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Inleiding
WAAROM DEZE PUBLICATIE? 
Pimento heeft veel expertise in 
vorming over relaties en seksuali
teit aan jongeren.  Elke dag komen 
we in contact met jongeren die 
onderling verschillen.  In sommige 
groepen kunnen die verschillen 
opvallend veel groter zijn, zoals in 
een grootstedelijke context.  De 
realiteit is bovendien vaak veel 
complexer dan we op het eerste 
gezicht denken.  Tot ons doelpu
bliek behoren jongeren met diverse 

achtergronden op het vlak van 
geslacht, leeftijd, religie, sociaaleco
nomische klasse, thuissituatie, 
seksuele oriëntatie, enz.  Er kan dus 
verwarring, discussie of conflict 
voorkomen in vorming over relaties 
en seksualiteit.  Je kunt op zoek zijn 
naar manieren om hier goed op in 
te spelen.  Hoe ga je daarmee om?  
Je inleven in de leefwereld én de 
vragen, verwachtingen en referen-
tiekaders van de jongeren, dat is de 

boodschap.  Maar wat als die in een 
groep nu heel uiteenlopend zijn?  Of 
helemaal niet overeenkomen met 
jouw eigen overtuigingen?  

Deze publicatie is geschreven vanuit 
onze eigen ervaringen.  Jouw situa
tie is waarschijnlijk net iets anders.  
Maak er dus vooral je eigen ding 
van!

WAAROVER GAAT DEZE PUBLICATIE? 
Wel, in deze publicatie bieden we 
je handvaten om het thema relaties 
en seksualiteit bespreekbaar(der) 
te maken in groepen.  Verwacht je 
standaardoplossingen, checklists of 
werkvormen?  Die zul je hier niet le
zen.  Je krijgt wel heel wat relevante 
achtergrondinformatie, concrete 
casussen en tips.

Je kunt deze informatie toepassen 
op verschillende contexten.  Zowel 

op school als in de vrije tijd, in de 
bijzondere jeugdzorg, enzovoort.

We focussen vooral op gelijkenis-
sen tussen de jongeren en minder 
op de verschillen.  Iederéén is 
namelijk anders.  Maar zo goed als 
iedereen wordt ooit weleens ver
liefd, heeft seks, krijgt misschien 
wel kinderen.  Iedereen denkt na 
over relaties, het eigen lichaam, 
de andere.  Verschillen hoef je niet 

bewust op te zoeken, je komt ze 
dagelijks tegen.  Let wel, we zijn niet 
blind voor de verschillen tussen jon
geren die ertoe leiden dat sommige 
jongeren meer of minder kwetsbaar 
zijn, bijvoorbeeld wanneer het over 
het thema seksualiteit gaat.  Alle 
jongeren hebben een eigen bagage 
en een eigen startpositie in de groep 
waar de vorming plaatsvindt.  Toch 
proberen we samen te focussen op 
gelijkenissen tussen de jongeren.

SUPERDIVERSITEIT EN INTERSECTIONALITEIT 
Een stukje theorie, nu.  De wereld is 
de laatste twee decennia fundamen
teel veranderd.  Hierdoor kunnen 
we niet meer op dezelfde manier als 
vroeger naar diversiteit kijken.  We 
leven in een superdiverse samenle-
ving.  Dat is het gevolg van globale 

evoluties (verhoogde mobiliteit, de 
opkomst van het internet, enz.).  Die 
evoluties zorgden voor een drasti
sche wijziging in de structuur van 
‘diversiteit’.  Diversiteit is, bij manier 
van spreken, veel diverser gewor
den.  Superdiversiteit manifesteert 

zich wereldwijd, (tot nu toe) hoofd
zakelijk in steden.  Hierdoor is het 
benaderen van de enorme diversiteit 
onder jongeren vanuit het cultuur-
denken, wat te vaak gebeurt, nu 
meer dan ooit achterhaald en fout.  
Behalve door hun culturele achter
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WAAROM RELATIONELE EN SEKSUELE VORMING?
Seksualiteit hoort bij het leven.  
Daarom heeft elke jongere recht op 
goede relationele en seksuele vor
ming.  Ja, élke jongere.  Seksuele en 
reproductieve rechten zijn trouwens 
fundamentele en universele rech-
ten van de mens.  
Relationele en seksuele vorming 
heeft bovendien positieve effecten:
 * Minder ongeplande zwanger
schappen

 * Minder soa’s 
 * Minder seksueel geweld
 * Jongeren maken meer verantwoor
de keuzes

Dat alles vergroot de kans op een 
gezond en prettig seksueel leven 
binnen relaties die gebaseerd zijn 
op gelijkwaardigheid.

Hét doel van vorming over relaties 
en seksualiteit aan jongeren is hen 

begeleiden in hun relationele en 
seksuele ontwikkeling.  Zo worden 
ze in staat om zelfbewuste keuzes 
te maken voor een positieve sek
sualiteitsbeleving en om risico’s te 
vermijden.

Kan ik enkel door vorming iets doen 
met dit thema?  Nee, natuurlijk niet.  
Liefst niet, zelfs!  Relationele en sek
suele vorming is een continu pro-
ces, geen eenmalige vorming of les.  
Ga vragen niet uit de weg.  Gebruik 
alledaagse situaties om over relaties 
en seksualiteit te praten met jonge
ren.  En met kinderen.  Want ja, ook 
met kinderen kun je praten over de 
juf die een baby in haar buik heeft 
of over kussende, verliefde mensen 
op straat.  In de loop van de hele 
ontwikkeling van elke persoon moet 
er aandacht zijn voor dit thema.

grond worden jongeren namelijk 
ook gevormd door kenmerken als 
leeftijd, sociale klasse, geslacht, gen
der, seksuele oriëntatie, familiesitu
atie, migratieachtergrond, etniciteit, 
fysieke en mentale capaciteiten, 
opleiding, geografische locatie, 
mediagebruik, verblijfsstatuut, taal, 
gezondheid, religie, bezit, maat
schappelijke ontwikkeling, nationa
liteit, huidskleur, enz.  Dat zijn niet 
zomaar ‘details’, het zijn assen van 
identiteitsvorming.  Ze geven vorm 
aan wie we zijn en welke positie we 
in de samenleving krijgen én kun
nen innemen.

