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Waarom deze brochure?
Bijdragen aan een gezonde seksuele ontwikkeling en
preventie van seksueel ongezond en riskant gedrag zou
vanzelfsprekend moeten zijn in de residentiële jeugdzorg.
Uit onderzoek (De Graaf, 2005 en 2012) blijkt dat een warm
opvoedingsklimaat een belangrijke beschermende factor is
voor seksueel gezond gedrag. Professionals in de jeugdzorg
spelen daarom een extra belangrijke rol bij de sociale en
emotionele opvoeding van jongeren en daarmee ook bij de
seksuele en relationele vorming en opvoeding.
Gezonde seksualiteit
Zeker voor de jongeren die voor langere tijd in een
jeugdzorginstelling verblijven geldt dat zij voor hun kennis,
waarden en normen op het gebied van seksualiteit, intimiteit
en relaties voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van de
professionals. Seksualiteit hoort dan ook deel uit te maken
van goede orthopedagogische basiszorg in de jeugdzorg.
Door de juiste aandacht voor het onderwerp seksualiteit
kunnen jeugdzorginstellingen bijdragen aan een gezonde en
veilige ontwikkeling van jongeren en preventie van seksuele
risico’s en ongezond gedrag. Dit komt ook naar voren in het
rapport ‘Ruimte en grenzen op het gebied van seksualiteit’
(2008) van de inspectie jeugdzorg:
“Zeker wanneer er sprake is van 24-uurs opvang van
minderjarige cliënten in een residentiële voorziening,
verdienen thema’s als intimiteit en seksualiteit professionele aandacht. Jongeren worden immers niet alleen
begeleid en behandeld in residentiële voorzieningen, zij
wonen er ook, vaak voor langere tijd.”
Aandacht besteden aan het onderwerp seksualiteit draagt ook
bij aan het voorkómen van seksuele incidenten. De recente
bevindingen van de commissie Samson (2012) onderstrepen
het belang hiervan:
“Jeugdigen in de residentiële jeugdzorg hebben een
twee maal zo grote kans op seksueel misbruik als
jeugdigen in de gewone populatie. Daders zijn vooral
groepsgenoten, man en gemiddeld 15 jaar oud.”

Behoefte aan visie en beleid
In de praktijk blijkt dat instellingen behoefte hebben aan
–handvatten voor– visie en beleid op seksualiteit. Een visie is
richtinggevend, werkbaar en transparant voor medewerkers,
jongeren, ouders/verzorgers en verwijzers. Zonder een
heldere visie is het onmogelijk een doelgericht beleid op
seksualiteit te ontwikkelen, te implementeren en afspraken te
maken over gewenste en ongewenste omgangsvormen.
Vertrekpunt
In opdracht van de Dienst Justitiële Jeugdinrichtingen heeft
Rutgers WPF in de periode 2009 tot 2011 een visie- en
beleidsdocument ontwikkeld en geïmplementeerd voor de
justitiële jeugdinstellingen (DJI, 2012). Dit was het vertrekpunt voor deze modelvisie en het daarop gebaseerde beleid
voor de residentiële jeugdzorg.
Nieuwe ontwikkelingen, het uitkomen van een Europese richtlijn
seksuele vorming (WHO 2010), onderzoek naar de seksuele
ontwikkeling en seksueel gedrag van jongeren (De Graaf e.a.,
2012), het Vlaggensysteem, een instrument om seksueel gedrag
te interpreteren en er op te reageren (Frans en Franck, 2010) en
praktijkkennis uit de jeugdzorg zijn geïntegreerd in deze modelvisie voor de residentiële jeugdzorg. Elke instelling kan dit document vanuit de eigen visie verder ontwikkelen en aanpassen.
De aandacht gaat hier vooral uit naar de zorg en opvoeding aan
jongeren van 12 jaar en ouder. Dit is de leeftijdsfase waarin
jongeren hun eerste seksuele contacten en ervaringen opdoen.
Voor jonge kinderen onder de 12 jaar verwijzen we naar de
richtlijn seksuele vorming (Rutgers WPF, 2011).
Samenwerking
Dit product is tot stand gekomen in samenwerking met de
volgende vier instellingen:
• De Rading.
• Pluryn, voorheen Hoenderloo groep.
• Trajectum.
• LSG-Rentray JooZT.
Wij bedanken deze instellingen voor hun bijdrage.

Eén van de aanbevelingen van de commissie Samson is dan
ook dat er in de jeugdzorginstelling structureel aandacht moet
zijn voor gezonde seksualiteit, (seksueel) grensoverschrijdend
gedrag en seksueel misbruik.
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1. Visie en beleid

Kaders en definities
In dit hoofdstuk gaan we kort in op verschillende
definities en achtergronden, die ten grondslag
liggen aan de visie op seksuele en relationele
opvoeding en vorming in de residentiële
jeugdzorg.
Enkele definities
De definities zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de
‘Richtlijn voor seksuele en relationele vorming in Europa’ van
de WHO en BGzA (2010) en de daarvan afgeleide ‘Richtlijn
seksuele en relationele vorming 0-18 jaar’ voor Nederland
(Rutgers WPF, 2011).
Seksualiteit (WHO, 2006) is een centraal aspect van het
mens-zijn gedurende het hele leven. Het omvat seks, genderidentiteiten, rollen, seksuele geaardheid en voorkeuren,
erotiek, plezier, intimiteit en voortplanting. Seksualiteit wordt
ervaren en geuit in gevoelens, gedachten, opvattingen, fantasieën, verlangens, attitudes, gedrag, handelingen, rollen en
relaties. Hoewel seksualiteit al deze dimensies kan omvatten,
worden deze niet altijd ervaren of geuit. Seksualiteit wordt
beïnvloed door een interactief en dynamisch proces van
biologische, psychologische, sociale, economische, politieke,
culturele, ethische, wettelijke, historische, religieuze en
spirituele factoren.
Seksuele gezondheid (WHO, 2006) is een met seksualiteit
verbonden toestand van fysiek, emotioneel, mentaal en
sociaal welzijn. Seksuele gezondheid is dus meer dan de
afwezigheid van ziekte, disfunctie of zwakte. Seksuele
gezondheid biedt een positieve en respectvolle benadering
van seksualiteit en seksuele relaties en de mogelijkheid om
plezierige en veilige seksuele ervaringen op te doen zonder
dwang, discriminatie en geweld. Om seksuele gezondheid te
bereiken en te behouden moeten de seksuele rechten van
ieder mens worden gerespecteerd, beschermd en uitgevoerd.
Seksuele en reproductieve rechten zijn internationaal vastgelegd in verdragen die door de meeste landen, waaronder
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Nederland, zijn ondertekend. Deze rechten sluiten aan bij de
fundamentele en universele rechten van de mens en dus ook
van jongeren. De belangrijkste rechten (WHO, 2006) van het
individu zijn:
• de hoogst haalbare standaard van seksuele gezondheid,
inclusief toegang tot voorzieningen.
• het verkrijgen, verlenen en delen van informatie over
seksualiteit.
• seksuele en relationele vorming.
• vrije partnerkeuze.
• respect van lichamelijke integriteit.
• seksualiteit vrij van dwang, discriminatie en geweld.
• het maken van eigen keuzen in het wel of niet seksueel
actief zijn.
• seksuele relaties en huwelijk op basis van onderlinge
instemming.
• keuzevrijheid aangaande het al of niet krijgen van kinderen
en gezinsplanning.
• het nastreven van en vormgeven aan een bevredigend,
veilig en plezierig seksleven.
Het verantwoord naleven van deze rechten impliceert dat
iedereen de rechten van de ander respecteert.
Het doel van het verblijf
Jongeren verblijven in de residentiële jeugdzorg, omdat er in
hun thuissituatie niet goed voor hen gezorgd kan worden.
Het doel van hun verblijf in de instelling is gericht op terugkeer naar de thuissituatie of doorstroom naar zelfstandigheid.
Het leggen van contacten, het aangaan van relaties en het
vormgeven aan intimiteit en seksualiteit hoort daar bij.
Jongeren in de residentiële jeugdzorg zitten min of meer
gedwongen bij elkaar en kunnen niet vrij kiezen met wie
ze omgaan. Hun vrijheden worden bepaald door de setting
waarin zij verblijven en de afspraken die daarbinnen gelden.
Dit heeft gevolgen voor de sociale, intieme en seksuele relaties, die zij aan kunnen gaan en de ruimte die ze hebben om
met seksueel gedrag te kunnen experimenteren. Vaak gelden
binnen deze context ten aanzien van seksueel gedrag meer
inperkende regels dan erbuiten. Daarbij verschillen jongeren
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in de residentiële jeugdzorg onderling van elkaar op het
gebied van leeftijd, sekse, culturele achtergrond, cognitieve
en emotionele rijpheid, psychische (on)gezondheid, normen
en waarden, seksuele ervaring, kennis en vaardigheden en
seksuele behoeften. Mede hierdoor worden jongeren in de
residentiële jeugdzorg op relationeel en seksueel gebied
slechts zeer beperkt voorbereid op hun terugkeer naar een
leven buiten de instelling.
Belang van seksuele en relationele vorming
Voor jongeren in de residentiële jeugdzorg is seksuele
en relationele opvoeding, vorming en begeleiding is om
verschillende redenen van belang:
• Het draagt bij aan persoonlijke groei, positieve seksualiteitsbeleving en het bevordert het welzijn en seksuele
gezondheid.
• Jongeren zijn nieuwsgierig naar seksualiteit en hebben
vragen.
• Het schept een duidelijk kader voor de ontwikkeling van
positieve normen en waarden met respect voor diversiteit.
• Het geeft jongeren communicatieve vaardigheden, zodat ze
seksuele contacten prettig en gewenst vorm kunnen geven.
• Informele bronnen, zoals ouders, leeftijdgenoten en media
zijn niet altijd toereikend.
• Tegenspreken, corrigeren en nuanceren van verdraaide,
onevenwichtige en respectloze beelden en informatie over
seksualiteit in de sociale media.
6

•D
 e seksuele opvoeding in de thuissituatie heeft vaak tekort
geschoten. De ontwikkeling vindt daarom niet op een
leeftijdsadequaat niveau plaats, waardoor er discrepantie
is tussen cognitief, sociaal of emotioneel gebied en gemis
van een duidelijk referentiekader rondom respectvolle
seksualiteit en relatievorming.
• Rond het 12e jaar raakt de seksuele en relationele ontwikkeling van jongeren in een versnelling door onder andere
puberteit, vorming sekse-identiteit, experimenteren met
relaties en seksueel gedrag. Om scheefgroei te voorkomen
is verdere begeleiding en ondersteuning hier noodzakelijk.
• In de residentiële jeugdzorg worden jongeren soms
geconfronteerd met, of zijn zelf veroorzaker van, onveilige
situaties. Zij behoeven begeleiding en sturing binnen een
veilige omgeving. Kinderen en jongeren hebben behoefte
aan een duidelijk kader waarbinnen ze positieve normen en
waarden kunnen ontwikkelen met respect voor diversiteit.
• Er is vaak sprake van kwetsbaarheid. Bij veel jongeren in
jeugdzorg is sprake van hechtingsproblematiek, wat van
grote invloed is op de seksuele en relationele ontwikkeling.
Zij lopen grotere seksuele risico’s, zoals soa/hiv, ongewenste
zwangerschap, seksuele dwang of uitbuiting en geweld in
relaties. Jongeren zijn vaak voor langere duur afhankelijk
van de zorg van anderen en hebben – helaas – vaak te
maken met discontinue zorg, waardoor breuken optreden
in relatievorming en hiaten in seksuele voorlichting en
begeleiding.
Model voor visie en beleid

Andere problematieken, die van invloed zijn, zijn verstandelijke beperking, psychiatrische problemen en factoren
als culturele of religieuze achtergrond. Meer traditioneel
en gelovig opgevoede kinderen hebben eerder restrictieve
opvattingen over seksualiteit, homoseksualiteit, gelijke
rechten en man-vrouw verhoudingen. Dit hangt samen
met een verhoogde kans op seksuele risico’s, zoals soa,
tienerzwangerschap en seksuele grensoverschrijding.

“Ongeveer de helft van de jongeren
geeft aan nog nooit voorlichting te
hebben gehad. Niet van de ouders en
niet van school of begeleiders. Deze
jongeren hoorden van alles van vrienden
en ook op internet kan het een en ander
worden opgezocht. Dit laatste ging niet
zo goed, omdat jongeren niet zonder
toezicht op internet mogen.”

Seksueel gedrag is één van de terreinen van veiligheid. Het
hebben van aandacht voor het onderwerp seksualiteit en een
open klimaat en het hebben en naleven van afspraken met
betrekking tot het omgaan met seksueel gedrag van jongeren
heeft een preventieve werking ten aanzien van seksueel
grensoverschrijdend gedrag.
Daarnaast moeten instellingen beleid hebben op seksueel
grensoverschrijdend gedrag. De meeste instellingen werken
met richtlijnen en gedragsregels. Niet alle instellingen
hebben echter een protocol signalering en omgang met
seksueel misbruik, seksuele intimidatie en andere vormen
van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, zoals bijvoorbeeld
homodiscriminatie. De gehanteerde protocollen blijken daarbij
niet altijd voldoende richtlijnen te bieden voor het handelen
in de praktijk. Dit heeft ook de aandacht van de inspectie
Jeugdzorg.

