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Opdracht bij hoofdstuk 4 – Leefwerelden van jongeren

Opdracht bij 
hoofdstuk 4: lijf en liefde

sEksquiz: WAt WillEn En mOEtEn jOngErEn WEtEn?
Jongeren hebben behoefte aan informatie over seksualiteit: feiten en weetjes, ervarings- en be-
levingsinformatie. Over voorbehoedmiddelen, op welke leeftijd (andere) jongeren voor de eerste 
keer seks hebben, welke risico’s er zijn in seksgedrag, wat voor soorten soa’s er zijn en hoe je die 
kunt herkennen. Veel informatie doen jongeren op via internet, door naar andere jongeren te 
luisteren, en door goed op te letten tijdens leefstijllessen en biologielessen op school. Een speelse 
vorm om informatie te geven die jongeren aanspreekt is ‘de seksquiz’: een quiz waarbij jongeren 
het juiste antwoord moeten geven en er via een ‘afvalrace’ steeds minder jongeren overblijven. 
De ‘winnaar’ heeft de meeste juiste antwoorden gegeven. 

 Opdracht
Stel een seksquiz samen voor een groep tieners van 14-16 jaar, voor jongeren die al enige ervaring 
hebben met vrijen en seks, en die al enige kennis hebben over seksualiteit. 

1   Verzamel minimaal 20 ‘weet’-vragen, waarvoor je gebruikmaakt van diverse bronnen. 
  Gebruik in elk geval: Hanneke de Graaf, Suzanne Meijer, Jos Poelman & Ina Vanweesen-

beeck (2005) Seks onder je 25ste. Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2005. 
Delft: Eburon. 

    Update Seks onder je 25ste (2012)

 Denk erom dat het opstellen van een quiz veel tijd en aandacht vraagt: niet alleen moet helder 
zijn welk type vragen jongeren aanspreekt, waarover vaak misverstanden bestaan (juist daarover 
kunnen je vragen gaan!), en wat het juiste antwoord is, maar óók moeten de verschillende ant-
woordalternatieven aannemelijk overkomen, zorgvuldig (eenduidig) geformuleerd zijn en om enig 
denkwerk vragen. Een zo valide en betrouwbaar mogelijke test dus. 

2   Stel een toelichtende beschrijving op waarin staat waarom deze vragen – items – voor deze 
leeftijdsgroep volgens jou van bijzonder belang zijn. In de beschrijving verwijs je naar diverse 
bronnen.

3  Test de quiz uit in een schoolklas (of andere groep jongeren van deze leeftijd) en bespreek na 
wat ze van de quiz vonden (moeilijk/makkelijk, informatief, leuk om te doen?). Beschrijf de 
resultaten in een verslag.

http://books.google.nl/books?id=k8d5wRl1wFkC&printsec=frontcover&dq=seks+onder+je+25ste+graaf&hl=nl&sa=X&ei=FrQHUeO2NYWr0AWyt4H4Dw&ved=0CDoQ6AEwAA
http://www.seksonderje25e.nl/