Kruispuntdenken (of intersecti
oneel denken1) is een manier van 
denken over verschil en machts
ongelijkheid.  Verschillen tussen 
mensen komen er doordat iedereen 
op een ander kruispunt staat van 
verschillende assen van identiteits
vorming.  Je mag dus niet inzoomen 
op maar één as (bijvoorbeeld v/m/x 
of sociale klasse).  Mensen zijn 
veel meer dan enkel hun sociale 
klasse of seksuele voorkeur.  Al die 
assen haken op elkaar in en heb
ben invloed op elkaar.  Ze bepalen 
samen onze positie, ons gedrag en 
ons denken.  Ook de kansen die we 
krijgen, hangen hiermee samen.  
De maatschappij schat namelijk 
bepaalde kenmerken hoger in of 
beschouwt ze meer als de norm dan 
anderen.  Denk aan man/vrouw/
andere (geslacht), blank/gekleurd 
(etniciteit), hetero/holebi/andere 
(seksuele oriëntatie), rijk/(kans)arm 
(klasse), enz.

Stel dat een jongere (1) niet voldoet 
aan het heersende schoonheids
ideaal én (2) geen merkkleren kan 

1     Voor meer info over kruispuntdenken: ellavzw.
be/node/4/publicaties/handleiding-intersectioneel-
denken

betalen én (3) thuis een andere taal 
dan het Nederlands spreekt.  Die 
jongere kan nadelen ondervinden 
doordat hij of zij niet voldoet aan de 
dominante normen: ‘mooi’ zijn, niet 
in armoede leven, thuis Nederlands 
spreken.  Die kenmerken beïnvloe
den en versterken elkaar onderling.  
Zij die wel voldoen aan de normen, 
bevinden zich op dat moment in 
die context in een geprivilegieerde 
positie.

Je hebt het kruispuntdenken nodig 
om de enorme diversiteit en com-
plexiteit binnen groepen jongeren te 
kunnen zien en ermee om te gaan.  
Denk eraan dat iedereen spreekt 
vanuit het eigen referentiekader als 
een vanzelfsprekendheid.  Ga ervan 
uit dat de mensen om je heen hun 
referentiekader zo vanzelfsprekend 
vinden als jij dat van jou.  Voor jon
geren in de vroege adolescentie of 
puberteit is het volgens de ontwik
kelingspsychologie bovendien niet 
evident om zich in het perspectief 
van een ander te verplaatsen.  En 
dáár ligt nu juist onze taak als bege
leider: jongeren leren stil te staan 
bij de invloed die hun achtergrond, 
gendernormen2, leeftijdsgenoten, 
ouders, mediagebruik, schoolcon
text, opleiding, opvoeding en religie 
hebben op hun relaties en seksua
liteit.  Dat kan er op zijn beurt voor 
zorgen dat ze elkaar ontdekken, 
begrijpen en respecteren.  Ook jouw 
eigen (geprivilegieerde?) positie 
in vraag stellen hoort daarbij.  En 
daar gaat deze publicatie over: over 
vorming begeleiden bij jongeren die 
deel uitmaken van die superdiverse 
samenleving.

2     Voor meer info over gender en geslacht/sekse: 
genderklik.be/watisgender.
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Vijf tips voor een goede 
begeleidershouding
TIP 1
KEN JEZELF, BLIJF JEZELF, VERMIJD VOOROORDELEN 
Iedereen heeft een eigen referen-
tiekader, en (verborgen) vooroor
delen over mensen.  Vertrek vanuit 
een houding van respect voor alle 
jongeren.  Zorg dat iedereen, zonder 
te beoordelen of veroordelen, zijn 
of haar eigen mening kan geven.  
Soms is dat niet gemakkelijk.  Stel: 
je staat voor een groep 18jarigen 
van wie sommigen nog geen seks 
hebben gehad.  Je hoort dat enke
le jongeren zeggen dat dat ‘niet 
normaal’ is.  In die situatie is het 
aan jou om ervoor te zorgen dat 
niemand zich abnormaal of veroor
deeld voelt, en dat ieders mening 
toch gehoord kan worden.  Wees je 
bewust van je eigen gevoeligheden, 
visie en referentiekader zodat je 
hierop kunt anticiperen.  Als je een 
(voor)oordeel voelt bij jezelf, wees 
dan nieuwsgierig (zie pagina 9).  
Wees je bewust van de gevoelighe
den die jongeren zelf hebben, van 
welke groepsnormen er leven, wie 
daarbuiten dreigt te vallen en zich 
hierdoor benadeeld of bekeken kan 
voelen.

“Ik ging er altijd van uit dat alle 
jongens uit zijn op seks.  Tot 
een jongen van mijn groep zei 
dat hij helemaal nog geen seks 
wilde, maar zijn vriendin wel.”

REFLECTIE: Welke privileges heb jij 
(niet) (gehad) in je leven?  Waar
schijnlijk zijn die anders dan die 
van de jongeren in jouw vorming.  
Ieders privileges (of het ontbreken 
ervan) zijn namelijk anders.  Enke
le voorbeelden:
 * Een goede/hoge opleiding
 * Een warm(e), steunend(e) en 
welgesteld(e) gezin/context

 * In een goede buurt wonen
 * Weinig last hebben van discrimi
natie, racisme, seksisme

 * Met je ouders/vrienden over 
seks kunnen praten

 * Kunnen beantwoorden aan het 
heersende schoonheidsideaal

 * Privileges op basis van je 
geslacht/genderrol/seksuele 
oriëntatie/ ...

Wees open en authentiek.  Maakt 
een uitspraak je verdrietig?  Probeer 
jezelf niet te verliezen in de emotie.  
Je kunt kiezen om hier eerlijk over 
te communiceren.  Moet je persoon

lijke info delen?  Nee, natuurlijk niet.  
Wat moet je dan wel doen?  Een 
sfeer scheppen waarbij de jongeren 
voelen dat jij je open en kwetsbaar 
opstelt.  Zo stimuleer je hen om 
hetzelfde te doen.

Je hebt zelf een mening, natuurlijk.  
Maar de mening van de begeleider 
of begeleidster mag niet centraal 
staan.  Het draait om de meningen 
van de jongeren.  Als ze er expliciet 
om vragen, kun je wel jouw kijk op 
de zaak geven, maar vermeld erbij 
dat dat jouw persoonlijke opvat
ting is.  Anders kan het zijn dat de 
jongeren:
 * het gevoel krijgen dat hun (ande
re) mening fout is;

 * defensief worden omdat jouw me
ning niet strookt met die van hen;

 * jouw mening overnemen zonder 
er zelf kritisch over na te denken.

Pas op met woorden als ‘normaal’, 
‘natuurlijk’ en ‘uiteraard’.  Dat kan 
onbedoeld erg veroordelend klin
ken.  En wat voor jou ‘normaal’ lijkt, 
kan voor anderen misschien juist 
niet ‘normaal’ zijn.