Veiligheidsaspect
Het behoort tot de verantwoordelijkheid van instelling om
te zorgen voor een veilig leef-, behandel- en werkklimaat.
voor de residentiële jeugdzorg
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Visie
We vertalen hier het eerder genoemde uitgangspunt van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 2006) in een visie op
seksualiteit voor de residentiële jeugdzorg:
“Jongeren, die in een instelling voor residentiële
jeugdzorg verblijven, krijgen informatie over
seksualiteit, intimiteit en relaties, die past bij hun
leeftijd- en ontwikkelingsfase, waarbij de jongeren
begeleid worden in hun seksuele ontwikkeling.”
Dit houdt in dat de begeleiders in een instelling
vragen van jongeren beantwoorden over seksualiteit,
maar ook actief bijdragen aan een gezonde seksuele
ontwikkeling en preventie van seksueel riskant gedrag.
Dit hoort een vanzelfsprekend onderdeel te zijn van
de begeleiding, bejegening, opvoeding, educatie en
behandeling van jongeren.
Het betekent dat jongeren in de residentiële jeugdzorg de
nodige vaardigheden leren om op een prettige, positieve,
veilige en gewenste wijze eigen, weloverwogen keuzes
te maken op relationeel en seksueel gebied. Zij leren
hun eigen seksualiteit ontdekken en ontwikkelen zonder
overschrijding van de eigen grenzen of die van anderen.
Dit gebeurt binnen een kader van waarden en normen
ten aanzien van gelijkwaardige, respectvolle, intieme en
seksuele omgang zonder dwang of intimidatie. Er wordt
rekening gehouden met religieuze opvattingen en culturele
normen en waarden van de jongeren zelf.
Uiteindelijk is het aan de jongeren om hun eigen weg te
vinden, eigen keuzes te maken en verantwoording te nemen
voor hun eigen gezondheid en kwaliteit van leven. De seksuele
rechten van jongeren in de residentiële jeugdzorg worden
gerespecteerd. Als de jongere dat wenst wordt de mogelijkheid
tot het hebben van intieme en seksuele relaties, passend
binnen het kader van normen en waarden, onderzocht.
Belangrijk is hierbij de inschatting van de veiligheid van de
jongere en de verantwoordelijkheid, die de jongere zelf op dit
gebied aan kan. Dit wordt beoordeeld door de jongere zelf,
de begeleiders en, in geval van minderjarigheid, degenen die
officieel verantwoordelijk zijn (ouders of voogd).
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“Er was op de groep niet structureel
aandacht voor seksualiteit. Mensen
denken dat, als je het niet ziet, het er
ook niet is: beetje struisvogelpolitiek.
Nu zijn ze sinds kort begonnen met
seksuele voorlichting op de groepen.
Je ziet dan direct, dat jongeren later naar
groepsbegeleiders komen met vragen.
Hiervoor kwam er helemaal niets.”

Een instelling draagt zorg voor een veilig leef-, behandelen werkklimaat. Seksueel gedrag is hier een onderdeel van.
Principes
Adequate seksuele en relationele vorming en opvoeding
ondersteunt jongeren bij een gezonde en veilige
relationele en seksuele ontwikkeling. Het draagt bij
aan een positieve seksualiteitsbeleving en kan seksueel
ongezond en grensoverschrijdend gedrag voorkomen.
Het gaat dan over goede seksuele voorlichting, praten
over seksualiteit, intimiteit en relaties, vragen en
onzekerheden en het uitwisselen van waarden, normen,
standpunten en meningen.
De seksuele opvoeding die kinderen en jongeren van hun
ouders en omgeving krijgen, vindt veelal plaats in het
gezin of het systeem van verwanten. Kenmerkend hiervoor
is, dat dit meestal informeel en individueel gebeurt.
Jongeren zijn sterk afhankelijk van hun opvoedingssituatie.
Jongeren die opgroeien in gezinnen waar seksualiteit niet
bespreekbaar is of waar andere seksuele waarden en
normen gelden, zijn vaak onvoldoende voorbereid op hun
seksuele ontwikkeling met alle risico’s, die daarbij horen.
Van de seksuele opvoeding en vorming in de formele
setting van de residentiële jeugdzorg mag verwacht
worden dat deze aansluit bij onderstaande principes:
1. Seksuele en relationele vorming start vanaf de geboorte
en is een continu proces.
2. Seksuele en relationele opvoeding, vorming en begeleiding
houdt expliciet rekening met de verschillende ontwikkelingsfasen en leefwereld van jongeren, anticipeert op en houdt
rekening met de ontwikkelingsfase (cognitief, lichamelijk,
psychosociaal) en competenties van jongeren.
3. Seksuele en relationele vorming neemt de seksuele en
reproductieve rechten van jongeren als vertrekpunt.
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4. S
 eksuele en relationele vorming is gebaseerd op een samenhangende en brede visie op seksuele gezondheid en welzijn.
5. Seksuele en relationele vorming neemt als uitgangspunt dat
iedereen gelijkwaardig is en recht heeft om zelf keuzes te
maken.
6. Seksuele en relationele vorming draagt bij aan een rechtvaardige samenleving door het individu en de gemeenschap
weerbaar te maken.
7. Seksuele en relationele vorming is zoveel mogelijk gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.
Binnen deze brede visie zijn de volgende onderwerpen,
competenties en vaardigheden voor jongeren relevant.
Onderwerpen
• Seksuele ontwikkeling van jongeren vanaf de puberteit.
• Mannelijk en vrouwelijk lichaam, de puberteit en seksualiteit.
• Veilig vrijen: voorkomen van onbedoelde zwangerschap en
soa/hiv.
• Maagdelijkheid en maagdenvlies.
• Seksuele rechten van jongeren.
• Relatievorming en partnerkeuze.
• Genderidentiteit en seksuele voorkeur.
• Kinderwens en ouderschap.
• Waarden en normen rondom seksualiteit en relaties.
• Dubbele moraal.
Competenties en vaardigheden
(zowel face-to-face als in social media)
• Verantwoordelijke keuzes kunnen maken voor gezond en
veilig seksueel gedrag.

voor de residentiële jeugdzorg

•R
 espectvolle, vriendschappelijke of intieme relaties met
leeftijdgenoten aan kunnen gaan en kunnen herkennen van
onveilige of respectloze relaties.
• Op een respectvolle wijze een onveilige of ongezonde
relatie kunnen beëindigen.
• Over veilige, prettige en respectvolle contacten en seks
kunnen praten en onderhandelen.
• Kunnen accepteren van homo- en biseksualiteit en
transgenders.
• Seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen voorkomen.
• Weerbaar kunnen zijn tegen seksueel grensoverschrijdend
gedrag.
• Rekening kunnen houden met de eigen wensen en grenzen.
• Rekening kunnen houden met wensen en grenzen van anderen.
Bij al deze aspecten wordt rekening gehouden met het
gender- en cultuursensitieve perspectief. Jongens en meisjes
beleven seksualiteit op een andere manier en hebben hierin
ook andere behoeften en wensen. Cultuur en religie zijn ook
factoren, die van invloed zijn op de seksualiteitsbeleving en
seksuele ontwikkeling.
In de seksuele opvoeding, die in het gezin of in de instelling
plaatsvindt, zullen niet altijd alle genoemde onderwerpen
aan bod komen. Het is de verantwoordelijkheid van de
jeugdzorginstelling om voor elke jongere in kaart te brengen
welke onderwerpen relevant zijn en op welke manier hier het
beste aandacht aan besteed kan worden.
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Aandachtsgebieden
De visie wordt hierna verder uitgewerkt naar vier
aandachtsvelden:
1. begeleiding
2. behandeling
3. onderwijs
4. medische verzorging
Ten aanzien van onderwijs en medische verzorging geldt
meestal, dat de instelling dit niet zelf uitvoert. Jongeren
volgen onderwijs op reguliere scholen en hebben een eigen
huisarts. De instelling heeft wel een algehele verantwoordelijkheid voor de jongere en de begeleiding hierbij.
Voor een daadwerkelijke vertaling van de visie naar de
praktijk is het nodig dat er draagvlak is voor de visie, de
professionals in de instellingen deze onderschrijven en zij
kundig en competent zijn om de visie uit te voeren. Ook is het
van belang dat er van medewerkers gevraagd wordt dat zij de
nodige activiteiten ondernemen en zij hierin gestimuleerd en
gefaciliteerd worden. Met andere woorden: het is van belang
dat de visie goed geïmplementeerd wordt in de instelling.
Uit ervaring met gelijksoortige implementatietrajecten in de
langdurige zorg, (‘Zorg voor Beter trajecten’, Heeringa e.a.,
2010) blijkt het succes van implementatie voor een belangrijk
deel bepaald te worden drie factoren, te weten: de attitude
en competenties van de medewerkers en de sturing door het
management.
Begeleiding en leefklimaat
Algemeen geldt dat alle betrokkenen, jongeren en professionals, recht hebben op en belang bij een prettige en
veilige omgang met elkaar. Dat wil zeggen dat iedereen
behandeld wordt als volwaardig en gelijkwaardig en in zijn
waarde wordt gelaten.
Er wordt gewerkt aan een klimaat, waarin openlijk gesproken
kan worden over seksualiteit, intimiteit en relaties, met
respect voor elkaars normen en waarden, wensen en
grenzen. Dit levert een positieve bijdrage aan de seksuele
ontwikkeling van jongeren met kernwoorden als respect
voor elkaar, respect voor elkaars religieuze achtergrond of
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levensovertuiging, gelijkwaardigheid, privacy en verantwoordelijkheid. De begeleiding heeft een belangrijke taak en
functie als positief rolmodel. Het openstaan voor en serieus
nemen van vragen van jongeren, het op geplande en ongeplande momenten bespreken van het onderwerp seksualiteit,
intimiteit en relaties én het tijdig signaleren en aanpakken
van seksualiteitsgerelateerde problematiek of gedrag (zoals
seksueel pesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag)
maken hier deel van uit.

“Jongeren vinden vaak dat ze best
weinig mogen op gebied van seksualiteit. Niet dat ze dat zouden willen
natuurlijk, maar ‘je mag best weinig’.
Sommige afspraken snappen de
jongeren heel goed, bijvoorbeeld dat
je niet mag zoenen waar kleintjes bij
zijn of dat je geen verkering met elkaar
mag hebben. Anderen vinden juist dat
je verliefdheid niet kan tegenhouden of
verbieden… De meeste afspraken, zoals
niet tegen elkaar hangen, elkaar niet
aanraken en perse een badjas aan op
de gang vinden ze onzin. Ze snappen
niet waarom deze regels er zijn.”
De verschillende professionals binnen de residentiële
jeugdzorg (managers, teamleiders, behandelcoördinatoren,
behandelaars/ gedragskundigen, therapeuten, pedagogisch
medewerkers, activiteiten begeleiders, medische dienst,
docenten) spelen een belangrijke rol bij het in de praktijk
brengen van de visie op seksualiteit en daarmee bij de
seksuele en relationele ontwikkeling van de jongeren en
jongvolwassenen.

Model voor visie en beleid

“Veel jongeren in de residentiële jeugdzorg (vooral jongens) gebruiken pornografisch
of seksueel getint beeldmateriaal als een manier van seksualiteitsbeleving en om te
leren ‘hoe seks moet’. Meestal is dit niet geaccepteerd, maar het is denkbaar dat een
te restrictief klimaat nadelige effecten heeft op het seksuele gedrag van jongens. Kijken
naar porno kan een belangrijke uitlaatklep zijn. In landen, waar porno vrij gegeven werd,
daalde het aantal seksuele delicten. Uit onderzoek naar de invloed van porno op seksueel
gewelddadig gedrag volgt echter geen eenduidig verband.”

