voor iedereen duidelijk is: 
iedereen krijgt een rol en moet nadenken wat voor 
beslissingen hun personage moet nemen. Verdeel 
vervolgens de groep in groepjes van zes. Laat elk 
groepje de opdracht uitvoeren.  
 
Bespreek de opdracht na. De algemene conclusie van 
de opdracht is dat er mensen hebben nagedacht over 
de beelden die worden gemaakt, en ze dus een doel 
dienen. 

4  Gelijkwaardigheid 15 MINUTEN  
Ga naar pagina 11 van het magazine en laat de leer-
lingen het stukje ‘Rechten: mensen zijn gelijkwaardig’ 
lezen. Bespreek de (seksuele) dubbele moraal: jongens 
worden anders beoordeeld op hun (seksuele) gedrag 
dan meisjes. Ga in op de verschillen tussen wat jongens 
en meiden mogen, hoe dat komt, en wat voor effect  
dat heeft. 

Opdracht ’Stellingen‘ 
Laat de jongeren staan en kies de ene kant van het 
lokaal voor ‘eens’ en de andere voor ‘oneens’ (of 
een andere actieve vorm, zoals staan/zitten). Lees 
de stellingen stuk voor stuk voor, en neem na elke 
stelling kort de tijd om het te bespreken. Gebruik 
hiervoor wederom de counselingmethode bespro-
ken op pagina 11 van deze handleiding. Wanneer 
er een nuttige discussie op gang komt, kap deze 
dan niet (te snel) af om naar de volgende stelling te 
gaan. Waarschijnlijk leeft dat onderwerp bij hen. 
 
Stellingen
1  Voor jongens is het soms ook lastig dat ze altijd 

maar stoer moeten zijn.
2  Meisjes mogen met minder mensen zoenen  

dan jongens.
3  Ik ben wel eens gepusht door vrienden om iets  

te doen wat ik eigenlijk niet wilde.
4  Ik denk dat ik sommige respectloze dingen nor-

maal ben gaan vinden omdat ik het zo vaak zie.
5  De meeste mensen vinden het niet nodig dat 

iemand zich in het echt zo gedraagt of eruitziet 
zoals je ziet in de media. 

6  Stelling in te brengen door leerlingen. 

Tip: Probeer jongeren zich te laten 
inleven in een ander. Stel vragen waar  
zij nog niet eerder over hebben 
nagedacht.
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5  Nepseks 5 MINUTEN 
Blader in de lesmodule naar pagina 12 en laat de 
jongeren de pagina zelf lezen. Laat hen in tweetallen 
verschillen bedenken tussen porno en echte seks. Neem 
klassikaal de antwoorden kort door. Ga vervolgens door 
naar de quiz. Laat de leerlingen antwoorden door mid-
del van hand opsteken. 

Opdracht ’Quiz‘
1  Waar (maar naarmate ze ouder worden komen 

meisjes wel steeds dichterbij de jongens)
2  Niet waar (meer jongens vinden dat je van porno 

wat kan leren dan meisjes)
3  Waar (en meisjes meer dan jongens). 

6   Afsluiting 5 MINUTEN  
Voorlezen: “We hebben in deze les gezien dat niet 
alle mediabeelden ‘normale situaties’ weergeven of 
realistisch zijn. En hoe je je tegen beelden uit de media 
kunt wapenen, zodat je niet over je eigen grenzen of 
over die van anderen gaat. Dit laatste is niet altijd even 
makkelijk.” 
 