TIP 2
WEES NIEUWSGIERIG 
Boeiend, zo’n diverse groep jonge
ren!  Het komt het gesprek ten goe
de als je oprechte interesse toont 
en geen bevooroordeelde uitspraken 
doet.  Sociaal wenselijke antwoor
den?  Die krijg je een pak minder als 
je je nieuwsgierig opstelt.  Vraag dus 
gerust door.  Zo krijgen de jongeren 
namelijk niet het gevoel dat ze hun 
mening moeten verdedigen, maar 
wel dat ze die kunnen verduidelij-
ken.  Het is wel mogelijk dat bepaal
de jongeren niet willen praten over 
hun ervaringen, maar dat hoeft ook 
niet.

“Als jongeren uitspraken doen 
waarmee ik niet akkoord ga of 
die me verbazen, hou ik me van 
de domme.  Ik stel de meest idi-
ote vragen om hen hun mening 
te laten verduidelijken.”

Ga er niet van uit dat jij iedereen 
begrijpt, dat iedereen jou begrijpt 
en dat iedereen elkaar begrijpt.  
Jullie kunnen aan hetzelfde begrip 
heel andere betekenissen koppelen.  
‘Maagd zijn’ is voor jou misschien 
‘nog geen penetratie gehad’, terwijl 
dat voor een jongere kan betekenen 
dat hij of zij nog niet aan voorspel 
toekwam.  Een nieuwsgierige hou

ding is hier gepast, om te weten te 
komen hoe de jongere erover denkt.  
Zorg er constant voor dat iedereen 
mee is.  Vraag verduidelijking om 
misverstanden of foute interpreta
ties te vermijden.

“Als ik vorming geef, dan denk 
ik als een journalist.  Het gaat 
mij niet om wat ik denk maar 
wel om wat mijn jongeren 
denken.  Ik vraag genoeg door, 
totdat ik er zeker van ben dat 
ik hun visie volledig begrijp.  
Dan pas kunnen we op dezelfde 
golflengte praten.”

TIP 3
LEES DE GROEP 

Als begeleider moet je kunnen zien, 
horen en aanvoelen wat er in een 
groep gebeurt.  Non-verbaal gebeurt 
er heel wat.  Die informatie is vaak 
‘eerlijk’.  Interpreteer die info op 
basis van je eigen gevoel en intuïtie.  
Gebruik ze om je begeleidershou
ding zo goed mogelijk aan te passen 
aan de groep en haar leden.  Je moet 
in staat zijn om contact te leggen 
met elke jongere.  Geef iedereen de 
kans iets te zeggen door veelpraters 
soms af te remmen en stillere jon
geren expliciet om hun mening te 
vragen.  Dat betekent echter niet dat 
iedereen iets móét zeggen.

Welke thema’s leven er bij de jonge
ren van jouw groep?  Speel daarop 
in!  De onderwerpen die je zelf 
belangrijk vindt, zijn mogelijk min
der relevant voor (een aantal van) 
de jongeren in je groep.  De vraag 
wat jongeren bezighoudt, kun je 
anoniem laten beantwoorden, dat is 
vaak veiliger.  Hou niet vast aan een 
vooropgesteld programma, maar 
pas je constant aan de noden van 
de groep en haar individuen aan.  
Behandel liever enkele thema’s ten 
gronde dan een hele hoop opper
vlakkig.  Tenzij het je bedoeling 
is om kort enkele thema’s aan te 
raken, natuurlijk.

“Ik had een hele les voorbereid 
over lichamelijke grenzen.  Hoe 
dicht mag iemand komen?  Wat 
vind jij wel of niet leuk?  Toen 
begonnen de jongeren ineens 
over naaktfoto’s doorsturen.  Ik 
vond het moeilijk om mijn pro-
gramma los te laten, maar ben 
blij dat ik het gedaan heb.  Dit 
zorgde voor zoveel interessante 
gespreksstof !”
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TIP 5
ZOEK SAMEN NAAR GELIJKENISSEN
Je hebt natuurlijk je eigen ideeën 
over dit thema.  Je voelt je deel van 
een ‘groep’, bijvoorbeeld ‘de Bel
gen’.  Maar spreek niet over ‘onze 
waarden en normen’ ten opzichte 
van die van ‘de andere’.  Want wie 
bedoel je daar precies mee?  Er zijn 
enorme verschillen binnen de groep 
(cfr. superdiversiteit en intersectio
naliteit, pagina 5).  Hoort een meisje 
dat geboren is in Tessenderlo met 
grootouders die allemaal geboren 
zijn in Marrakech dan niet tot die 
groep ‘Belgen’?  
In plaats van de nadruk te leggen 
op wij/zij ga je dus beter op zoek 
naar gelijkenissen.  Naar hetgeen 
iedereen belangrijk vindt: veiligheid, 
geborgenheid, eerlijkheid, respect, 
vertrouwen, enz.  Let wel op met 
veralgemeningen, stereotyperingen, 
clichés over bepaalde groepen enzo
voort.  Voorbeelden van (gender)ste
reotypen (à la ‘Jongens zijn allemaal 
uit op seks’ en ‘Meisjes kijken nooit 
naar porno’) kunnen interessant zijn 
om te bespreken in een vorming.  
Belangrijk is wel dat je die stereoty-
pen uit je eigen hoofd bant.

“Verschillen tussen jongeren zijn 
toch ook boeiend?”  Ja hoor, die 
kun je gerust benoemen.  Maar sta 
vooral stil bij de gelijkenissen.  Dat 
lukt goed met dit thema.  Want 
zowat iedereen wordt ooit weleens 
verliefd, heeft seks, krijgt misschien 
wel kinderen.  Iedereen denkt na 
over relaties, het eigen lichaam, ‘de 
andere’.  Je kunt samen nadenken 
over:
 * Wat vond jij van je lichaam in de 
puberteit?

 * Hoe kun je respect tonen voor je 

lief?  Hoe zou je dat doen als je 
een lief hebt?

 * Wat verwacht je van een relatie?  
Hoe ziet jouw ideale partner eruit 
en waarom?

 * Spreken jullie bij je thuis over 
dit thema?  Zo ja, hoe?  Zo nee, 
hoe sta jij daar tegenover?  Kun 
je er met iemand anders wel over 
praten?