Controversiële onderwerpen
In de dagelijkse praktijk gaat het vaak over het omgaan met
controversiële onderwerpen als:
• Kleding: wat past binnen de kleding-/ gedragscode van de
instelling.
• Omgaan met onderwerpen als homonegativiteit en
homodiscriminatie.
• Machogedrag.
• Het in bezit hebben van pornografisch materiaal.
• Het hanteren van grof seksueel getint taalgebruik, al dan
niet gekoppeld aan de andere sekse of andere culturen.
• Gebruik van seksuele hulpmiddelen.
Veel jongeren in de residentiële jeugdzorg (vooral jongens)
gebruiken pornografisch of seksueel getint beeldmateriaal als
een manier van seksualiteitsbeleving en om te leren “hoe seks
moet”. In veel instellingen is dit niet geaccepteerd, maar het is
denkbaar dat een te restrictief klimaat nadelige effecten heeft
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op het seksuele gedrag van jongens. Kijken naar porno kan een
belangrijke uitlaatklep zijn. In landen, waar porno vrij gegeven
werd, daalde het aantal seksuele delicten. Uit onderzoek naar de
invloed van porno op seksueel gewelddadig gedrag blijkt alleen
geen eenduidig verband (Malamuth e.a., 2000). Porno is echter
meestal beeldmateriaal, dat niet strookt met normen ten aanzien
van gelijkwaardigheid, geeft geen reëel beeld van gelijkwaardige
man-vrouw verhoudingen en geeft een eenzijdig beeld over
seksualiteit en seksueel gedrag. Daarbij kan het intimiderend zijn
voor degene, die er onvrijwillig mee in aanraking komt, zoals de
begeleiding of groepsgenoten.
Een algemene richtlijn ten aanzien van jongeren in een instelling
en porno is niet te geven. Het lijkt bij uitstek een onderwerp van
begeleiding. In elk geval is het goed om in de discussie de aard
van het beeldmateriaal te betrekken en de mate waarin jongeren
hieraan worden blootgesteld.
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Seksuele hulpmiddelen zijn vooral voor meisjes een manier
om tot positieve seksualiteitsbeleving te komen. Soms is
dit toegestaan en soms niet. Hygiënisch gebruik is een
aandachtpunt. Er is weinig theoretische onderbouwing voor
of tegen dergelijke maatregelen.
Algemene richtlijn is dat geen enkele vorm van ongelijkwaardige behandeling (in woord, beeld of gebaar), racisme,
seksisme, discriminatie of (seksueel) grensoverschrijdend
gedrag getolereerd wordt.
Geplande of ongeplande aandacht
In verschillende vormen en op verschillende momenten
kan aandacht besteed worden aan seksualiteit, intimiteit en
relaties. Hierover openlijk praten kan gepland of ongepland
plaatsvinden, met respect voor elkaars normen en waarden,
wensen en grenzen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
Gepland
• Opstellen van gedragsregels met de groep en afspraken
maken over het naleven.
• Voorlichting geven aan een groepje jongeren met
behulp van geselecteerd materiaal of methodiek (www.
seksuelevorming.nl) over bijvoorbeeld veilig vrijen, wensen
en grenzen, miscommunicatie tussen jongens en meisjes of
homoseksualiteit.
• Een groepsgesprek houden over het aangeven van en
omgaan met wensen.
• Een groepsgesprek houden over relaties en toekomstverwachtingen naar aanleiding van een tv-programma.
• Het vertonen en bespreken van een filmfragment over
seksueel grensoverschrijdend gedrag, zoals de game
Can you fix it (www.sense.info).
• Een individueel gesprek voeren met een jongen, die te horen
heeft gekregen dat het meisje, met wie hij seks heeft gehad,
zwanger is en het kind graag wil houden. Het gaat dan om de
invulling van zijn toekomstige vader- en/ of partnerschap, eventueel met behulp van geschikt materiaal over dit onderwerp.
• Een weerbaarheidtraining aanbieden of weerbaarheid
bespreken als losse activiteit of als onderdeel van het
behandelplan.
Ongepland
• In reactie op seksistische opmerkingen over meisjes en
vrouwen een groepsgesprek aan gaan over respect,
vrouw- en manbeelden en de ideale partner.
• In reactie op opmerkingen over onveilige seks doorvragen en
zo nodig de jongere adviseren om naar een arts te gaan.
• Onenigheid over ongepaste kleding ombuigen tot een
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gesprek over ‘Hoe reageert je omgeving op wat je aan hebt?
Wat roep je op en wanneer houd je daar wel of niet
rekening mee?’.
• In reactie op een jongen, die een stukje uit de krant heeft
gescheurd over homohaat, hier een gesprek over aangaan.
• In reactie op een seksueel grensoverschrijdend incident
benoemen waarom dit niet kan en passende maatregelen
nemen.
Elke instelling zal hier zijn eigen uitwerking aan moeten
geven. In de methode ‘Competentiegericht handelen’ (Slot en
Spanjaard, 2009), waar veel instellingen mee werken, staat
seksualiteit, intimiteit en relaties als ontwikkeltaak beschreven
voor jongeren. Dit geeft een basis voor geplande aandacht.
Pedagogisch didactische behandeling
De basis voor de behandeling van jongeren in de residentiële
jeugdzorginstellingen is het indicatiebesluit van Bureau
Jeugdzorg (BJZ). Seksualiteit is één van de terreinen binnen
vorming en opvoeding op de groepen, waarvoor meer
algemene doelen gevormd zijn. Jongeren hebben recht op
seksuele voorlichting en begeleiding bij hun seksuele ontwikkeling, zodat ze in staat zijn verantwoorde en gezonde keuzes
te maken en seksualiteit en relaties op een positieve manier
te beleven. Uiteindelijk draagt dit bij aan een respectvolle
samenleving en veilig en prettig sociaal klimaat.
Behandeldoelen
• Jongeren hebben kennis en bewustzijn over de functies
en seksuele ontwikkeling van het eigen lichaam en hebben
een, zo positief mogelijk, zelf- en lichaamsbeeld.
• Jongeren hebben inzicht in hun eigen persoonlijke waarden
en normen over seksualiteit en relaties.
• Jongeren zien belangrijke waarden als autonomie, respect,
gelijkwaardigheid en weerbaarheid als voorwaarden voor
veilige, prettige en gewenste seksuele contacten.
• Jongeren hebben zicht op de eigen emoties en gevoeligheden rondom seksualiteit.
• Jongeren zijn in staat om met hun partner te communiceren over intimiteit, relaties en seksualiteit.
• Jongeren zijn zich bewust van de omgang met hun eigen
wensen en grenzen ten aanzien van intimiteit, relaties en
seksualiteit en die van de ander.
• Jongeren zijn zich bewust van seksuele risico’s (soa/ hiv,
tienerzwangerschap, jong ouderschap en seksuele grensoverschrijding) en hebben de intentie deze te voorkomen.
• Jongeren weten welke seksuele problemen zich kunnen
voordoen en waar ze terecht kunnen bij vragen of
problemen.
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• J ongeren kunnen beter reflecteren op hun (seksuele)
handelen en verantwoordelijkheid nemen voor hun
seksuele gedrag.
• Jongeren zijn in staat seksestereotype en eenzijdige
beelden over seksualiteit (media en omgeving) kritisch
te bezien en een adequate attitude te ontwikkelen.
• Jongeren hebben respect voor seksuele diversiteit en identiteit en kunnen hun eigen seksuele identiteit vormgeven.
De behandeling en het behandelklimaat is gericht op het
bereiken van deze doelen. De basis voor de behandeling
is de intake en screening en vervolgens het hulpverleningbehandelplan (HVP).

“De instellingen hebben vaak regels
ten aanzien van seksualiteit. Deze
regels worden niet afgesproken met
de jongeren zelf of uitgelegd, maar
besloten door de instelling. Jongeren
weten vaak niet wat wel mag en wat
niet. Eén van de medewerkers zei heel
treffend: Van ons mogen jongeren zich
op seksueel gebied normaal ontplooien.
Ze mogen in een vaste relatie wel seks
hebben, maar we bieden eigenlijk geen
faciliteiten voor de jongeren. Ze mogen
dus wel maar kunnen niet.”

Intake en screening
Idealiter is het onderwerp seksualiteit en seksuele ontwikkeling een onderdeel van de intake- en screeningsprocedure
van elke jongere. Deze verantwoordelijkheid ligt in eerste
instantie bij Bureau Jeugdzorg (BJZ). In een eerste
(observatie)periode in de instelling kan blijken dat er nog
onvoldoende informatie bekend is. Om de behandeling goed
aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van de jongere,
moet duidelijk zijn hoe de seksuele ontwikkeling van een
jongere op dat moment is. Dit wordt bekeken aan de hand
van leeftijds- en ontwikkelingsniveau, waarbij ook aandacht is
voor de psychosociale, cognitieve en emotionele ontwikkeling.
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Aandachtspunten
Allereerst:
• De vragen en behoeften, die de jongere zelf op dit gebied
heeft.
En verder:
• De feitelijke kennis van een jongere over het lichaam
van man en vrouw, voortplanting, geslachtskenmerken
en functies, anticonceptie(gebruik), veranderingen in de
puberteit, seksualiteit en relaties.
• Hoe ziet het eigen zelf- en lichaamsbeeld eruit?
• Hoe is de seksualiteitsbeleving, betekenisgeving en ervaring
van de jongere?
• Wat is het seksuele gedrag en hoe gaat het met relaties en
partnerkeuze?
• Hoe is de eigenwaarde en weerbaarheid van de jongere?
• Eventuele ervaring met seksueel grensoverschrijdend
gedrag, zwangerschap/ abortus en soa/ hiv.
• Wat is de sekse-/ genderidentiteit (rolopvattingen,
sekserolverwachtingen) en de seksuele voorkeur?
• In hoeverre is het gedrag, dat de jongere vertoont leeftijden/of ontwikkelingadequaat?
• Welke seksuele risico’s loopt of neemt de jongere?
• Is er eventueel sprake van een psychopathologie in relatie
tot seksueel gedrag?
• Is er invloed vanuit opvoeding, religie en cultuur?
• Welke waarden en normen gelden er, zowel van de jongere
zelf als vanuit de ouders of het systeem?
• Is er sprake van specifieke problematiek, zoals slachtoffer/
dader, seksueel grensoverschrijdend gedrag?
Voor de wat oudere jongeren/ jongvolwassenen spelen
andere zaken dan voor 12/13-jarigen. Vragen en behoeften
gaan dan meer over het aanknopen, onderhouden en beëindigen van relaties en eventueel jong (ongepland) ouderschap.
Wanneer deze vragen onvoldoende beantwoord kunnen
worden moet er aanvullend onderzoek komen. Daarnaast
kan het zijn dat de jongere vragen heeft met betrekking
tot zijn of haar seksuele gedrag, zoals lacunes in kennis,
weerbaarheidproblematiek, gevolgen van grensoverschrijdend
gedrag, seksuele uitbuiting, eergerelateerd geweld, abortus of
ongewenste zwangerschap. In zo’n situatie kan ook aanvullend
diagnostisch onderzoek, therapie of training geïndiceerd
worden door de behandelcoördinator.
Behandelplan
In het behandelplan wordt aandacht besteed aan alle
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ontwikkeltaken voor een jongere, waaronder seksualiteit, intimiteit en relaties. Eén van de uitgangspunten (Kwaliteitskader
gesloten jeugdzorg, MO groep, 2008) voor het tot stand
komen van het behandelplan is dat de jongere hier zelf bij
wordt betrokken, evenals noodzakelijke en relevante anderen,
zoals ouders of voogd. Het plan wordt regelmatig tussentijds
geëvalueerd met de jongere en zo nodig aangepast. In het
behandelplan wordt onder meer rekening gehouden met de
setting, waarin de jongere verblijft, verblijfsduur, fase van
verblijf en eventuele psychopathologie.
Vast onderdeel van behandelplan
Het onderwerp seksualiteit, intimiteit en relaties maakt
standaard deel uit van het plan. Seksualiteit is een ontwikkeltaak voor alle jongeren. In het behandelplan worden de
belangrijkste ontwikkelingspunten op het gebied van seksuele
en relationele vorming voor betreffende jongere beschreven
en eventuele problemen en mogelijke oorzaken benoemd.
Het plan bevat doelen voor de jongere en middelen om
deze doelen te bereiken. Naast behandeling voor specifieke
problemen als slachtofferschap of daderschap, seksueel
grensoverschrijdend gedrag of seksuele weerbaarheid, geeft
het plan aanwijzingen en richtlijnen voor begeleiding en
opvoeding, onderwijs en medische begeleiding.

14

Aparte aandacht verdient de begeleiding van jongeren in
contact met de buitenwereld. Dit is vaak het moment, waarop
er mogelijkheid is tot seksuele of relationele activiteit. Dit kan
veilig, prettig en gezond verlopen, maar ook minder goed met
seksuele risico’s en onprettige ervaringen. Adequate begeleiding, aandacht in begeleidingsgesprekken met de jongere zelf
en eventueel de ouders of voogd is van belang.
Voorbeelden van mogelijke afspraken in het behandelplan
met betrekking tot het recht op seksualiteitsbeleving en de
voorwaarden waaronder of de manier waarop:
1. A
 fspraken met betrekking tot het bevorderen van gezond
seksueel gedrag, zoals:
• omgaan met verliefdheid en bewaken eigen grenzen.
• aanschaf of gebruik van seksuele hulpmiddelen, zoals
vibrator.
• mogen ontvangen van een intieme partner en de
voorwaarden waaronder dit ongestoord kan gebeuren,
zodat intiem en/of seksueel contact mogelijk is.
2. A
 fspraken met betrekking tot mogelijk riskant seksueel
gedrag, zoals:
• seksueel/ erotisch beeldmateriaal voor privégebruik.
• veilig seksueel contact, mogelijke losse partner(s) en het
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zo nodig verstrekken van condooms en anticonceptie.
Afspraken met betrekking tot het tegengaan van
seksueel grensoverschrijdend gedrag, zoals:
• verbod om na school rond te blijven hangen.
Bij het verder uitwerken hiervan moet rekening gehouden
worden met de leeftijd en het fysieke, cognitieve, sociaalemotionele niveau van de jongere (zie hiervoor de Richtlijn
Seksuele en relationele vorming van 0 tot 18 jaar, Rutgers WPF,
2011). Daarnaast moet rekening gehouden worden met
de sociaal-culturele context en (on-)mogelijkheden van de
jongere. Afhankelijk van de verblijfsduur van de jongere
worden prioriteiten gesteld.
Voorbeelden van de uitwerking van aandacht besteden aan
het onderwerp seksualiteit in het behandelplan:
•E
 en normaal begaafde jongen van 13, die nog niet
met seks bezig is. Zijn kennis over zijn eigen lichaam
en seksualiteit is gering. Zijn vader is onbekend en zijn
moeder kan door alcoholverslaving meestal niet goed
voor hem zorgen. Relevante thema’s voor hem zijn,
naast het volgen van de reguliere lessen seksuele en
relationele vorming, voorlichting over lichamelijke en
emotionele veranderingen in de puberteit, de basis van
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seksuele voorlichting, werking van geslachtsorganen,
voortplanting en voorbereiding op de eerste keer.
• E
 en 17-jarige jongen met een Turkse achtergrond en een
problematische gezinssituatie. Het vermoeden bestaat
dat hij meiden onder druk zet om seks met hem te
hebben. Een aangifte wegens aanranding is geseponeerd.
Relevante thema’s voor hem zijn, naast het volgen van de
reguliere lessen seksuele en relationele vorming, kennis,
inzicht en belang in respectvol seksueel gedrag en een
gelijkwaardige relatie, aandacht voor toekomstperspectief,
invloed religie/ cultuur in relatie tot eergevoel en
schaamte (bijvoorbeeld in de vorm van individuele
gesprekken) en begeleiding bij weekeindverlof.
•E
 en meisje van 17, emotioneel jong voor haar leeftijd.
Tijdens weekeindverlof heeft ze wisselende seksuele
contacten en neemt ze seksuele risico’s. Relevante
thema’s voor haar zijn, naast het volgen van de reguliere
lessen seksuele en relationele vorming, eigenwaarde,
wensen en grenzen, sociale norm, gevoel en beleving
van seksualiteit, voor- en nadelen eigen gedrag, seksuele
risico’s en veilige seks. Deelname aan weerbaarheidtraining
en begeleiding voorafgaand aan verlof.
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•E
 en 15-jarig meisje, dat sinds kort verkering heeft met
een jongen van school. Ze is duidelijk verliefd, maar kent
van huis uit weinig of geen goede voorbeelden van gelijkwaardige respectvolle relaties. Er zijn vermoedens van
seksueel geweld in de thuissituatie. Op de groep wordt er
lacherig over haar verliefdheid gedaan. Aandachtspunten
voor haar zijn voorbereiding op de eerste keer seks,
prettige en veilige seks, gelijkwaardige respectvolle relatie,
wensen en grenzen.
Medische begeleiding
De lichamelijke gezondheid en medische zorg van jongeren
is een aandachtsgebied voor de instelling. Op het gebied
van seksualiteit, intimiteit en relaties valt hieronder:
•H
 ygiëne, persoonlijke- en lichaamsverzorging. Hieronder
valt ook het geven van voorlichting over veilig vrijen,
soa/hiv, preventie van zwangerschap of jong ouderschap,
het bespreken van anticonceptiemethoden (condoomgebruik en zo nodig verstrekken van condooms), voor- en
nadelen, effectief gebruik en morning-afterpil.
•M
 edische verzorging. Hieronder valt ook het (laten) testen
op soa en de eventuele behandeling, (laten) testen op
zwangerschap en voorlichting over en begeleiding bij
(ongeplande) zwangerschap, anticonceptie en/of jong
ouderschap.