Bespreek wat de jongeren hebben geleerd en wat zij 
ervan meenemen. Verwijs jongeren naar www.sense.info 
voor meer informatie en geef aan dat ze bij vragen altijd 
kunnen aankloppen bij jou of een ander iemand die zij 
vertrouwen. 
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Cijfers en feiten over 
seksualisering van 
jongeren in de media 
Uit landelijk onderzoek onder jonge-
ren van 12 tot 25 jaar komt naar voren 
dat er grote verschillen zijn tussen 
jongens en meisjes op het gebied van 
seks en media. Meisjes zijn op veel 
punten in het nadeel. Zo hebben ze 
meer negatieve gevoelens over seks 
dan jongens. Ze schamen zich vaker 
over seksuele gevoelens of voelen 
zich schuldig als ze (zouden) mastur-
beren. Ze geven ook aan dat ze seks 
eigenlijk vies vinden. Jongens zijn 
tevredener over hun lichaam en ge-
slachtsdelen. Ze zeggen vaker dat ze 
seks belangrijk vinden, dat ze van alles 
willen uitproberen en dat ze seks erg 
fijn vinden. Van de jongeren die porno 
hebben gekeken, denken jongens 
denken positiever over porno: 20% 
vindt porno leerzaam en 84% geeft 
aan dat porno opwindend kan zijn, 
tegenover respectievelijk 9% en 70% 
van de meisjes. Meisjes vinden porno 
ook vaker vies (44%) dan jongens 
(23%). Er is op seksueel gebied bijna 
geen groter verschil tussen jongens 
en meisjes te zien dan bij het bekijken 
van erotisch materiaal. Van de jongens 
zegt 78% het afgelopen jaar minstens 
een enkele keer een pornosite te  
hebben bekeken, tegenover 36% van 
de meisjes. Internet is de laatste vijf 
jaar belangrijker geworden bij het 
pornogebruik, zowel bij jongens als  
bij meiden. 

Sekse en gender 
Sekse en gender wordt vaak door 
elkaar gebruikt om verschillen tussen 
mannen en vrouwen aan te geven. 
Toch is er een onderscheid tussen 
beide begrippen. Bij sekse gaat het 

meer om de biologische verschillen  
tussen mannen en vrouwen. 
Bijvoorbeeld: mannen produceren 
sperma, vrouwen niet. Vrouwen heb-
ben daarentegen bij de geboorte 
enkele duizenden eicellen in aanleg, 
waarvan er gedurende haar vruchtbare 
leven een paar honderd tot rijping 
komen. 
 
Bij gender gaat het meer om de soci-
aal bepaalde kenmerken van vrouwen 
en mannen. Dus om waarden, nor-
men en denkbeelden die meisjes en 
jongens al vanaf jonge leeftijd in de 
opvoeding van ouders of omgeving, 
school, leeftijdsgenoten en media 
meekrijgen. Hierdoor weten ze al 
vroeg hoe je je als meisje of jongetje 
hoort te gedragen en welk gedrag 
minder acceptabel is. De sociale nor-
men en waarden over mannelijkheid 
en vrouwelijkheid veranderen door 
de tijd en zijn dus niet statisch. Ook 
kunnen ze verschillen per land, cultuur 
of per subgroep. Strikte vaststaande 
ideeën over de invulling van man-
nelijkheid en vrouwelijkheid (gender 
stereotypen) geven een overdreven, 
uitvergroot beeld van mannelijke en 
vrouwelijke kenmerken, vaardighe-
den, gedrag en rollen. Het zijn vaak 
vooroordelen of clichés. Rond sek-
sualiteit bestaan ook zulke ideeën. 
Bijvoorbeeld: mannen/jongens nemen 
het initiatief op het gebied van seks 
en bepalen wanneer en hoe seks 
invulling krijgt, vrouwen wachten af en 
zijn zacht en volgzaam. Met deze ver-
wachtingen komen ook afkeuringen 
bij het niet voldoen aan deze ver-
wachtingen. Vrouwen die het initiatief 
nemen zijn ‘sletten’. De standaard 
wordt vaak gepresenteerd als man-
vrouw koppel. Hier wordt ook veel op 

ingericht. Met deze heteronorm gaat 
ook homofobie gepaard: geweld (in 
elke vorm) tegen homo mannen en 
lesbische vrouwen. Mannen die zacht 
en volgzaam zijn worden ‘mietjes’ 
genoemd, en homomannen zijn dan 
geen ‘echte’ man. 