 * ...  (Vul zelf aan met duizend 
ideeën)

Vermijd discussies over religies of 
culturen, zoals “in de Koran staat 
toch ...?” of “bij jullie is het toch zo 
dat ...”.  In zulke discussies komen er 
veralgemeningen en foute info aan 
bod.  Dat heeft impact op de groeps
dynamiek.  Het draait niet om een 
verklaring te zoeken voor menin
gen of ervaringen.  Als er oprechte 
interesse is, kun je wel ingaan op 
vragen.  Zoek samen met de jonge
ren wat jullie interessant vinden om 
te bespreken.  Het is belangrijk dat 
jongeren de boodschap krijgen dat 
ieders mening telt.

Jongeren mogen nooit het gevoel 
krijgen dat ze hun idee moeten 
verdedigen of dat van hen verwacht 
wordt dat ze zich aanpassen aan de 
groepsnormen (m.b.t. seksualiteit 
en relaties).  Je kunt wel vragen naar 
de beleving van jongeren, bijvoor
beeld: “Hoe is dat voor jou?”.  Vraag 
vooral niet: “En hoe is dat bij jullie?” 
Dat impliceert dat die persoon be
hoort tot een ‘groep’ die ‘anders’ zou 
zijn en afwijkt van de norm.

TIP 4
LET OP JE LICHAAMSTAAL
Wat vertelt je houding over jou?  
Veel!  Je stuurt veel nonverbale 
informatie uit wanneer je voor een 
groep staat.  Je voelt je niet op je 
gemak bij dit thema?  Dat ziet en 
voelt de groep.  Je moet tegen een 
stootje kunnen en met verschillende 
situaties kunnen omgaan.  De ideale 
basishouding is een open, ontspan-
nen en ‘weerbare’ houding.  Dat 
wil concreet zeggen: rechte rug, 
rechte schouders, armen ontspan
nen en voeten stevig op de grond.  

Zittend of staand.  Kruis je armen 
niet tijdens het luisteren, dat is een 
gesloten houding.

Je bent uiteraard geen stand
beeld.  Ondersteun je woorden 
gerust met gebaren.  Dat is zelfs 
een meerwaarde wanneer je iets 
vertelt.  Daarbij aansluitend is je 
blik belangrijk.  Idealiter straalt je 
mimiek focus, openheid, interesse 
en enthousiasme uit.  Dat zal je 
groep motiveren om je te geloven en 

mee te gaan in je verhaal.  Probeer 
bewust voldoende nonverbale 
tekens te geven als iemand iets zegt, 
om aan te geven dat je hem of haar 
begrijpt: kijk die persoon aan, knik, 
hum, enz.  Als je zelf aan het woord 
bent, spreid je je aandacht over 
de hele groep, zodat iedereen zich 
aangesproken voelt.  Laat je blik 
over de groep gaan en kijk meerde
re personen direct aan.  Een vleugje 
humor kan bij jongeren ook wonde
ren doen!
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Inhoud vorming 
DOELEN 
Hét doel is dat jongeren in staat zijn 
om zelfbewuste keuzes te maken.  
Dat kun je stimuleren door:
 * Informatie te geven
 * Vaardigheden te oefenen
 * Hen te laten nadenken over een 
uitspraak

 * Verschillende meningen naast 
elkaar te laten horen

 * Zich in te leven in de ervaring van 
iemand anders

 * Oefeningen te doen over weer
baarheid

 * ...

Maak aan de jongeren duidelijk wat 
het doel van de vorming is en welke 
verwachtingen je hebt van hen.  
Koester geen onrealistische ver
wachtingen: hoop niet stiekem dat 
de jongeren zullen ‘veranderen’ of 
dat ze op het einde van de vorming 

hetzelfde denken.  Het is oké om te 
verschillen van mening, zolang er 
respect is voor elkaars mening.  

Geloof in jezelf, de groep en de 
jongeren, zie de (kleine) stappen die 
gezet worden.  Je kunt niemand ver
plichten om te leren, enkel leerkan-
sen aanbieden.  Het gras groeit niet 
door eraan te trekken, maar mis
schien heb je wel een zaadje geplant 
in het hoofd van een jongere?

Denk bij elk thema “Hoe kan ik 
ervoor zorgen dat de jongeren 
kritisch nadenken?” en “Hoe kan 
ik ervoor zorgen dat de jongeren 
beter in staat zijn om zelfbewuste 
keuzes te maken?”.  Neem dat als 
uitgangspunt om je vorming voor te 
bereiden.

 “Ik probeer de lat voor mezelf 
niet te hoog te leggen.  Homo-
fobie wegwerken in een sessie 
van twee uur is niet mogelijk.  
De gasten erover laten naden-
ken wél.”

 

REFLECTIE: Wat zijn jouw verwach
tingen?  Wanneer is de vorming 
voor jou geslaagd?

OPDRACHT: Formuleer de doelstel
lingen van jouw vorming als volgt:
De jongeren (moeten) kunnen ....
............................. zodat ze beter in 
staat zijn zelfbewuste keuzes te 
maken.

VEILIGHEID
Jongeren die relationele en seksu
ele vorming krijgen, kunnen zich 
onwennig voelen.  Ze hebben nood 
aan veiligheid.  Maar veiligheid cre
eren, hoe doe je dat?  Het gaat dan 
zowel om procesmatige veiligheid, 
psychische veiligheid als fysieke 
veiligheid (comfortabel lokaal, lucht 

en licht).  Je biedt onder andere 
veiligheid door het programma goed 
op te bouwen en door afspraken te 
maken (bijvoorbeeld de 
PICKASOLLafspraken3).  Vertrou

3     Zie seksuelevorming.be/praten-over-seks/praten-
over-seks/veilig-praten-over-seksualiteit-met-de-
pickasoll-afspraken

wen kan er maar zijn als iedereen 
met respect naar elkaar luistert.  
Jongeren mogen nooit het gevoel 
krijgen dat ze hun achtergrond moe
ten verdedigen.

OPBOUW VORMING 

Beginnen met een werkvorm over 
de eerste keer seks?  Nee.  Dat die 
opbouw te hoogdrempelig is, weet 
iedereen.  Maar hoe bouw je een 
vorming dan wel op?

Start met de verwachtingen.  Wat 
verwacht jij van de jongeren?  Wat 
verwachten zij van de vorming en 
van jou?  Maak afspraken en doe 
een opwarmer of ijsbreker om in 
het thema te komen.  Dan komen 

de werkvormen.  Eindig met een 
(anonieme) evaluatie.  Dat kan door 
enkele vragen in de groep te gooien 
of hen (anoniem) een briefje naar 
jou te laten schrijven.