“Medewerkers zien veel seksueel gedrag.
Hier draait het bij deze jongeren eigenlijk
om. Momenteel net twee abortussen
achter de rug en eentje die vandaag
een zwangerschapstest gaat doen. We
zouden hier veel meer aandacht voor
moeten hebben.”
Onderwijs
Vanuit een integrale visie op behandelen (‘Eén kind
één plan’: Zorg Behandeling Onderwijs) is afstemming
tussen de residentiële jeugdzorginstelling en de scholen,
die de aan hun zorg toevertrouwde jongeren bezoeken,
van belang. Dit geldt ook voor het onderwerp seksuele
en relationele vorming, zodat bekend is wie aan welke
doelen werkt en behandelplannen op elkaar afgestemd
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kunnen worden. Zo valt de jongere niet tussen wal en
schip en loopt geen lacunes op in kennis, houding en
vaardigheden. Binnen het onderwijs wordt vooral ‘gepland’
aandacht besteed aan seksuele en relationele vorming met
informatieoverdracht, meningsvorming en het aanleren
van vaardigheden.
Een effectief bewezen interventie voor jongeren 13+ is
het hernieuwde lespakket ‘Lang Leve de Liefde’ van Soa
Aids Nederland en Rutgers WPF (2012). Hierin wordt
aandacht besteed aan relatievorming, de eerste keer,
anticonceptie en condoomgebruik, wensen en grenzen en
positieve seksualiteit. In bestaande reguliere lesmethoden,
zoals ‘Biologie voor jou’ is slechts beperkt aandacht voor
seksualiteit, waarbij de focus vooral ligt op veilige seks.
Seksuele grensoverschrijding, omgang met wensen en
grenzen en sekse rolverwachtingen en -opvattingen
komen hierin minder aan bod. Thema’s als masturbatie
of genieten van seks, intimiteit en pornografie krijgen ook
weinig aandacht. Voor deze informatie kan ook verwezen
worden naar de informatieve site Sense.info of, bij vragen
of problemen op gebied van seksualiteit, naar de Sense
spreekuren in de eigen regio.
Daarnaast is het wenselijk om aan te sluiten bij de
verschillende leeftijd- en ontwikkelingsfasen van
jongeren zelf. Sommige thema’s zullen in verschillende
leeftijdsfasen en dus in verschillende leerjaren aan bod
moeten komen. Er zijn voorbeelden van waar de inhoud
van dergelijke programma’s aan moet voldoen en er zijn
verschillende bruikbare materialen en methoden. Aan
het einde van deze brochure is hier een overzicht van
opgenomen.
Preventie seksueel grensoverschrijdend gedrag
Een apart thema is de preventie van (seksueel)
grensoverschrijdend gedrag. Beleid hierop maakt deel
uit van een algemeen seksualiteitsbeleid en is nodig
om risico’s zoveel mogelijk te voorkomen en doelgericht
en zorgvuldig te kunnen handelen bij incidenten.
Professionals moeten gedrag als grensoverschrijdend
kunnen signaleren en labelen, op de hoogte zijn van het
instellingsbeleid en de protocollen op dit gebied en weten
hoe ze moeten handelen. Daarbij is de cultuur van een
instelling belangrijk. Een open cultuur, waarin seksualiteit
en waarden en normen bespreekbaar zijn, heeft een
gunstige invloed op het in de praktijk brengen van de visie
op de preventie van seksueel misbruik.
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Beleidsonderwerpen
• Gedragsregels en omgangsvormen bij jongeren onderling,
jongeren naar personeel, personeel naar jongeren en
personeel onderling. In de dagelijkse praktijk blijkt er
spanning te zijn tussen beheersbaarheid en controle van
(ontwikkelingsgericht) gedrag met de mogelijkheid tot
experimenteren. Er zijn verschillende aanpakken, waarbij
niet bekend is welke tot de beste resultaten leidt. Er zijn
positieve ervaringen opgedaan bij bijvoorbeeld ‘de veilig
school’. Jongeren zijn zelf betrokken bij het opstellen van
gedragsregels en afspraken en eventuele sancties bij het
niet naleven ervan. Vanuit deze visie is het van belang
dat verantwoord kan worden hoe bepaalde regels of
maatregelen zich verhouden tot de (seksuele) rechten van
de jongere.
• Disciplinaire maatregelen.
• Personeelsbeleid.
• Gebouw en terreinen.
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•S
 pecifiek beleid op seksueel grensoverschrijdend gedrag:
protocollen, procedures en vertrouwenspersonen.
• Communicatie binnen en buiten de residentiële
jeugdzorginstelling.
• Curatie: voorkomen van slachtofferschap, bijvoorbeeld door
seksueel empowerment en/of weerbaarheidtraining en van
daderschap door bewustwording van wensen en grenzen en
consequenties van het eigen handelen.
De publicatie ‘Veiligheid in de residentiële jeugdzorg, van incident
tot fundament’ (Lammers en Brants, MOVISIE 2010) biedt drie
instrumenten om het beleid op dit terrein vorm te geven:
1. Samenhangend beleid rond bejegening, seksualiteit,
preventie en aanpak seksueel misbruik.
2. Opsporen en beïnvloeden van risicofactoren.
3. Omgang met vermoedens en draaiboeken maken voor
meldingen van seksueel misbruik.
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Het is aan instellingen zelf om de hiervoor

Uit ervaring met gelijksoortige implementatie-

geschetste modelvisie intern te bespreken en te

trajecten in de langdurige zorg, (‘Zorg voor Beter

komen tot een visie, die door een ieder gedragen

trajecten’, Heeringa e.a., 2010) blijkt dat het

wordt en richtinggevend is voor het dagelijks

succes van implementatie voor een belangrijk

handelen. Een visie is een instrument voor de

deel door drie factoren bepaald wordt:

instelling of organisatie en geeft de kaders aan

• Attitude van de medewerkers.

voor het dagelijks handelen in de praktijk. Een

• Competentie van de medewerkers.

visie is ook een instrument, dat in communicatie

• Sturing door het management.

met anderen gebruikt kan worden om duidelijk te
maken waar de instelling voor staat.
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2. Implementatie van de visie

De attitude van
medewerkers
Het verbeteren van het beleid rondom seksualiteit in
de instelling is van groot belang, maar de implementatie van de visie staat of valt met de attitude van
degenen, die het in de praktijk moeten uitvoeren.
Er is draagvlak nodig. Als begeleiders of docenten
niet voldoende gemotiveerd zijn, het belang er niet
van inzien, zich niet voldoende gesteund voelen of
zich belemmerd voelen om taken met betrekking tot
de seksuele opvoeding en vorming van jongeren op
te pakken, zal er weinig gebeuren.
In een proces van verandering is weerstand een factor, waar
rekening mee gehouden moet worden. Vaak wordt weerstand
slecht of lastig gevonden. Mensen willen vooruit en voelen zich
tegengehouden. Weerstand heeft echter wel een functie. Door
deze te onderzoeken ontstaat vaak inzicht in de te realiseren
randvoorwaarden om tot optimale uitvoering te komen. Hierbij
is open communicatie nodig in de verschillende geledingen van
de organisatie over de visie en vertaling ervan naar de praktijk,
respect voor onderlinge verschillen in waarden en normen
en begrip voor eventuele weerstand. Dit is geen doel op zich
maar een middel: er zal, ondanks verschillen in interpretatie
van seksueel gedrag als één team geopereerd moeten worden
om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de seksuele
ontwikkeling en gezondheid van de aan de zorg van de instelling
toevertrouwde jongeren.
Uiteindelijk doel is om een klimaat te bereiken waarin:
1. Medewerkers zich vrij voelen om met de jongeren over
seksualiteit te praten en een positief rolmodel kunnen
zijn. Hierbij zijn ze zich bewust van hun eigen waarden en
normen, de waarden en normen die de instelling vertegenwoordigt en hebben ze respect voor de waarden en
normen van de jongeren. Dit is niet per definitie makkelijk
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of vanzelfsprekend. Veel mensen, dus ook begeleiders en
jongeren, vinden seksualiteit een lastig onderwerp om
over te praten, bijvoorbeeld omdat zij dit van huis uit niet
gewend zijn of omdat ze zelf geconfronteerd zijn met
seksueel grensoverschrijdend gedrag.
2. D
 e sfeer in het team en de instelling zo is dat medewerkers
zich veilig en gesteund voelen om over seksualiteit te praten.
Seksualiteit is voor veel mensen een gevoelig onderwerp, dat
soms lastig te bespreken is. Het komt regelmatig voor dat
medewerkers het onderwerp seksualiteit uit de weg gaan
omdat ze bang zijn geconfronteerd te worden met klachten van
jongeren als reactie op het bespreken van seksualiteit. Het is
een taak van de organisatie, het management en de teamleiding
dit te onderkennen, medewerkers te steunen en richtlijnen te
geven. Er gaat een positieve werking uit van het ‘er regelmatig
over hebben’. Medewerkers moeten het als hun taak zien om
jongeren te ondersteunen op het gebied van seksualiteit, intimiteit, relaties, lichaamsbeleving en weerbaarheid. Daarbij moeten
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk zijn.
Met andere woorden: het moet duidelijk zijn wiens verantwoordelijkheid het is om met welke jongere waarover te praten, hoe
dat moet en aan wie dat op welke manier gerapporteerd wordt.

“Jongeren in de leeftijd 12-18 zijn zich
op dit vlak enorm aan het ontwikkelen
en medewerkers weten jongeren hier
niet altijd in te ondersteunen. Ook geven
de medewerkers aan dat er een verschil
in aanpak is tussen de verschillende
medewerkers onderling. Dit is oké, maar
dit kan ook tot spanningen leiden onderling. Ook wordt er soms anders omgegaan met jongens dan met meiden.”
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De competentie
van medewerkers
Medewerkers moeten competent zijn om

als normaal, riskant, afwijkend of zorgwekkend.
‘Het Vlagggensysteem’ (Frans e.a., 2010) is hier een
geschikt instrument voor.

jongeren ook daadwerkelijk te kunnen ondersteunen in hun seksuele en relationele ontwikkeling is. Veel medewerkers hebben wel een idee
van waar seksuele vorming en opvoeding over
moet gaan, maar hebben behoefte aan handvatten om het in de praktijk te kunnen brengen.
Randvoorwaarden voor de begeleiding
1. Kennis van seksualiteit en seksuele ontwikkeling. In staat
zijn ad hoc basale voorlichting te geven over bijvoorbeeld
het voorkomen van ongewenste en ongeplande zwangerschap met betrouwbare informatie over anticonceptiemethoden en condooms, effectief gebruik en bescherming
tegen soa en zwangerschap. Daarbij is het belangrijk iets
te weten over de seksuele ontwikkeling van jongeren, welk
seksueel gedrag normaal is en welke betekenis toegekend
kan worden aan gedrag.