Praktisch opgeleide  
jongeren en  
grensoverschrijding 
Praktisch opgeleide jongens en meis-
jes hebben vaker grensoverschrijdend 
gedrag meegemaakt dan theoretisch 
opgeleide jongeren. Zestien procent 
van de praktisch opgeleide meisjes is 
wel eens gedwongen om iets te doen 
op seksueel gebied, tegenover 12% 
van de theoretisch opgeleide meisjes. 
Bij jongens is dat respectievelijk 4% 
en 2%. Daarnaast sturen theoretisch 
opgeleide jongeren vaker een naakt-
foto of filmpje van henzelf naar een 
ander, maar maken praktisch opge-
leide jongeren vaker mee dat beelden 
naar hen worden gestuurd, van hen 
worden gevraagd of worden doorge-
stuurd. Het sturen van naaktbeelden 
wordt ook wel sexting genoemd: een 
samenvoeging tussen seks en texting. 
Alhoewel sexting er in de generatie 
van digital natives (opgegroeid in het 
digitale tijdperk) steeds meer bij hoort 
- het wordt ook wel het nieuwe digi-
tale friemelen genoemd - zit er nog 
steeds een taboe op. Vooral wanneer 
het misgaat (ongewenst doorsturen 
van de foto = shamesexting) wordt de 
schuld bij het slachtoffer gelegd: had 
je de foto maar niet moeten sturen. 
Victimblaming en slutshaming komen 
veel voor bij (shame)sexting.

Aanvullende informatie7
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Religie en seksueel 
gedrag en opvattingen 
Uit landelijk onderzoek onder jon-
geren van 12 tot 25 jaar rond sek-
sualiteit is naar voren gekomen dat 
religie een bijzonder grote rol speelt 
in seksueel gedrag en opvattingen. 
Op verschillende punten komen de 
opvattingen en het seksueel gedrag 
van Christelijke jongeren voor wie het 
geloof erg belangrijk is, sterk over-
een met Islamitische jongeren. Deze 
groepen keuren het minder goed als 
iemand seks heeft voor het huwelijk 
of zonder verliefdheid. Ook hebben 
gelovige jongens meer moeite met 
het accepteren van hun seksuele ge-
aardheid als zij op mannen vallen dan 
niet gelovige jongens, en zijn gelovige 
jongeren over het algemeen negatie-
ver over homoseksualiteit. Daarnaast 
zijn gelovige jongeren conservatiever 
in hun opvattingen en hebben zij min-
der kennis over seks(ualiteit).

Verantwoording 
beslissingen
In deze module is er soms voor 
gekozen om in het kader van be-
grijpelijkheid en leesbaarheid som-
mige aspecten of nuances omtrent 
seksualiteit achterwege te laten. 
Graag zouden wij bijvoorbeeld meer 
zijn ingegaan op diversiteit (zowel in 
mensen als in relaties). Ook is ervoor 
gekozen om het geslacht binair weer 
te geven: vrouwen tegenover mannen. 
Dit is onjuist, geslacht is een spec-
trum met aan de ene kant vrouwen en 
andere kant mannen, met van alles er 
tussenin. Hetzelfde geldt voor gender, 
met aan de ene kant vrouwelijkheid 
en aan de andere kant mannelijkheid. 
Tevens wordt er niet ingegaan op an-
dere vormen van haat die wel degelijk 
terugkomen in- of gevoed worden 
door de media, zoals transfobie, inter-
seksefobie en bifobie. 

Vlaggensysteem
In het Vlaggensysteem van Sensoa 
wordt er gelet op 6 criteria om te be-
palen of seksueel gedrag gezond is:
1  Wederzijdse toestemming =  

beide partijen stemmen met volle  
bewustzijn in

2  Vrijwilligheid = Geen sprake van 
positieve beloning (iets ervoor 
krijgen) of andere vormen van druk, 
dwang, verleiding of geweld 

3  Gelijkwaardigheid = de partijen 
hebben een evenwicht op varia-
belen zoals leeftijd, macht, status, 
enzovoort. Geen van de partijen 
overheerst de ander.