Start niet met het meest hoogdrem
pelige thema.  Als je het bijvoor
beeld wilt hebben over verliefdheid, 
relaties en seksualiteit doe je dat 
best in die volgorde.  Je kunt die op
bouw ook tegen de jongeren vertel

len.  Zorg voor voldoende afwisse-
ling.  Enkel gesprekswerkvormen is 
not done.  Als je merkt dat jongeren 
geeuwen, kan het zijn dat ze moe 
zijn.  Of het is saaaaai en ze hebben 
nood aan actie.  Of aan iets (audio)
visueels.  Of aan werken in kleine 
groepjes.  Of aan een korte wande
ling.  The possibilities are endless.  
Inspiratie voor thema’s vind je op 
pagina 15.

VOORBEREID, GEEN ALLESWETER
Je moet zelf zeker geen inhoudelijke 
expert zijn.  Je kunt immers niet 
alles weten.  Je kunt wel informatie 
opzoeken over het thema waar je 
van plan bent rond te werken.  Als je 
weet waar dat kan, kun je dit samen 
met de jongeren doen4, bijvoorbeeld 
als je op een vraag geen antwoord 
weet.

4     Dat kan bijvoorbeeld op allesoverseks.be  
of zanzu.be.

Wees niet bang om je kwetsbaar op 
te stellen.  “Dat weet ik niet” is veel 
eerlijker en authentieker dan een 
begeleider die koste wat het kost op 
elke vraag een (mogelijk fout) ant
woord probeert te formuleren.  In
formatie over verschillende religies, 
culturen en achtergronden is niet 
per se nodig.  Je kunt de jongeren 
die dat willen hierin betrekken als 
ervaringsdeskundige.  Bevraag dan 
wel degelijk hun ervaring, verwacht 
geen lesje over een bepaalde religie.  
Vraag bijvoorbeeld: “Wil je er iets 

meer over vertellen?” Accepteer het 
als ze dat niet zien zitten.  Vraag 
nooit: “Hoe gaat dat bij jullie?”  Die 
vraag veronderstelt dat er een ‘jullie’ 
is, en dus ook een ‘wij’.  Dat is een 
dooddoener en het kan leiden tot 
culturaliseren.  Andere vragen 
waarop jij het antwoord niet kent, 
kun je terugspelen naar de groep.

 “Als ik het antwoord op een 
vraag niet weet, zeg ik dat ik het 
ga opzoeken.  En dat doe ik dan 
ook.”
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WHAT’S IN A NAME?
Wees niet vaag, gebruik geen vak
taal.  De vorming is voor niemand 
nuttig als je praat over ‘daar bene
den in je broek’ en ‘de bloemetjes 
en de bijtjes’.  ‘Coïtus’ en ‘cunni
lingus’ zijn ook niet aan de orde.  
Anderzijds zijn ook ‘lul’ en ‘neuken’ 
not done.  Zorg dat het duidelijk is 
waarover je het hebt, gebruik de 
juiste woorden: penis, vagina, seks, 
beffen, enz.

Opdracht: Maak voor jezelf een 
eigen woordenboekje, dat je gaan
deweg aanpast met woorden die 
je wel en niet gepast vindt om te 
gebruiken in een vorming.  Inspi
ratie hiervoor vind je op zanzu.be/
nl/woordenboek.

Soms hebben jongeren de nood 
om toch even vulgaire woorden uit 
te spreken, kwestie van het ijs te 
breken.  Je kunt dat in een oefening 
verwerken en daarna afspreken 
welke woorden jullie in de vorming 
zullen gebruiken.  Als je dat doet 
aan de hand van synoniemen weten 
de jongeren meteen dat met ‘neu
ken’ hetzelfde bedoeld wordt als met 
‘seks’.
Als er een term is die jongeren 
gebruiken en die jij niet kent, of je 
vermoedt dat niet alle jongeren in 
de groep die term kennen, vraag 
dan wat het betekent of wat ze 
ermee bedoelen.  Het kan gaan om 
jongerentaal, woorden uit andere 
talen, enz.

“Ik laat jongeren bij elke letter 
van het alfabet een woord 
verzinnen binnen het thema 
relaties en seks.  Dildo en 
kut passeren elke keer wel 
de revue.  Gevolgd door veel 
gegiechel.  Maar dat helpt.  Om 
de spanning te breken en een 
gezamenlijke woordenschat af 
te spreken.”

GESPREK LEIDEN 

Stimuleer de jongeren om kritisch 
na te denken:

 * Speel advocaat van de duivel om 
reactie uit te lokken.

 * Haal standpunten aan die nog niet 
genoemd zijn.

 * Vraag door naar het verhaal van 
jongeren.  (“Is dat zo?  Leg eens 
uit?”)

 * Trek het gesprek open.  (“Wat 
denken anderen daarvan?”)

 * Vat af en toe het gesprek samen.

 * Durf stiltes te laten vallen, zodat 
jongeren tijd krijgen om na te 
denken.

 * Stel open vragen in plaats van 
janeevragen.

Het belangrijkste is dat er naar 
iedereen wordt geluisterd en dat 
de begeleider informeert, onder-
steunt en stimuleert bij het vormen 
van een eigen visie.  Stimuleer het 
onderlinge gesprek tussen jongeren 
door expliciet te benoemen dat jon

geren elkaar vragen mogen stellen.  
Speel vragen die jongeren aan jou 
stellen terug naar de groep.  Jonge
ren leren veel meer van elkaar dan 
van een begeleider!

“Als mijn jongens hun mening 
als de waarheid naar voren 
schuiven, vraag ik of ze iemand 
kennen die er anders over 
denkt.”

THEMA’S RELATIONELE EN SEKSUELE VORMING 

Relationele en seksuele vorming kan over heel veel dingen gaan.  Deze woordenwolk geeft je inspiratie.

 WEERBAARHEID

LICHAMELIJKE 

ONTWIKKELING

RELATIONELE 
ONTWIKKELING

SEKSUELE 
ONTWIKKELING
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Praktisch 

WAAR?  
Locatie 
Denk na over de locatie waar de 
vorming zal plaatsvinden.  Het 
helpt altijd om los te komen van 
de context die de jongeren gewend 
zijn.  Doe de vorming daarom eens 
op een andere plek dan op school, 
in de leefgroep, enz.  Zorg voor een 
fijne plek waar het rustig genoeg is 
om ongestoord te praten.  Meerdere 
ruimtes zijn een plus.  Zo kun je 
voor een werkvorm in alle rust in 
kleine groepjes werken.