5. V
 eiligheid en betrokkenheid. In staat zijn een sfeer
van veiligheid te creëren als er gesproken wordt over
persoonlijke ervaringen of beleving van seksualiteit.
Onveilige of ongezonde situaties op de groep kunnen
signaleren en bespreekbaar maken, kunnen aansluiten bij
de belevingswereld, vragen en behoeften van jongeren en
interesse en betrokkenheid tonen. Heldere gedragsregels
en groepsafspraken, die de verschillende professionals
consequent hanteren, maken hier ook deel van uit.
6. R
 ekening houden met diversiteit. In staat zijn rekening
te houden met jongeren van verschillende culturele en
religieuze achtergronden en met verschillende opvattingen
of denkbeelden over seksualiteit. Erkennen en respecteren
van verschillen, ook wanneer deze niet stroken met de
eigen opvattingen is hierbij van belang.

2. D
 oelen bij seksuele ontwikkeling. Op de hoogte zijn van
de doelen die beoogd worden met de begeleiding en/of
seksuele relationele vorming, deze kunnen onderschrijven
en uitdragen.

7. P
 ositief rolmodel zijn. In gedrag en houding laten zien wat
gelijkwaardig en respectvol gedrag inhoudt in de omgang
met collega’s. Zichtbaar en helder maken dat seksistisch,
discriminerend of onveilig seksueel gedrag niet wordt
getolereerd.

3. Bespreekbaar maken van seksualiteit. Relevante thema’s
rondom seksualiteit bespreekbaar kunnen maken met
jongeren, op vragen adequaat kunnen reageren en zich bewust
zijn van (de invloed van) persoonlijke waarden en normen.

8. A
 dequaat handelen bij seksueel intimiderend of grensoverschrijdend gedrag. Dit gedrag signaleren, corrigerend
optreden en handelen conform het protocol seksueel
grensoverschrijdend gedrag1 (als aanwezig).

4. S
 ignaleren en interpreteren van seksueel gedrag. Seksueel
gedrag juist kunnen duiden en beoordelen vanuit een
duidelijk kader over een gezonde en veilige seksuele
ontwikkeling van jongeren en dit kunnen categoriseren

Deze punten gelden in principe voor alle medewerkers. Sommige
medewerkers zullen al deskundig zijn, anderen nog niet.
Deskundigheid moet op peil gehouden worden en kan zich verder
ontwikkelen als er in de praktijk een beroep op wordt gedaan.
1
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In de praktijk worden hier verschillende termen voor gebruikt
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“Jongeren vinden, dat ze geen voorlichting nodig hebben, omdat ze alles
al weten. Ongeveer de helft van de
jongeren zou het WEL goed vinden.
Het liefst willen ze individuele aandacht,
maar ook in groepjes, al dan niet
gemengd. De jongeren geven aan dat er
met de begeleiders nauwelijks aandacht
voor is en dat ze ook niet goed weten
wat wel mag en wat niet. Ook komen er
wel eens dubbele signalen.”

voor de residentiële jeugdzorg

Verbeteracties
Hierbij wordt op kleine schaal begonnen met een
verandering, voordat deze op grotere schaal ingevoerd
wordt. Een voorgestelde werkwijze of oplossingsrichting
wordt uitgeprobeerd. De opgedane ervaringen zijn
leerervaringen op basis waarvan bekeken wordt of het
beoogde resultaat behaald is of dat er aanpassingen nodig
zijn. Proefondervindelijk wordt geleerd welke werkwijze
of oplossingsrichting het beste past. Zie hiervoor verder
Heeringa e.a., 2010.
Andere vormen om de deskundigheid van medewerkers
te ontwikkelen en op peil te houden zijn het volgen van
trainingen, studiedagen en conferenties. Hierbij is het
belangrijk dat er aandacht is voor de overdracht en eventuele implementatie van het geleerde binnen de instelling.
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Sturing door
management
Een effectieve implementatie van de visie staat
of valt met sturing, waardoor het werken aan
een gezonde seksuele ontwikkeling van de
jongeren niet afhankelijk is van één of enkele
personen, maar een geïntegreerd onderdeel is
van het takenpakket van alle medewerkers.
Vijf essentiële elementen van sturing
1. Opnemen van het onderwerp in intakegesprekken en
besprekingen van het (behandel)plan.
2. Agenderen van het onderwerp bij werkoverleg en
teamoverleg. Medewerkers maken zich de visie zo verder
eigen, vertalen deze naar hun eigen situatie, bespreken
knelpunten en voelen zich gesteund bij het uitvoeren van
hun werk. In de praktijk is gebleken dat het bespreken
van actuele casussen met verschillende disciplines nodig
is voor onderlinge afstemming en de bespreking verrijkt.
Specifieke intervisie- of supervisiebijeenkomsten kunnen
ondersteunend werken. Soms kan een aparte aandachtsfunctionaris seksualiteit hierin een goede rol vervullen,
maar dit kan betekenen dat andere medewerkers zich
minder verantwoordelijk voelen.
3. Opnemen van het onderwerp in jaarverslagen en werkplannen. Zo wordt zichtbaar wat de inrichting op dit gebied
beoogt, welke resultaten behaald worden en op welke
manier er aan gewerkt wordt. Dit maakt het onderwerp en
het handelen transparant. Voorbeelden:
• Seksualiteit maakt deel uit van het behandelplan,
halfjaarlijks worden de afspraken op dit gebied met de
jongere geëvalueerd en bijgesteld.
• Twee keer per jaar wordt een weerbaarheidstraining
gestart, streven is dat jaarlijks zoveel % van de jongeren
deelgenomen heeft aan deze training.
• Elk kwartaal worden jongeren, via een vragenlijst,
bevraagd naar hun gevoel van veiligheid.
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• Om de veiligheid te vergroten wordt op het instellingsterrein de verlichting verbeterd.
• Inzicht in het aantal gemelde casussen van seksueel
grensoverschrijdend gedrag en een samenvatting van
handelswijze en bevindingen/conclusies.
4. Opnemen van het onderwerp in sollicitatie-, functioneringsen beoordelingsgesprekken. En deze onderdeel te laten zijn
van het reguliere instrumentarium om de kwaliteit van het
personeel te bewaken en deze aan te sturen.
Voorbeelden:
• Seksualiteit benoemen als vast aandachtsgebied voor
deskundigheidsbevordering op verschillende niveaus.
• Overleggen VOG.
• Navragen referenties.
• En casus voorleggen over seksueel gedrag.
• Bespreken van eventueel eigen traumatische ervaringen
en mogelijke invloed daarvan op de omgang met
jongeren.
• Het bespreken waarden en normen ten aanzien van
seksualiteit.
5. Periodiek uitvoeren van een sterkte–zwakte analyse. Met
behulp van een periodieke analyse kan een duidelijk beeld
van de feitelijke situatie op dit gebied verkregen worden
en worden lacunes opgespoord. Zo kan gericht gewerkt
worden aan dat, wat op dit gebied nodig is. Met behulp
van dit instrument (zie bijlage 4) kunnen instellingen hun
sterke en zwakke kanten in kaart brengen ten aanzien
van de verschillende aandachtsvelden. Het instrument kan
gebruikt worden als een eerste peiling om te onderzoeken
wat de stand van zaken is en welke verbeteringen gewenst
of noodzakelijk zijn. Bij periodiek gebruik, bijvoorbeeld
halfjaarlijks, wordt inzicht verkregen in de gevolgen van
ingezette veranderingen en verbeteringen. Het analyseinstrument kan organisatiebreed ingezet worden of gericht
op één of enkele organisatorische eenheden, zoals een
leefgroep of een cluster van leefgroepen. Dit instrument is
ontleend aan het instrumentarium van ‘Zorg voor Beter’
(Heeringa e.a., 2010).
Model voor visie en beleid
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BIJLAGEN
Bijlage 1
Seksuele ontwikkeling bij jongeren
Seksuele ontwikkeling in verschillende leeftijdsfasen en gewenste competenties voor jongeren
van 12 t/m 18 jaar (onder andere gebaseerd
op de Richtlijn seksuele en relationele vorming
(Rutgers WPF, 2011)).
Van jongeren vanaf 18 jaar wordt aangenomen, dat zij
in principe competent en volwassen zijn in hun seksuele
ontwikkeling. Als dit niet het geval is zitten zij qua ontwikkeling in een eerdere fase en hebben ze een ontwikkelingsachterstand. Bij de begeleiding zal hier rekening mee
gehouden moeten worden.
Jongeren van 12 t/m 15 jaar: De puberteit
In deze leeftijdsfase beginnen de meeste jongens met hun
puberteit. De testikels en de penis beginnen te groeien,
evenals oksel- en schaamhaar. Er volgt een groeispurt.
De stem wordt zwaarder en er is meer haargroei. Op
gemiddeld 14-jarige leeftijd krijgen jongens hun eerste
zaadlozing en is de jongen geslachtsrijp.
Meisjes gaan ook verder met hun ontwikkeling. Zij hebben al
een groeispurt gehad en krijgen nu oksel- en schaamhaar.
Gemiddeld op 13-jarige leeftijd krijgen meisjes hun eerste
menstruatie. Hierna is een meisje geslachtsrijp en kan ze
tijdens seksueel contact zwanger raken. De groei verloopt na
de eerste menstruatie geleidelijk.
Jongens en meisjes doen meer aan zelfbevrediging en
ontdekken dat aanraking opwinding en lichamelijke sensaties
teweeg kunnen brengen. Emotioneel zijn jongeren van deze
leeftijd nog niet in staat tot volwassen seksueel gedrag.
Onzekerheid en contact leggen
In deze fase ontwikkelen jongeren ook een seksueel zelfbeeld.
Ze zien zichzelf als iemand, die in staat is seks te hebben
met een ander en merken dat ze door anderen aantrekkelijk
gevonden worden. Veel jongeren kampen in deze fase met
gevoelens van onzekerheid en ontevredenheid over hun eigen
lichaam, uiterlijk en seksualiteit. Jongeren missen nog een
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duidelijk referentiekader. Ze zijn op zoek naar sociale normen
over wat wel en niet hoort ten aanzien van seksualiteit.
Ze zijn erg gevoelig voor reacties in de omgeving en willen
graag bij een groep horen of geaccepteerd en geliefd zijn.
De invloed van leeftijdgenoten neemt toe. Ze trekken nog
vaak op met seksegenoten, spiegelen zich aan elkaar en zijn
nieuwsgierig naar de andere sekse. De contacten tussen
jongens en meisjes worden persoonlijker en het ‘versieren’
van een meisje of jongen neemt toe. Jongeren maken
massaal gebruik van nieuwe media zoals internet, mobiele
telefoons, mp3 en dergelijke, waarin ze contacten leggen met
anderen en op zoek zijn naar seks. In het virtuele verkeer
doen jongeren nieuwe ervaringen op en verkennen hun
grenzen en mogelijkheden.
Zoenen en vrijen
Jongeren beginnen ook leeftijdgenoten seksueel aantrekkelijker te vinden. Ze worden voor het eerst serieus verliefd
en de eerste relaties ontstaan. Ze doen hun eerste ervaringen
op met zoenen, tongzoenen en strelen en sommige jongeren
hebben voor het eerst seksueel contact (orale, anale of
vaginale seks). Jongeren ontdekken tevens in deze fase hun
eigen sekse-identiteit of seksuele voorkeur.
Competenties
Voor een gezonde seksuele ontwikkeling is het wenselijk
dat jongeren betrouwbare kennis en informatie krijgen
over uiteenlopende onderwerpen. Naast aandacht voor
de ontwikkeling van persoonlijke waarden en normen en
gedragsintenties is het eveneens van belang, dat jongeren
vaardigheden aanleren om seksueel gezond gedrag te
realiseren. Deze vaardigheden hebben betrekking op de
lichamelijke, emotionele en sociale ontwikkelingsniveaus.
In onderstaand overzicht zijn de niveaus van kennis, attitude
en vaardigheden per ontwikkelingsfase uitgewerkt. Deze
kunnen echter per jongere verschillen.
Lichamelijk/emotioneel
• Jongeren weten wat de functies zijn van de primaire en
secundaire geslachtskenmerken en voortplantingsorganen
van mannen en vrouwen.
• Jongeren weten hoe ze in de puberteit hun lichaam en
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geslachtsdelen het best kunnen verzorgen (jeugdpuistjes,
(overmatige) transpiratie, vettige huid en haar, menstruatie
(gebruik van tampons of maandverband) en zaadlozing).
Jongeren weten dat de hormonale en lichamelijke
veranderingen tijdens de puberteit invloed kunnen hebben
op emoties (verliefd, boos of onzeker, somber, zin in seks),
eigen zelfbeeld en lichaamsbeeld.
Jongeren weten dat de betekenis, beleving en uiting van
seksualiteit persoonlijk verschilt en dat iedereen hierin
eigen keuzen mag maken.
Jongeren weten dat iedereen verschillende erogene zones
heeft en dat het voor een positieve seksualiteitsbeleving
belangrijk is deze van jezelf te kennen.
Jongeren weten welke mythen er bestaan in sommige
culturen over masturbatie, het maagdenvlies en ontmaagding en dat hier verschillen van mening over bestaan.
Jongeren weten dat je op verschillende manieren mag
genieten van seksualiteit (masturbatie, lezen over, kijken
naar seks in de media, fantasie) en dat dit niet strafbaar is,
zolang grenzen van anderen hierin worden gerespecteerd.
Jongeren weten dat lichamelijke opwinding niet direct zin in
seks betekent.
Jongeren weten dat seksualiteit verschillende functies kan
hebben voor jongeren (bijvoorbeeld ontspanning, ontlading,
contact, erbij horen, genieten, macht, pijnstiller) en dat
plezierige seks veel meer inhoudt dan alleen geslachtsgemeenschap resulterend in een orgasme.