4  Leeftijds/ontwikkelingsadequaat = 
Het past bij de leeftijd of ontwik-
keling (zie daarvoor de normatieve 
lijst)

5  Contextadequaat = Derde par-
tijen, bijvoorbeeld in de open-
bare ruimte, ervaren het seksuele 
gedrag niet als aanstootgevend / 
choquerend, enzovoort

6  Zelfrespect = Geen (mogelijke) 
schade berokkenen aan jezelf of de 
ander, zowel fysiek, psychologisch 
als sociaal
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Informatiebronnen
Media 
www.nji.nl/mediaopvoeding
Dit dossier geeft een overzicht van 
de regelgeving en onderzoek naar 
de risico’s van veel mediagebruik en 
schadelijke mediabeelden. Welke 
vorm van mediaopvoeding is het 
meest effectief? Daarnaast biedt het 
nieuws, achtergronden, links over 
jeugd en media én publicaties met 
een thematische indeling. 

www.mediawijsheid.nl
Deze website geeft informatie 
over veilig en slim gebruik van 
(digitale) media. Er zijn verschillende 
informatiedossiers, onder andere over 
sexting en de invloed van media. 

www.kijkwijzer.nl
Kijkwijzer waarschuwt ouders en 
opvoeders tot welke leeftijd een 
televisieprogramma of film schadelijk 
kan zijn voor kinderen. Daarnaast is 
er ook veel informatie te vinden over 
kinderen en media. 

www.kennisnet.nl/
digitale-vaardigheden/
mediawijsheid
Voor docenten zijn hier verschillende 
artikelen en filmpjes te vinden over 
mediawijsheid. 

www.veiliginternetten.nl
Een site met informatie, tips en 
links over veilig gebruik van nieuwe 
media voor ouders, jongeren, 
beroepsgroepen. Via de site kunnen 
jongeren op Meldknop.nl informatie, 
hulp en advies vinden als er iets 
vervelends is gebeurd op internet.

 
Seksualiteit 
www.seksuelevorming.nl 
Seksuelevorming.nl helpt leraren, 
jongerenwerkers en andere 
professionals bij de invulling van 
seksuele vorming. Op deze website is 
o.a. een lesmaterialenbank te vinden. 

www.langlevedeliefde.nl 
Deze website maakt onderdeel uit 
van de lesmethode Lang Leve de 
Liefde voor het voortgezet onderwijs 
en mbo. Naast toegang tot drie 
basislesprogramma’s voor onderbouw 
(praktijkonderwijs, vmbo/ havo/ 
vwo), bovenbouw (havo/ vwo) en het 
mbo, biedt de site toegang tot extra 
modules, waaronder de module Jij 
en de media. Deze sluiten aan op de 
lesmethode. 

www.lesgevenindeliefde.nl
Lesgevenindeliefde.nl biedt 
ondersteuning aan de lesmethode 
Lang Leve de Liefde, waar de 
module Jij en de media onderdeel 
van uitmaakt. Deze site dient ervoor 
docenten online te ondersteunen 
met problemen en situaties waar zij 
tegenaan kunnen lopen. 

Voor jongeren
www.sense.info
Op deze site vinden jongeren 
informatie over seksualiteit, 
verliefdheid, relaties, liefde en alles 
wat daarbij komt kijken. De site 
verwijst jongeren naar mogelijkheden 
om vragen te stellen of hulp te vragen 
via mail, chat, telefoon of persoonlijk 
gesprek met een deskundige bij 
hen in de buurt. Op deze site wordt 
ook cultuur specifieke informatie 
aangeboden. 

Landelijke organisaties 
Rutgers 
www.rutgers.nl
Rutgers is het landelijk 
expertisecentrum seksuele- en 
reproductieve gezondheid en 
rechten. Het centrum ondersteunt 
professionals in hun werk rond 
seksualiteit. Op de website vind je een 
aanbod van producten en diensten, 
waaronder trainingen. De module 
Jij en de media is een van de door 
hen, in samenwerking met Soa Aids 
Nederland, ontwikkelde producten. 

Soa Aids Nederland 
www.soaaids.nl
Soa Aids Nederland bestrijdt 
soa’s en hiv en bevordert seksuele 
gezondheid. Het lespakket Lang Leve 
de Liefde is een van de door Soa Aids 
Nederland ontwikkelde producten (in 
samenwerking met Rutgers). 

Atria
www.atria.nl
Atria is het kennisinstituut voor 
emancipatie en vrouwengeschiedenis. 
Onder andere publiceren zij over 
(de effecten van) gender- en 
seksestereotyperingen.
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