Opstelling ruimte
Wees een deel van de groep.  De 
opstelling van de ruimte kan je 
hierbij helpen.  Creëer een gezel
lige ruimte.  Dat draagt bij tot een 
ontspannen sfeer.  Sta niet als enige 
recht tegenover de groep, maar ga 
bij de jongeren in de kring zitten.  
Dat benadrukt de gelijkwaardigheid 
in de groep.  Het vergemakkelijkt de 
communicatie als iedereen elkaar 
kan zien.

“Als ik de banken laat staan zo-
als ze altijd staan, verwachten 
de jongeren dat ik het kom uit-
leggen.  Dat wil ik juist niet met 
mijn vorming.  Door een andere 
opstelling dan anders te gebrui-
ken, weten mijn jongeren dat ik 
iets anders van hen verwacht.”

WIE?

Doelgroep 
 
Groepsgrootte 
De ideale groepsgrootte is afhan
kelijk van de jongeren zelf.  Een te 
kleine groep?  Dan kunnen jonge

ren zich ‘bekeken’ voelen.  Een te 
grote groep?  Dan is er misschien 
niet genoeg ruimte voor ieders 
idee.  Stillere jongeren zullen hun 
mening voor zich houden.  En dan 
kan het minder veilig zijn om je idee 

te delen.  Je voelt zelf het beste aan 
of de vorming voor de jongeren het 
nuttigst of fijnst is met een groep(je) 
van bijvoorbeeld zes, twaalf of twin
tig jongeren.  Jij kent hen tenslotte 
het beste.

Samenstelling groep 
Jongeren met verschillende geslach
ten (v/m/x), achtergronden, talen, 
leeftijden, religies, seksuele oriën
taties, enz. samen hierover laten 
nadenken en uitwisselen: dat is 
boeiend.  Ze kunnen van gedachten 
wisselen en vooroordelen ontkrach
ten, waardoor wederzijds respect en 
begrip kunnen toenemen.  Voel je 
dat het in jouw groep wel nodig kan 
zijn om voor een bepaalde reden te 
splitsen?  Werk dan afwisselend in 
gescheiden en gemengde groepen.
Jongens en meisjes samen?  Dat kan 
roldoorbrekend werken, ja.  Maar 
soms heeft (gedeeltelijk) werken 
met gescheiden groepen jongens en 
meisjes ook z’n voordelen:

 * Een veiliger klimaat.  Sommige 
meisjes zullen hun mond niet 
opendoen in het bijzijn van jon
gens en andersom.  Splitsen is 
dan een betere optie.

 * Gelijklopende(re) leefwereld van 
de jongeren.  Door de grotere 
herkenning krijgt het spreken over 
persoonlijke vragen en gevoelens 
meer kans in een nietgemengde 
groep.  Weet wel dat de meisjes 

in een meisjesgroep of de jongens 
in een jongensgroep onderling fel 
kunnen verschillen.  Ga er niet 
van uit dat meisjes enkel over de 
‘zachte’ aspecten van het thema 
zullen willen praten.  Maak voor
oordelen, clichés en stereotypen 
over meisjes/jongens bespreek
baar.

Het is belangrijk dat je erover 
waakt dat de vragen van de jonge
ren altijd centraal staan.  Een iets 
andere focus in de jongens dan in 
de meisjesgroep is oké.  Zorg er wel 
voor dat jongens ook leren over een 
‘meisjesthema’ als menstruatie en 
andersom.

Begeleider 
Het thema ‘relaties en seksualiteit’ 
is heel breed.  Zo breed dat elke be
geleider van jongeren hier iets mee 
kan doen, of zou moeten doen.  

Jongeren weten wat ze willen5.  Voor 
dit thema willen ze: een deskundige 
begeleider met voldoende levens

5     Zie ook: seksuelevorming.be/praten-over-seks/
praten-over-seks-als-professional

ervaring, die kan aansluiten bij hun 
leefwereld.  Sommige jongeren 
zullen de voorkeur geven aan een 
mannelijke of vrouwelijke begelei
der.  Dat is praktisch echter niet 
altijd haalbaar.

Bekende of externe begeleider?  
Zowel een vaste leerkracht of bege
leider als een externe vormingsbe
geleider kan vorming over relaties 
en seksualiteit geven.

Een bekende begeleider:
 * weet wat er leeft bij de jongeren.
 * heeft al een band met de jongeren.
 * weet (soms) welke dynamieken er 
leven in de groep.

 * weet wat er al gedaan is rond het 
thema, kan er nadien op terugko
men, is er om vragen van jongeren 
te beantwoorden die achteraf pas 
komen (continuïteit).

Een externe begeleider:
 * is een ‘perfect stranger’.  Vaak zijn 
jongeren meer open tegen een 
onbekende, omdat die na de vor
ming(sdagen) weer verdwijnt.

 * heeft vaak meer ervaring met vor
ming geven over dit thema.

WANNEER?  
Zorg dat de vorming (telkens) 
plaatsvindt op een moment dat past 
voor de jongeren.  Het is geen goed 
idee om dit vlak voor of na de exa
mens te doen.  De jongeren zitten 
dan al met vierkantswortels, hout
snijtechnieken of de aankomende 
vakantie in hun hoofd.  

Religieuze bezinningsmomenten 
zoals de ramadan zijn niet ideaal 
voor vorming over relaties en sek

sualiteit.  Dat kun je op voorhand 
aftoetsen bij de jongeren, want niet 
alle moslimjongeren doen mee met 
de vastenperiode.  Heb uiteraard 
ook oog voor andere religies.  
Ruzie of verdriet in de groep?  Geen 
goed moment.  Eerst die sfeer weer 
opkrikken, ruzies uitklaren of men
sen zich beter laten voelen voor de 
vorming kan doorgaan!
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Seksuele 
ontwikkeling 

De biologische ontwikkeling is uni-
verseel.  Ieders lichaam verandert 
in de puberteit, iedereen krijgt te 
maken met opspelende hormonen, 
pukkels, lichaamsbeharing en plotse 
groei.

Maakt iedereen een seksuele ont
wikkeling door?  Ja.  Iedereen is een 
seksueel wezen.  Of je nu seksueel 
actief bent of niet.  Iedereen is op 
zoek naar verbinding en intimiteit.  
Maar maakt iedereen dezelfde sek
suele ontwikkeling door?  Nee.  Bij 
sommigen gaat dit snel, bij anderen 
trager.  Ook de context waarin je 
opgroeit, bepaalt veel.

 * Praat je met je ouders en/of an
dere familieleden over relaties en 
seksualiteit?

 * Krijg/neem je ruimte om te 
experimenteren met relaties en 
seksualiteit?