Sociaal/relationeel
• Jongeren hebben inzicht in de seksuele rechten van
jongeren.
• Jongeren weten hoe het ‘coming-outproces’ van homoseksuelen er uit ziet en welke belemmeringen zij hierbij in hun
omgeving kunnen ervaren.
• Jongeren weten op welke manieren ze contact kunnen
leggen en wat hierin eventuele risico’s zijn (dating via
internet, virtueel flirten, cyberseks).
• Jongeren weten in welke situaties er sprake kan zijn van
een vorm van seksuele grensoverschrijding, machtsmisbruik,
seksuele uitbuiting of seksueel misbruik (ook binnen
digitale wereld van msn, email, sms, op internet).
• Jongeren beseffen dat het moeilijk is zich niets aan te
trekken van cultureel bepaalde opvattingen over ‘mooi en
lelijk’, gemanipuleerde en geseksualiseerde mediabeelden
en de groepsnorm van leeftijdsgenoten, maar dat iedereen
tevreden mag (of kan) zijn met zijn of haar lichaam en
positief zelfbeeld.
• Jongeren kunnen een kritisch standpunt innemen ten
aanzien van geseksualiseerde, eenzijdige beelden van
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mannelijkheid, vrouwelijkheid en seksualiteit zoals gerepresenteerd in de media.
Jongeren weten hoe je bij daten op een veilige en verantwoorde manier gebruik kunt maken van nieuwe media.
Jongeren weten welke contacten of type relaties risicovol,
onveilig of ongezond kunnen zijn en dat er belangrijke
voorwaarden zijn als veiligheid en gewenstheid.
Jongeren accepteren dat iedereen een seksueel wezen is
en het recht heeft zijn of haar seksualiteit op een eigen
manier en in eigen tempo te ontdekken en te uiten op het
moment dat zij daar zelf aan toe zijn.
Jongeren weten welke mogelijkheden er zijn om zich
weerbaar op te stellen in situaties van (dreiging met)
grensoverschrijding, zich te beschermen (bijvoorbeeld bij
sociale druk, middelengebruik of manipulatie) en seksueel
misbruik te voorkomen.
Jongeren weten op welke leeftijd de helft van de jongeren
voor de eerste keer seks heeft gehad, hoe de seksuele
carrière van jongeren meestal verloopt en hoe jongeren de
eerste keer over het algemeen beleven.
Jongeren weten dat de kwaliteit van een relatie niet alleen
bepaald wordt door de snelheid, intensiteit en frequentie
van seks en orgasmen, maar ook van de aard van het
persoonlijk contact en de machtsverhouding tussen beide
partners.

Seksuele gezondheid
• Jongeren weten hoe en wanneer een meisje zwanger kan
raken en hoe je je het beste tegen zwangerschap kunt
beschermen.
• Jongeren zijn op de hoogte van verschillende vormen
van anticonceptie, waar deze te verkrijgen zijn en hoe te
gebruiken.
• Jongeren weten welke mogelijkheden er zijn om een zwangerschap in een vroeg stadium te voorkomen en welke
keuzes er zijn als ze ongewenst of onbedoeld zwanger
raken (morning-afterpil/ noodpil, overtijdbehandeling,
abortus, adoptie).
• Jongeren hebben zich een mening gevormd over jong
moederschap en vaderschap en kennen hierbij de vooren nadelen.
• Jongeren weten hoe je een soa/hiv kunt oplopen (via
bacteriën en schimmels in het orale, vaginale, anale
contact), welke soa het meest voorkomen en hoe je soa/hiv
tijdig kunt voorkomen, herkennen en behandelen.
• Jongeren weten welke voor- en tegenargumenten gehanteerd worden om geen condoom en/of anticonceptiepil te
gebruiken en kunnen hierover onderhandelen.
• Jongeren zien het belang in van verantwoord seksueel
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gedrag, waarbij prettige, veilige en gelijkwaardige seks
belangrijke elementen zijn, zien het belang in van goede
communicatie en vaardigheden en weten dat jongens en
meisjes hiervoor gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen.
• Jongeren zijn bereid na seksueel riskant gedrag gerichte
acties te ondernemen (morning afterpil/noodpil, soa-test,
seksuele contactpartners informeren).
• Jongeren weten welke vormen van seksueel contact
strafbaar zijn.
• Jongeren weten wat de meest voorkomende problemen en
hulpvragen zijn op het terrein van seksualiteit en relaties bij
jongeren en weten waar ze betrouwbare informatie kunnen
vinden over seksualiteit en relaties.
• Jongeren weten welke hulp- en adviesmogelijkheden er
zijn voor jongeren bij verschillende type problemen en
hulpvragen op terrein van relaties en seksualiteit (uithuwelijking, seksuele eer, soa, zwangerschap, seksueel misbruik).
Jongeren 16 t/m 18 jaar
In deze leeftijdsfase is het lichaam van jongens en meisjes
seksueel volgroeid. Jongeren zetten zich meer af tegen
de ouders en ontwikkelen een eigen autonomie en meer
zelfstandigheid. Jongeren weten nu (meestal) duidelijker of
ze hetero-, bi- of homoseksueel zijn. Tegen het eind van de
puberteit is hun geslachtsrol min of meer gevormd.
Seksuele relaties
In deze fase gaan jongeren ook meer experimenteren met
seksuele contacten en leren hierin zelfstandig keuzes te
maken. Gemiddeld heeft 50% van de jongeren op met 17 jaar
de eerste ervaring met geslachtsgemeenschap. Zo rond het
16e jaar halen meisjes de jongens qua seksuele ervaring in.
De meeste 16/17-jarigen hebben kortdurende relaties. Rond
het 18e en 19e jaar heeft de helft van de meisjes en een
kwart van de jongens vaste verkering. In hun partnerkeuze is
fysieke aantrekkelijkheid niet meer de doorslaggevende factor.
In hun relaties ontdekken jongeren steeds beter hoe ze om
kunnen gaan met de andere sekse. Ze leren onderhandelen
en communiceren en worden zich meer bewust van hun
eigen wensen en grenzen, hoe ze deze moeten uiten en van
de ander te respecteren.
Jongeren doen meer seksuele ervaring op en doorlopen
hierin een seksuele carrière: van zoenen, voelen en strelen,
naakt vrijen, orale seks tot geslachtsgemeenschap. Tussen
de eerste zoen en eerste seksuele geslachtsgemeenschap
zit gemiddeld vier jaar. Ze worden geconfronteerd met meer
seksuele risico’s en leren hierin eigen keuzes te maken.
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Competenties
Voor een gezonde seksuele ontwikkeling is het wenselijk
dat jongeren betrouwbare kennis en informatie krijgen over
uiteenlopende onderwerpen. Naast aandacht voor de ontwikkeling van persoonlijke waarden en normen en gedragsintenties is het van belang, dat jongeren vaardigheden aanleren
om seksueel gezond gedrag te realiseren. Deze hebben
betrekking op de lichamelijke, emotionele en sociale ontwikkelingsniveaus. In onderstaand overzicht zijn de niveaus
van kennis, attitude en vaardigheden per ontwikkelingsfase
uitgewerkt. Deze kunnen per jongere verschillen.
Lichamelijk/emotioneel
• Jongeren dragen zorg voor hun persoonlijke hygiëne voor
en na seksueel contact.
Sociaal/relationeel
• Jongeren kunnen eigen wensen en grenzen in het seksuele
en relationele contact kenbaar maken en hierover communiceren of onderhandelen (ook digitaal).
• Jongeren zien het belang van prettige, veilige en gelijkwaardige seksuele contacten en relaties.
• Jongeren zijn in staat zelf verantwoorde keuzes te maken
in de wijze waarop, wanneer en met wie ze seksueel
contact hebben.
• Jongeren respecteren en accepteren verschillende keuzes
in de relatievorming, de vorming van de sekse-identiteit en
seksuele contacten.
Seksuele gezondheid
• Jongeren zijn bekend met de omvang, aard, ernst en
gevolgen van ongezond seksueel gedrag (soa/hiv), onbedoelde zwangerschap, seksueel misbruik).
• Jongeren zijn in staat onveilige, onprettige of ongezonde
relaties te herkennen, deze tijdig te beëindigen of hulp/
advies te vragen.
• Jongeren weten wat de lichamelijke, psychische, sociale en
emotionele gevolgen kunnen zijn van seksueel misbruik of
seksueel grensoverschrijdend gedrag en proberen seksueel
misbruik te voorkomen.
• Jongeren hebben de intentie om het seksuele contact
met de ander zo prettig, veilig en gelijkwaardig mogelijk te
maken, zodat beiden kunnen genieten van het contact.
• Jongeren zijn van mening dat jongens en meisjes dezelfde
seksuele rechten hebben en gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor een veilig en prettig contact (bijvoorbeeld
jongens en meisjes mogen beiden initiatief nemen tot
seksueel contact, een condoom bij zich dragen en evenveel
seksuele ervaring opdoen).
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• J ongeren zijn in staat om samen te kiezen voor de
juiste vorm van anticonceptie en kunnen deze adequaat
gebruiken (kennen de mythen en valkuilen).
• Bij een onbedoelde zwangerschap weten jongeren waar
ze hulp en advies kunnen krijgen om verantwoorde keuzes
te maken.
• Jongeren zijn bereid geen misbruik te maken van de ander,
te manipuleren, te misleiden of op een andere manier
sociale emotionele druk uit te oefenen in het seksuele
contact.
• Jongeren zijn bereid alleen seksueel contact aan te gaan
als de ander hier zichtbaar en in alle vrijheid mee instemt
(dus zonder manipulatie, chantage of sociale druk).
• Jongeren zijn bereid het seksueel contact te veranderen of
daar helemaal mee te stoppen, zodra de ander zich er niet
(meer) prettig bij voelt.
• Jongeren weten welke instanties er zijn om hulp of advies
te krijgen bij problemen of vragen rondom hun sekseidentiteit/ homoseksualiteit.
• Jongeren zijn bereid zich bij onveilige seks te testen op
een soa/hiv en weten wanneer ze zelf meer risico lopen
op ongezond seksueel gedrag (bijvoorbeeld bij een vaste
relatie geen condoom meer willen gebruiken, denken
dat de ander wel iets gebruikt, niet dagelijks de pil willen
slikken, geen condooms durven kopen, niet durven praten
met de ander over seks).
• Jongeren weten wat je kunt doen als je seksueel misbruikt
bent (aangifte, melding, lichamelijk onderzoek, hulpvragen),
als je een ander seksueel hebt misbruikt of hier getuige van
bent geweest.
• Jongeren kunnen alternatieve vormen van veilige seks
bedenken als de ander weigert een condoom te gebruiken.
• Jongeren kunnen beargumenteren dat preventie van
seksueel misbruik, zwangerschap en voorkomen van soa/
hiv henzelf, maar ook de ander en hun omgeving aangaat.

voor de residentiële jeugdzorg
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Bijlage 2
Seksuele ontwikkeling
in de vroege volwassenheid
Aan het eind van de puberteit, rond het 18e jaar, krijgen
jongeren vaak één of meer langer durende relaties, waarin
vooral het relationele aspect meer aandacht krijgt. Vergeleken
met eerdere fasen bestaat er nu een grotere emotionele
betrokkenheid tussen de partners. Het karakter van de ander
wordt steeds belangrijker in de partnerkeuze. Kenmerkend
voor deze periode is het seksuele relatiepatroon ‘seriële
monogamie’: een opeenvolging van (kortere of langere)
monogame relaties. Op deze leeftijd heeft een meerderheid
van de jongeren ervaring met geslachtsgemeenschap en
orale seks, maar ook een aanzienlijk deel (drie van de tien
jongens en twee van de tien meisjes) nog niet.
In westerse landen noemen we de fase van 18 tot 30 jaar
de vroege volwassenheid of ‘emerging adulthood’. In deze
periode staat het ontdekken van verschillende levensstijlen
centraal. De meeste mensen zijn min of meer onafhankelijk
van hun ouders, terwijl ze nog niet alle verantwoordelijkheden hebben van oudere volwassenen, zoals de opvoeding
van kinderen of het bezit van een huis. De combinatie van
onafhankelijkheid en beperkte verantwoordelijkheden geeft
ruimte om op het gebied van emotionele en lichamelijk
intimiteit verschillende mogelijkheden te verkennen. Op basis
van deze ‘ontdekkingsreis’ worden op belangrijke terreinen
keuzes gemaakt en langere relationele verbintenissen
aangegaan.

trouwen, bestaat deze fase niet. Deze jongeren hebben
minder kans om verschillende mogelijkheden te verkennen
en betreden direct na de adolescentie het volwassen leven.
Uit een grootschalige bevolkingsstudie uitgevoerd onder ruim
4000 Nederlandse mannen en vrouwen tussen de 19 en 69
jaar blijkt dat mannen en vrouwen onder de 30 vaker alleenstaand zijn (32%), een LAT-relatie hebben (26%) of ongehuwd
samenwonen (30%) dan mensen die ouder zijn (respectievelijk
17%, 8% en 14%). Daarbij komen losse seksuele contacten
op deze leeftijd vaker voor. Van de mannen en vrouwen in
deze leeftijdscategorie heeft respectievelijk 17% en 12% in het
afgelopen jaar seksueel contact gehad met iemand, met wie
zij geen relatie hadden. Seksuele contacten naast de vaste
relatie (vreemdgaan) komen overigens onder jongvolwassenen niet vaker voor dan onder volwassenen boven de 30
(Bakker en Vanwesenbeeck, 2006).

