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4 Lijf en liefde
Pauline Naber en Jona Meijer

Seksuele ontwikkeling van jongeren 

Wat een normale en gezonde, of juist gevaarlijke en risicovolle seksuele ontwikkeling 
van jongeren is, daarover wordt verschillend gedacht. Niet alleen ouders en medeopvoe-
ders als docenten, schoolverpleegkundigen en jongerenwerkers denken hier verschil-
lend over, maar ook onderzoekers en publicisten die informatie over jongeren presen-
teren.

Opdracht 1
a Beschrijf vanuit welke perspectieven er naar de seksuele ontwikkeling van jongeren 

gekeken kan worden.

b Illustreer deze perspectieven met voorbeelden uit onderzoek en diverse media (zie de 
bronnen en verwijzingen in hoofdstuk 4).

c Organiseer een discussie in de klas (je eigen klas of die van jongeren) over de pro’s en 
contra’s van sexting. Gebruik de argumenten die vanuit opdracht 1a en 1b worden in-
gebracht. 
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Seksuele vorming op school

Sinds 2012 zijn scholen verplicht om aandacht te besteden aan seksuele en relatione-
le vorming en aan seksuele diversiteit, en om te zorgen voor een veilig schoolklimaat 
(www.seksuelevorming.nl, z.j.). Jongeren geven aan dat ze vooral informatie krijgen 
over voortplanting, anticonceptie en soa’s, en maar weinig over sexting en de leuke kan-
ten van seks (De Graaf et al., 2017). Schoolinformatie waarderen ze met het rapportcijfer 
5,8. 

Opdracht 2
a Niet iedereen vindt dat seksuele en relationele vorming een taak van de school zou 

moeten zijn. Onderzoek welke argumenten voor- en tegenstanders aandragen. Maak 
gebruik van zowel opiniestukken als wetenschappelijke bronnen. Kun je daarbij 
onder scheid maken tussen feit en mening?

b Onderzoek verschillende interventies (lesmethodes) voor seksuele vorming in het 
voortgezet onderwijs. Aan welke onderwerpen wordt aandacht besteed? Op welke ma-
nier wordt dit gedaan? Beargumenteer in hoeverre dit aansluit bij de verschillende 
leefwerelden van jongeren.

c Vooral internet is een belangrijke bron waar jongeren informatie over seks vandaan 
halen. Ga op zoek naar fora waar jongeren vragen over seks en seksualiteit stellen. 
Welke thema’s komen naar voren? Welke vragen of zorgen hebben jongeren? Wat valt 
je op?

d Sense.info  is een website met informatie voor jongeren over seksualiteit. Wat vind je 
van de informatie die op deze website gegeven wordt? In hoeverre spreekt deze site 
jongeren aan, denk je? Sluit bij de beantwoording aan bij het antwoord dat je bij op-
dracht 2c gaf. 

http://www.seksuelevorming.nl
https://www.sense.info/nl/
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Het denken over seksualiteit

Hoe er over seks en seksualiteit gedacht wordt is in de loop der jaren flink veranderd. De 
tijd en de maatschappij waarin we leven en de gebeurtenissen die daarin plaatsvinden, 
beïnvloeden ons denken over seksualiteit.

Opdracht 3
a In hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe het denken over seks en seksualiteit in de loop 

van de jaren is veranderd. Vat samen welke veranderingen hebben plaatsgevonden. 
Welke gebeurtenissen en welke sleutelfiguren hebben hierin een rol gespeeld?

b Bekijk de documentaire De seksuele moraal voor en na de pil. Welke invloed heeft de 
anticonceptiepil gehad op de seksuele moraal in Nederland? Heeft hij de rol van vrou-
wen hierin veranderd? Wat waren de belangrijkste vragen en zorgen van jongeren in 
de tijd waarin de pil zijn intrede deed?

c Bekijk de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek Seks onder je 25e dat elke vijf 
jaar wordt uitgevoerd. Vergelijk de resultaten van 2017 met die van 2012 en 2005. Wat 
valt je op? Welke trends zie je?

d Een opvallend resultaat uit het onderzoek van 2017 is dat de gemiddelde leeftijd waar-
op jongeren voor het eerst seks hebben, na jaren weer gestegen is. Ga op zoek naar 
mogelijke verklaringen voor deze stijging. In hoeverre zijn dit opinies of feiten? Wat 
maakt het voor onderzoekers lastig om deze stijging te verklaren?

  Tip: in 2018 is van Rutgers een rapport verschenen met mogelijke verklaringen voor 
deze stijging. 

https://anderetijden.nl/programma/1/Andere-Tijden/aflevering/558/De-seksuele-moraal-voor-en-na-de-pil
https://www.rutgers.nl/seks-onder-je-25e-2017
https://www.rutgers.nl/sites/rutgersnl/files/PDF-Onderzoek/2018_Een_latere_eerste_keer_onderzoeksrapport.pdf
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Gezondheid van jongeren

Over de gezondheid van jongeren wordt verschillend gedacht. Jongeren zelf zijn tevre-
den over hun gezondheid, maar onderzoekers en professionals uiten hun zorgen over 
het gewicht, het alcoholgebruik en het bewegingspatroon van jongeren. Daarbij zouden 
jongeren zich in sterke mate door leeftijdgenoten, reclame en internet laten beïnvloeden.

Opdracht 4
a In hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe het volgens onderzoek met de gezondheid van 

jongeren gesteld is. Vat de kern samen, en geef aan en beargumenteer naar welke 
kwesties en eventueel welke doelgroepen in de berichtgeving de meeste aandacht uit-
gaat. Geef argumenten voor en tegen die aandacht voor genoemde kwesties en/of doel-
groepen. 

b Welke rol en invloed hebben leeftijdgenoten – offline en online – op de (on)gezonde 
keuzes die jongeren maken? Beschrijf dit aan de hand van diverse bronnen (websites 
en literatuur waarnaar het hoofdstuk verwijst en zelf verzamelde informatie). 

c Welke invloed hebben volwassenen – ouders, docenten – op de gezondheid van jonge-
ren? Welke vormen van informatie, communicatie en voorlichting spreken verschil-
lende doelgroepen jongeren aan? Beschrijf hiervan minimaal twee voorbeelden op 
grond van bronnen uit hoofdstuk 4 en van bronnen die je zelf gevonden hebt (zie bij-
voorbeeld www.trimbos.nl en www.jouwggd.nl).

http://www.trimbos.nl
http://www.jouwggd.nl