 * Hoe denkt jouw gezin of de 
omgeving waarin je opgroeit over 
manvrouwrollen, seksuele oriën
taties, gendernormen?

 * Met welke leefregels ben je opge
groeid?

 * Heb je seksueel grensoverschrij
dend gedrag meegemaakt?

 * ...

Sensoa ontwikkelde een norma-
tieve lijst6 om een goed zicht te 
krijgen op de seksuele ontwikkeling 
van kinderen en jongeren.  Je krijgt 
een overzicht van wat in de weten
schappelijke literatuur geweten is 
over seksueel gedrag van kinderen 
en jongeren tot 18 jaar.  Het meeste 
onderzoek is westers, maar er is wel 
aandacht voor cultuurdiversiteit. 
Verder komen signalen van seksueel 
misbruik, emotionele ontwikke
ling en genderdiversiteit aan bod.  
Sensoa houdt die lijst regelmatig 
uptodate.  Wat bij 20 % van de 
kinderen en jongeren voorkomt en 
voldoet aan de criteria van het Vlag
gensysteem (toestemming, vrijwil
ligheid, gelijkwaardigheid, adequaat 
voor de ontwikkeling en de context, 
zelfrespect) is opgenomen in de lijst.

Wil je dat jongeren van hun sek
sualiteit kunnen genieten?  Hope
lijk wel, ja.  Wel, dan moeten alle 
begeleiders kinderen en jongeren 
van jongs af aan begeleiden in hun 
seksuele ontwikkeling.  Je leest deze 
publicatie, dat is alvast een grote 
stap in de goede richting.  Hoera!

6     seksuelevorming.be/sites/default/files/digitaal_
materiaal/normatievelijst2016.pdf

Ik gebruik graag speelse werkvormen, 
zolang het voor iedereen oké is.{ }
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Seks en de wet 

WAAROM DIT HOOFDSTUK?  
Kinderen en jongeren hebben 
seksuele en reproductieve rechten.  
Ze hebben onder andere recht 
op informatie en vorming over 
relaties en seksualiteit.  Dat staat 
in het Charter voor Seksuele en 
Reproductieve Rechten7.  Bijna alle 
landen ondertekenden de Univer
sele Verklaring van de Rechten van 
de Mens (UVRM).  Die verklaring 
stimuleert overheden om verplich
tingen na te komen.  Seksuele 
rechten zijn internationaal erkend 

7     ippf.org/sites/default/files/
sexualrightsippfdeclaration_1.pdf

als mensenrechten.  De toepassing 
ervan is helaas niet altijd hetzelfde 
als wat er beoogd wordt op papier.  
Ook niet in België.  Toch bieden die 
rechten handvatten in gesprekken 
met jongeren.  Er zitten namelijk 
verschillende basisrechten in vervat 
die bruikbaar zijn in discussies: niet 
schaden, niet discrimineren, niet 
oordelen, enz.  De wetgeving is in 
verschillende landen anders, maar 
overal ter wereld zijn er organisaties 
die opkomen voor seksuele rechten.

Voilà, dat is alvast een argument om 
te verantwoorden waarom we vor
ming geven over relaties en seksu
aliteit: omdat kinderen en jongeren 
er recht op hebben.

Gebruik dit juridisch kader in ge
sprekken met jongeren: ”Dit zijn de 
regels waar je je in België aan moet 
houden.” Let wel op: doe dit niet 
metdevingerwijzend.  Dat kan een 
dooddoener zijn voor het gesprek of 
een gevoelsmatige discussie neer
walsen.

WAT MAG ER (NIET) IN BELGIË?  
“Je mag denken wat je wilt maar je mag niet doen wat je wilt.”

Strafbaar of niet?  
 * Twee 16-jarigen hebben seks waarvoor ze allebei toestemming gaven  ........................  niet strafbaar
 * Een naaktfoto van een minderjarige doorsturen  ......................................................................  strafbaar
 * Naar porno kijken  ..................................................................................................................  niet strafbaar
 * Op straat in de billen van een onbekende knijpen  ...................................................................  strafbaar
 * Als 17-jarige vrijwillig een naaktfoto naar je lief sturen, die even oud is  ......................  niet strafbaar
 * In je blootje op straat lopen  ..........................................................................................................  strafbaar
 * Abortus plegen als je 14 jaar bent en 10 weken zwanger bent  ......................................  niet strafbaar
 * Seks hebben met je lief als die dat zelf niet wil  ........................................................................  strafbaar
 * Iemand discrimineren omdat die homo/lesbisch/biseksueel/transseksueel is  ...................  strafbaar
 * Iemand aanzetten tot haat tegenover holebi’s of transgenders  ..............................................  strafbaar

In België bestaat er een wet over 
vrijheid van meningsuiting, al 
zijn daar grenzen aan verbonden.  
Daarnaast is er een antidiscrimi-
natiewet8.  Wat kan er dan wel en 
wat niet?  Daar bestaat heel wat 
discussie over.  Maar discrimineren
de uitspraken doen of handelingen 
stellen?  Dat mag niet.

Seksuele handelingen zijn straf
baar als een van de betrokken niet 
(geldig) toestemt.  In België ben 
je seksueel meerderjarig vanaf 16 
jaar.  Vóór die leeftijd kun je volgens 
de wet niet geldig toestemmen met 
eender welke seksuele handeling, 
zelfs al is ze gewenst.

De huidige wet houdt geen rekening 
met een leeftijdsverschil tussen de 
seksuele partners9.  Een 16jarige 
mag dus (vrijwillig en met toe
stemming!) seks hebben met een 
35jarige.  Twee 15jarigen mogen 
geen seks hebben met elkaar.  In dat 
laatste geval komt het maar zelden 
tot een officiële klacht.  Gebeurt dat 

8     Lees meer op belgium.be/nl/justitie/slachtoffer/
klachten_en_aangiften/discriminatie
9     Voor meer info, kijk op seksualiteit.be/misbruik/
misbruik-en-wet/leeftijdsgrens

toch, dan valt dit onder het jeugd
recht (en niet de strafwet).