De kanttekening moet geplaatst worden dat de meeste
studies naar de vroege volwassenheid uitgevoerd zijn onder
studenten. Het is dan ook niet duidelijk of jongeren in een
andere situatie dezelfde mogelijkheden hebben om, onafhankelijk van hun ouders en vrij van verantwoordelijkheden, deze
periode te doorlopen.
Deze periode van het ontdekken van verschillende levensstijlen komt vooral voor in landen met een hoog gemiddeld
opleidingsniveau, waar trouwen en ouderschap uitgesteld
worden. In het ene land begint deze fase wel eerder dan
in het andere land en de lengte varieert, maar uit cross
cultureel onderzoek blijkt dat de emerging adulthood geen
universele fase is, die voorkomt in alle culturen. In landen
waar jongeren tijdens of direct na de adolescentieperiode
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Bijlage 3
Overzicht van producten en diensten
Rutgers WPF heeft een op de jeugdzorg toegesneden
aanbod van producten en diensten. Deze bestaat uit een
open aanbod en een aanbod op maat.
Trainingen: open aanbod
Eendaagse basistraining ‘Omgaan met seksualiteit in de
jeugdzorg’. Deze training richt zich met name op groepswerkers.
Naast kennisoverdracht op het gebied van seksueel
gedrag, seksuele carrière en seksuele problematiek van
jongeren vanuit een cultuur- en gender perspectief,
gaat speciale aandacht uit naar de kwetsbare positie van
jongeren in de residentiële Jeugdzorg.
Onderwerpen die in deze training aan bod komen zijn:
• Waarden en normen.
• Seksuele ontwikkeling en doelen voor jongeren in de
residentiële jeugdzorg.
• Seksueel gedrag signaleren, interpreteren en er op
reageren.
• Seksualiteitsgerelateerde thema’s, zoals seksuele
omgang op de groep, pornografie, masturbatie, homoseksualiteit en homofobie.
• Geplande en ongeplande gesprekken over seksualiteit.
• Inzet van materialen en methodieken.
Eendaagse training ‘Jongeren en Seksualiteit in de
jeugdzorg’. Deze training richt zich op gedragskundigen,
methodiek coaches en therapeuten.
Aanreiken van relevante kennis en theoretische inzichten
rondom seksueel (probleem)gedrag, seksuele ontwikkeling
en determinanten van seksueel (on)gezond gedrag bij
jongeren. Op basis van uiteenlopende diagnostiek, situaties
uit de praktijk, behandelplannen en doelstellingen van
opvang en behandeling wordt met elkaar gereflecteerd op
de gewenste aanpak en begeleiding.
Onderwerpen die in deze training aan bod komen zijn:
• Waarden en normen.
• Determinanten van seksueel (on)gezond gedrag en
seksueel (probleem)gedrag bij jongeren.
• Cultuur- en genderfactoren rondom seksualiteit.
• Onderscheid tussen normaal en seksueel ongezond of
riskant/ bedreigend gedrag.
voor de residentiële jeugdzorg

•F
 ormuleren van doelen en gewenste competenties op
het terrein van seksualiteit voor jongeren en geven van
een aanzet voor een adequate behandeling en begeleiding. Seksualiteit als onderwerp in cliëntbesprekingen
en teamoverleg.
• Gesprekken met ouders.
Tweedaagse Train de trainer ‘Omgaan met seksualiteit in de
jeugdzorg’ Deze training is bedoeld voor die professionals die
in hun eigen organisatie trainingen seksualiteit gaan geven.
In de training wordt gewerkt vanuit het draaiboek van de
eendaagse basistraining ‘Omgaan met seksualiteit in de
jeugdzorg’. Er is ruimte om te komen tot een opzet voor een
basistraining voor de eigen organisatie.
Onderwerpen die in deze training aanbod komen zijn:
• Rol als trainer.
• Trainersvaardigheden, zoals instructies geven, werkvormen kunnen begeleiden, proces kunnen begeleiden
en training kunnen evalueren.
• Reageren op vragen van de groepsleiding over jongeren
en seksualiteit.
• Omgaan met lastige situaties in een trainingsgroep.
• Feedback geven aan collega’s.
Doorlopende begeleide intervisiegroep voor interne trainers
seksualiteit.
Voor degenen die in hun eigen organisatie trainer of
aandachtsfunctionaris zijn voor het thema seksualiteit
bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een
doorlopende intervisiegroep. De groep komt eenmaal
per kwartaal een dagdeel bij elkaar. Deelnemers brengen
eigen praktijksituaties in en oefenen met verschillende
werkvormen.
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Scholing, advies en ondersteuning op maat
Trainingen
De in het open aanbod beschreven trainingen kunnen ook
in-company gegeven worden. Hierbij streven wij maatwerk
na. In overleg met de organisatie wordt de inhoud, doelstelling, aanpak, specifieke doelgroep en duur van de training
vastgesteld.
Het betreft:
• Eendaagse basistraining ‘Omgaan met seksualiteit in
de jeugdzorg’.
• Eendaagse training ‘Jongeren en Seksualiteit in de
jeugdzorg’, voor gedragskundigen, methodiek coaches
en therapeuten.
• Tweedaagse train-de-trainer ‘Omgaan met seksualiteit
in de jeugdzorg’.
• Begeleide intervisie gericht op omgaan met seksueel
gedrag.
• Trainingen of workshops op andere onderwerpen zijn ook
mogelijk.
Ondersteuning en advisering bij ontwikkeling en
implementatie van visie en beleid op seksualiteit
Met het team, afdeling of organisatie wordt een plan van
aanpak ontwikkeld om de visie om te zetten naar beleid
en praktijk. Draagvlak onder de medewerkers is hierbij van
belang. Verschillende vormen zijn mogelijk, zoals:
1. Begeleiding van een interne studiedag over seksualiteit.
Dit kan een goed middel zijn om een breder draagvlak te
creëren voor het onderwerp seksualiteit, een (concept)
visie te presenteren of een start te maken met de
structurele inbedding van de visie. Het programma wordt
in overleg samengesteld met onderwerpen als: seksueel
(riskant) gedrag van jongeren, bekeken vanuit een gender,
cultureel en religieus perspectief, omgang met gevoelige
onderwerpen als pornografie, homoseksualiteit en sekserolgedrag, spanningsveld tussen bescherming en veiligheid
en groei en seksuele ontwikkeling.
2. Teambegeleiding omgaan met jongeren en seksualiteit,
zoals:
• Begeleiden van een teamdiscussie over verschillende,
aan seksualiteit gerelateerde onderwerpen (voor
jongeren 12+ en 12-).
• Vertalen van de visie over seksualiteit van de instelling
naar de dagelijkse praktijk
• Ondersteunen van groepswerkers bij signaleren en
bespreekbaar maken van seksualiteit.
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3.	In kaart brengen van de huidige situatie ten aanzien
van seksualiteit. Met behulp van het analyse-instrument
‘Omgaan met Seksualiteit’ kunnen instellingen de stand
van zaken in kaart brengen en een plan van aanpak
opstellen. Ondersteuning mogelijk op verschillende
onderdelen, zoals: het interpreteren van de resultaten,
becommentariëren van conclusies en aanbevelingen of het
opstellen en uitvoeren van een actieplan.
Materialen en methoden
De hierna genoemde materialen en methoden om seksualiteit
met jongeren bespreekbaar te maken zijn allemaal terug te
vinden op de website http://shop.rutgerswpf.nl.
Materialen
• DVD en handleiding Begrijp me goed: over misverstanden
tussen jongeren bij flirten, daten en verkering.
• DVD en handleiding Let’s talk: mediafragmenten om met
jongeren te praten over seksualiteit, rolopvattingen en
weerbaarheid.
• Just like U. Love & sex in 11 true stories: jongeren van
Surinaamse, Antilliaanse en Afrikaanse afkomst over hun
keuzes.
• Puberkwartet: kwartetspel over de puberteit, relaties en
seksualiteit.
• Girls’ Choice: bordspel over wensen en grenzen in intimiteit
en seksualiteit.
• Boys R Us: bordspel voor jongens over relaties en seksualiteit.
• Anticonceptiekoffer: koffer om voorlichting te geven over
verschillende vormen van anticonceptie.
• Can You Fix It?: in de online game op Sense.info leren
jongeren (12-18 jaar) hoe ze hun wensen en grenzen op
seksueel gebied kenbaar kunnen maken.
Methoden
• Richtlijn seksuele en relationele vorming: visie, doelen en
uitgangspunten op basis van de Europese richtlijn.
• Jongens en seks: brochure over de begeleiding van jongens
bij een gezonde seksuele ontwikkeling.
• Training Girls’ Talk: groepscounselingsprogramma voor
meiden over seksuele interactie en empowerment.
• Training Make a Move: een groepstrainingsprogramma voor
jongens, gericht op preventie seksueel grensoverschrijdend
gedrag.
Ontwikkeld door het Belgische Sensoa samen met MOVISIE:
• Vlaggensysteem: praten met kinderen en jongeren over
seks en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
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Voor het onderwijs
• Lang Leve de Liefde: een lesmethode over liefde, relaties en
seksualiteit voor het voortgezet onderwijs en MBO.
Zie verder: www.lesgevenindeliefde.nl.
• DVD en handleiding Lang leve de Liefde- Jij en de Media
(vmbo): docentenhandleiding bij lesmodule voor vmboleerlingen van 13 tot 15 jaar.
Voor jongeren
• www.sense.info: voor al je vragen over seks. Speciaal voor
jongeren t/m 24 jaar.
• www.onderzoekjegrens.nl: een zelftest voor jongeren over
grenzen, met informatie en advies. [Vanaf 2013 is deze
website beschikbaar]
• Pubergids voor meisjes: wat je als meisje wilt weten over de
puberteit.
• Pubergids voor jongens: wat je als jongen wilt weten over
de puberteit.
• Just4boys/Just4girls: brochure over pubers van 12 tot 14 jaar.
• Wel seks, geen zorgen!: uitvouwfoldertje voor jongeren over
alle anticonceptiemiddelen.
• De morning-afterpil na onveilige seks: gratis folder over
noodanticonceptie.
Voor ouders
• Puber in huis!: tips voor de seksuele opvoeding van kinderen
van 9 tot 15 jaar.
• De seksuele ontwikkeling van kinderen (0-18 jaar) en wat
ouders kunnen doen: brochure voor allochtone en laagopgeleide ouders.
Voor volwassenen
• www.seksualiteit.nl: betrouwbare informatie over seksualiteit en relaties voor volwassenen. Met tests, oefeningen,
tips en ervaringsverhalen.
Websites
• www.seksuelevorming.nl
• www.rutgerswpf.nl
• www.loketgezondleven.nl (interventiedatabase)
• www.nji.nl (databank effectieve jeugdinterventies)
• www.movisie.nl (databank effectieve sociale interventies)

Kijk voor het meeste recente aanbod van producten en
diensten op www.rutgerswpf.nl.

voor de residentiële jeugdzorg
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Bijlage 4
Analyse instrument ‘Omgaan met Seksualiteit’
Dit analyse instrument2 bestaat uit zeven vragenlijsten
en is bedoeld om de stand van zaken met betrekking tot
‘Omgaan met Seksualiteit’ in kaart te brengen. Wanneer het
instrument periodiek gebruikt wordt kunnen veranderingen/
verbeteringen zichtbaar worden:
1. Huidige situatie begeleiding jongeren individueel
2. Huidige situatie begeleiding groep
3. Huidige situatie klimaat/ sfeer
4. Huidige situatie onderwijs (is niet altijd relevant)
5. Huidige situatie medische dienst (is niet altijd relevant)
6. Vragenlijst medewerkers
7. Vragenlijst jongeren
De eerste zes vragenlijsten worden door medewerkers
ingevuld, vragenlijst zeven is voor jongeren.
Het meest betrouwbare beeld wordt verkregen door de
vragenlijsten door alle betrokkenen, medewerkers of
jongeren, in te laten vullen. Omdat dit tijdsintensief is en
vermoedelijk niet haalbaar wordt aangeraden de vragenlijsten
door minimaal drie medewerkers of jongeren in te laten
invullen.
Algemene instructie voor het invullen en verwerken van de
vragenlijsten
• Laat minimaal drie vertegenwoordigers per organisatorische eenheid (verschillende functies) de betreffende
vragenlijst individueel en zonder overleg invullen.
• Bereken de gemiddelden per item.
• Bekijk of de beoordelingen overeenkomen of van elkaar
afwijken.
Formuleer op basis van de gegevens van de verschillende
vragenlijsten de belangrijkste sterke en zwakke kanten ten
aanzien van de implementatie van de visie seksualiteit en
benoem de belangrijkste belemmeringen en dilemma’s.
Bespreek de bevindingen met de medewerkers van de
organisatorische eenheid en benoem met elkaar de prioriteiten voor de komende periode. Maak een planning, waarin
duidelijk wordt welke onderwerpen van belang zijn, wie waar
verantwoordelijk voor is, wie wat uitwerkt en wanneer het
klaar moet zijn.
2

 p dit moment wordt gewerkt aan een gedigitaliseerde doorontwikkeling van het analyse instrument. De verwachting is dat deze in het voorjaar van 2014
O
beschikbaar is.
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Vragenlijst 1:
Huidige situatie begeleiding jongeren individueel
Individueel niveau

Mate waarin
gerealiseerd
Geef cijfer
van 1 t/m 10

Opmerkingen t.a.v. belemmerende/ bevorderende
factoren/ dilemma’s

1. H
 et onderwerp relaties, intimiteit
en seksualiteit komt aan bod in het
kennismakingsgesprek.
2. E
 lke jongere krijgt seksuele voorlichting van zijn/ haar mentor.

3. E
 r is een lijst van aandachtspunten
die in de seksuele voorlichting aan de
orde moeten/ kunnen komen.
4. In het observatieplan is een item
seksuele ontwikkeling/ seksueel
gedrag opgenomen.
5. R
 elaties, intimiteit en seksualiteit is
een vast onderdeel van het behandelplan van elke jongere.
6. E
 r wordt regelmatig in het groepsverslag gerapporteerd over seksueel/
relationeel gedrag van de jongere.
7. R
 elaties, intimiteit en seksualiteit
is onderwerp van gesprek met de
ouders/ wettelijke vertegenwoordiger
van de jongere.
8. R
 elaties, intimiteit en seksualiteit
is onderwerp van gesprek met
begeleider vanuit jeugdzorg.
Behaalde score

Maximaal te behalen score

voor de residentiële jeugdzorg
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Vragenlijst 2:
Huidige situatie begeleiding groep
Groepsniveau

Mate waarin
gerealiseerd
Geef cijfer
van 1 t/m 10

Opmerkingen t.a.v. belemmerende/ bevorderende factoren/
dilemma’s

1. Op elke leefgroep is aantrekkelijk, op
de ontwikkeling en leeftijd afgestemd
voorlichtingsmateriaal voor het thema
relaties, intimiteit en seksualiteit.
2. Het thema relaties, intimiteit en
seksualiteit komt regelmatig gepland
ter sprake in de leefgroep.
3. Het thema relaties, intimiteit en
seksualiteit komt regelmatig ongepland ter sprake in de leefgroep.
4. Het thema relaties, intimiteit en
seksualiteit komt regelmatig ter
sprake in teamoverleg.
5. De gedragswetenschapper bespreekt
regelmatig met het team hoe de
seksuele ontwikkeling van jongeren
positief beïnvloed kan worden.
6. De gedragswetenschapper bespreekt
regelmatig met het team hoe er aan
de preventie van seksuele incidenten
gewerkt kan worden.
Behaalde score

Maximaal te behalen score

34
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Vragenlijst 3:
Huidige situatie klimaat/ sfeer
Klimaat/sfeer

Mate waarin
gerealiseerd
Geef cijfer
van 1 t/m 10

Opmerkingen t.a.v. belemmerende/ bevorderende factoren/
dilemma’s

1. E
 r kan open over relaties, intimiteit
en seksualiteit gesproken worden.

2. E
 r is sprake van een respectvolle
omgang tussen jongeren onderling.

3. E
 r is sprake van een respectvolle
omgang tussen jongeren en
begeleiding.
4. B
 egeleiding is een positief rolmodel
voor jongeren.

5. B
 egeleiding geeft duidelijk grenzen
aan t.a.v. al dan niet toelaatbaar
seksueel gedrag.
6. Grenzen worden gerespecteerd.

7. Jongeren voelen zich veilig.

8. Begeleiders voelen zich veilig.

Behaalde score

Maximaal te behalen score

voor de residentiële jeugdzorg
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Vragenlijst 4:
Huidige situatie onderwijs
Klimaat/sfeer

Mate waarin
gerealiseerd
Geef cijfer
van 1 t/m 10

Opmerkingen t.a.v. belemmerende/ bevorderende factoren/
dilemma’s

1. Seksuele vorming maakt een vast
onderdeel uit van het onderwijsprogramma in de verschillende leerjaren
(prettig en gewenst).
2. In de seksuele vorming wordt
niet alleen aandacht besteed aan
preventie van seksueel riskant
gedrag maar ook aan positieve
seksualiteitsbeleving.
3. Seksuele vorming wordt breed
en samenhangend aangeboden
waarbij niet alleen aandacht is voor
kennis maar ook voor houding en
vaardigheden.
4. Er wordt gebruik gemaakt van
aantrekkelijke, op de leeftijd of
ontwikkeling afgestemde materialen
en interventies.
5. Het onderwijs is laagdrempelig:
jongeren kunnen er met hun vragen
over relaties, intimiteit en seksualiteit
terecht.
Behaalde score

Maximaal te behalen score

36

50
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Vragenlijst 5:
Huidige situatie medische dienst
Mate waarin
gerealiseerd
Geef cijfer
van 1 t/m 10

Opmerkingen t.a.v. belemmerende/ bevorderende factoren/
dilemma’s

1. Seksuele gezondheid is een vast
onderwerp in de medische begeleiding
van elke jongere.
2. Er wordt leeftijdsadequate en
betrouwbare informatie gegeven over
seksueel gezond gedrag in brede zin.
3. De medische dienst is laagdrempelig:
jongeren kunnen met hun vragen
over relaties, intimiteit en seksualiteit
terecht (ook over vermoedens van
soa of zwangerschap, seksuele dwang
of geweld, pijn bij vrijen, e.d.) en
krijgen gericht advies.
Behaalde score

Maximaal te behalen score

voor de residentiële jeugdzorg
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Vragenlijst 6:
Vragenlijst medewerkers
Geef jezelf een rapportcijfer van
1 t/m 10 op onderstaande items*

Rapportcijfer:

Opmerkingen t.a.v. belemmerende/ bevorderende factoren/
dilemma’s

1. Ik vind het mijn taak om jongeren
te ondersteunen bij een gezonde
seksuele ontwikkeling.
2. Ik voel me vrij om over ondersteuning van jongeren op het gebied van
relaties, intimiteit en seksualiteit met
collega’s te praten.
3. Ik vind de sfeer in ons team zo, dat
ik me vrij en gedekt voel om het met
jongeren te hebben over relaties,
intimiteit en seksualiteit.
4. Ik heb voldoende kennis en vaardigheden om jongeren te begeleiden bij
hun seksuele ontwikkeling.
5. Ik voel me in staat om met jongeren
over relaties, intimiteit en seksualiteit
te praten.
6. Ik voel me in staat om jongeren bij
problemen of vragen te wijzen op
goede informatie of hulpverlening.
Behaalde score

Maximaal te behalen score

38

60
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Vragenlijst 7:
Jongeren en intimiteit, relaties, seksualiteit en veiligheid
NB: De vragenlijst aanpassen aan de instelling en de naam
van de instelling invoegen op de ___
Beste jongere,
Binnen ____________________________________ vinden we het belangrijk om jongeren goed te begeleiden, zodat ze zich
goed verder kunnen ontwikkelen bij terugkeer in de maatschappij. Hier hoort onderwijs, werk en opvoeding bij, waaronder het
onderwerp seksualiteit. Jongeren moeten leren hoe ze om kunnen gaan met relaties en seksualiteit.
Wij zijn bezig om dit binnen ____________________________________ verder uit te werken. Om dit goed te kunnen doen vinden
we het belangrijk te horen wat de jongeren zelf over dit onderwerp vinden. Hiervoor hebben we een vragenlijstje gemaakt.
We vragen je daarom deze vragenlijst zo eerlijk mogelijk in te vullen, zodat wij je antwoorden kunnen gebruiken bij
het verder aanpakken van dit belangrijke onderwerp. De vragenlijst is anoniem, dus niemand hoeft te weten wat
jij er persoonlijk van vindt.
Als je vragen hebt over de vragenlijst of het onderwerp seksualiteit, kun je contact opnemen met je begeleider
of iemand van de medische dienst.
GROEP: ______________________________________________
A. Algemene vragen over de groep, school en de medische dienst
Kies bij elke vraag één antwoord
1. Jongeren op de groep gaan op een
prettige manier met elkaar om.

2. Op de groep wordt op een prettige
manier over relaties, intimiteit en
seksualiteit gesproken.

3. Jongeren en begeleiders gaan op een
prettige manier met elkaar om.

voor de residentiële jeugdzorg

Eens/ oneens

Opmerkingen

altijd
bijna altijd
soms
nooit
weet niet
altijd
bijna altijd
soms
nooit
weet niet
altijd
bijna altijd
soms
nooit
weet niet
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4. Jongeren op de groep respecteren
elkaars grenzen. Als iemand ‘nee’ zegt
wordt daar naar geluisterd.

5. Op het gebied van relaties, intimiteit
en seksualiteit kunnen jongeren op de
groep hun grenzen en wensen goed
aangegeven.

6. Begeleiders kunnen je goed helpen
als je vragen of problemen hebt op
terrein van seksualiteit, intimiteit of
relaties.

7. De groep is een goede plek om
vragen over relaties, intimiteit en
seksualiteit te bespreken.

8. Op school krijg je goede informatie
over seksualiteit, intimiteit en relaties.

9. Op school leer je vaardigheden om
zelf seksueel gezonde keuzen te
maken.

10. Bij de medische dienst krijg je
waardevolle informatie als je vragen
of problemen hebt over seksualiteit.

40

altijd
bijna altijd
soms
nooit
weet niet
altijd
bijna altijd
soms
nooit
weet niet
altijd
bijna altijd
soms
nooit
weet niet

altijd
bijna altijd
soms
nooit
weet niet
altijd
bijna altijd
soms
nooit
weet niet
altijd
bijna altijd
soms
nooit
weet niet
altijd
bijna altijd
soms
nooit
weet niet

Model voor visie en beleid

B. Vragen over jezelf
Geef met een

,

of

aan wat je ergens van vindt.

1. Ik voel me veilig

In de groep

In mijn kamer

In het gebouw

Op school

Op het terrein

Anders, namelijk:

2. Heb je bij vraag 1 ergens een
Ik voel me onveilig door:

ingevuld? Beantwoord dan deze vraag
groepsgenoten
begeleider(s)
andere mensen die hier werken, namelijk _________________________________________

________________________________________________________________________________
mensen van op school
slechte verlichting, afgelegen, enz.
iets anders, namelijk ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________

voor de residentiële jeugdzorg
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3. Heb

jij één of meer van de volgende gebeurtenissen binnen de instelling
wel eens meegemaakt?

Ja 1x

Ja
Meer
dan 1x

Nee
nooit

Seksueel getinte opmerkingen (‘grapjes’, vragen naar seksleven, opmerkingen over uiterlijk) .
Seksueel opdringerig gedrag, zoals:
• hinderlijk aanstaren
• nèt te dichtbij komen; klem zetten;
• dwingen om naar seksuele handelingen te kijken
• ongevraagd pornografische plaatjes of filmpjes laten zien).
Aanranding/ handtastelijkheden, zoals:
ongewenst knuffelen, zoenen, aanraken, betasten, beetpakken.
Verkrachting: tegen je wil of onder geweld binnendringen van iemands penis, vingers
of voorwerpen in jouw vagina, mond of anus.

4. Heb jij behoefte aan
Meer informatie over seksualiteit en relaties
Meer informatie over anticonceptie of condooms
Meer informatie over seksueel plezier
Meer informatie over nare seksuele ervaringen
Meer aandacht over ‘opkomen voor jezelf’
Iets anders, n.l.

5. Vragen over seksualiteit
Met wie zou jij het liefst praten over
jouw vragen over seksualiteit?

groepsgenoot
begeleider
iemand anders die hier werkt: _________________________________________
iemand van school
iemand van de medische dienst
iemand anders: _______________________________________________________

C. Opmerkingen, tips
Heb je nog verdere opmerkingen of tips als het gaat om seksualiteit, intimiteit en relaties?
______________________________________________________________________________________________________________
Dank voor je medewerking!
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Verwerking van de informatie
Onderdeel A: Groep, school, medische dienst.
Bij dit onderdeel kun je een individuele score 0 t/m 10 berekenen:
Altijd en bijna altijd krijgen score: 1
Soms, nooit en weet niet krijgen score 0
Tel alle scores van de 10 vragen bij elkaar op. Dan krijg je een rapport cijfer. Tel daarna alle rapportcijfers van alle jongeren van
één groep bij elkaar op. Deel deze score door het aantal jongens in de groep. Je hebt nu een ‘rapportcijfer’ voor een groep. Dit is
de gemiddelde groepsscore: de som van de individuele scores gedeeld door het aantal jongeren dat de lijst heeft ingevuld.
Onderdeel B: Vragen over jezelf*
1. Ik voel me veilig
Om te scoren:
: score 2

: score 1

: score 0

Er is een individuele score van 0 t/m 10 te berekenen en een groepsscore. Bij berekening van de score wordt de categorie
‘Anders, nl ____” wordt niet meegerekend. Deze categorie is bedoeld om eventuele aanvullende informatie te verkrijgen.
2. Als je je ergens niet ergens niet veilig voelt:
Ik voel me onveilig door:
Dit is kwalitatieve informatie. De informatie die hier uit komt kan aanleiding zijn voor verder onderzoek:
observatie, een gesprek, …
3. Heb jij een of meer van de volgende gebeurtenissen binnen … wel eens meegemaakt ?
Ja 1x

Ja meer
dan 1 x

Nee nooit

Dit is kwalitatieve informatie. De informatie die hier uit komt kan aanleiding zijn voor verder onderzoek:
observatie, een gesprek, …
4. Heb jij behoefte aan

Meer informatie over seksualiteit en relaties
Dit is kwalitatieve informatie. De informatie die hier uit komt kan aanleiding zijn om onderzoeken waar specifiek behoefte aan is.
5. Vragen over seksualiteit
Met wie zou jij binnen de inrichting het liefst praten over
jouw vragen over seksualiteit
Aangegeven voorkeuren kunnen een indicatie zijn voor de al dan niet laagdrempeligheid van bepaalde personen/voorzieningen.
* Deze vragen zijn ontleend aan het instrumentarium van het Verbetertraject Preventie Seksueel Misbruik, van het programma Zorg voor Beter.

voor de residentiële jeugdzorg
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Notitities
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