Die wetten zijn verwarrend.  Ze 
dateren dan ook van 1912 en zijn 
dringend aan herziening toe.  
Samen met onder andere Sensoa 
pleit Pimento voor een aanpassing 
van de wet aan de realiteit.  Jonge
ren zijn (veel) eerder dan op 16 jaar 
seksueel actief (van tongzoenen tot 
seksueel contact).  De voorstellen 
wat seksuele handelingen betreft, 
zijn:

 * Tussen jongeren onderling: uit het 
strafrecht halen

 * Tussen een jongere en een volwas
sene: een leeftijdsgrens invoeren

Opmerking: Voor medische be
slissingen over zwangerschap en 
geboorte is er geen leeftijdsgrens.  
Een meisje dat zwanger is en abor
tus wil, mag daar op elke leeftijd zelf 
over beslissen.
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Heerlijk om in openlucht 
vorming te geven.{ }
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What the ‘FAQ’?!  
❝ Moet ik zelf een expert zijn?  

Nee.  Basiskennis over het thema 
waarrond je wilt werken (bijvoor
beeld seksualiteit), is natuurlijk wel 
mooi meegenomen.  Maar kennis
overdracht is zeker niet het belang
rijkste.  Jouw rol als begeleider?  
Dat is jongeren stimuleren om zelf 
antwoorden te formuleren en hen 
de ruimte geven om uit te wisselen 
over dit thema.  Stellen jongeren jou 
een vraag waarop je het antwoord 
niet weet?  No problem.  Geef dat 

eerlijk toe.  Ga daarna (eventueel sa
men met hen) op zoek naar de juiste 
informatie en koppel die terug.

Met een thema als seksualiteit kun 
je het wel al verwachten: schoor
voetend komt een jongere naar je 
toe.  “Euhm ... ik euhm ... heb nog ... 
euhm ... een vraagje ...”  Individueel 
je vraag kunnen stellen: belangrijk.  
Geef daar de tijd voor.  Dat kan 
bijvoorbeeld tijdens de pauze of 

achteraf.  Antwoord juist en eerlijk 
op de vraag, of geef het toe als je 
het antwoord niet weet (zie pagina 
13).  Kun je alles oplossen?  Nee, je 
bent geen superheld.  Het is daarom 
aangewezen dat je jongeren stimu
leert om een vertrouwenspersoon 
te zoeken in hun (naaste) omgeving.  
Dat kan een tante zijn, een voetbal
coach, een leerkracht, enz.

❝ In mijn groep zijn er twee jongens die altijd aan het woord zijn.  De rest luistert 
mee maar heeft geen inbreng.  Wat moet ik doen?  

Het is niet omdat jongeren enkel 
luisteren dat ze niet meedoen aan 
de vorming.  Je weet niet wat er in 
hun hoofd gebeurt.  Als je het gevoel 

hebt dat de mening van de twee jon
gens te zwaar doorweegt, vraag dan 
eens wat de anderen ervan denken.  
Je kunt de groep even opsplitsen in 

duo’s of kleine groepjes en daarna 
(al dan niet) terugkoppelen naar de 
grote groep.

❝ Hoe zorg ik ervoor dat iedereen zich op hun gemak voelt tijdens een vorming 
over relaties en seksualiteit?  

Probeer een veilige, vertrouwelijke 
sfeer te scheppen.  In een veilige 
situatie:
 * voelen jongeren zich niet gedwon
gen om iets te zeggen;

 * hebben ze geen schrik om uitgela
chen te worden om wat ze zeggen 
of doen;

 * worden ze niet gedwongen om 
iets te doen wat ze niet willen.

Het is daarom belangrijk om goede 
afspraken te maken, bijvoorbeeld de 
PICKASOLLafspraken10.  Als jon
geren een respectloze of normatieve 
uitspraak doen, is het aan jou als 
begeleider om hierop te reageren.

10     Zie seksuelevorming.be/praten-over-seks/praten-
over-seks/veilig-praten-over-seksualiteit-met-de-
pickasoll-afspraken

Hoe schep je een fijne sfeer?  Pak 
bijvoorbeeld de vorming niet te for
meel aan.  Maak gebruik van humor 
(zonder constant lacherig over het 
thema te doen, dat versterkt enkel 
het taboe), pas de opstelling van het 
lokaal aan, waardeer de inzet van de 
jongeren, enz.

❝ Wat doe ik als de jongeren mij persoonlijke vragen stellen?  

Je moet zelf je eigen grenzen bepa
len en aangeven.  Misschien vind je 
het geen probleem om persoonlijke 
ervaringen te delen.  Een monoloog 
afsteken is geen goed idee.  Wees 
niet boos of beledigd dat jongeren 
de vraag stellen, vragen staat im
mers vrij.  

Stel: jongeren stellen je een vraag 
en jij wilt niet antwoorden.  Zeg dan: 
“Dat is te persoonlijk, daar ant
woord ik liever niet op.”  Je bent dan 
een goed voorbeeld voor de jonge
ren.  Zo merken ze namelijk dat het 
oké is om te kiezen wat je vertelt en 
wat niet.  Grenzen en zo.

Voel aan wat de jongeren écht 
willen weten.  We noemen dat de 
vraag achter de vraag.  Een jongen 
die vraagt hoe oud jij was bij jouw 
eerste keer seks?  Die wil niet weten 
hoe oud jij was, maar wat een goede 
leeftijd zou zijn voor zijn eerste keer.  
Als je vermoedt dat de jongere iets 
anders wil weten, kun je vragen: 
“Kun je me iets meer vertellen over 
je vraag?”  Zo kom je te weten wat 
voor antwoord de jongere verwacht.

❝ Wat moet ik doen als mijn groep niet zo taalvaardig is of niet goed Nederlands 
kan?  

In de meeste groepen zal Neder
lands als voertaal perfect mogelijk 
zijn.  Toch mag je er niet van uitgaan 
dat iedereen alles begrijpt, net zoals 
jij misschien niet alle termen en 
woorden zal snappen die jongeren 
gebruiken.

Zorg dat de vorming altijd aange
past is aan het taalniveau van de 
jongeren.  Werk bij taalzwakke 
jongeren met zeer visueel materi
aal, pictogrammen11 en tekeningen.  
Gebruik korte zinnen met duidelijke 
woorden.  Ondersteun je woorden 
met gebaren.  Check tussentijds of 
iedereen mee is.  Laat een jongere 
jouw verhaal doen om na te gaan of 
het goed overgekomen is.  Neem je 
tijd.

Als de jongeren wel andere talen 
beheersen, laat hen dan voor elkaar 

11     Je kan pictogrammen (ook m.b.t. relaties en 
seksualiteit) downloaden op sclera.be 

vertalen of schakel over naar een 
andere gemeenschappelijke taal12.  
Het kan voor jongeren laagdrempe
liger zijn om seksuele woorden in 
het Nederlands te benoemen dan 
in de thuistaal.  Als het echt niet 
anders kan, schakel dan een tolk 
in die openstaat voor het thema en 
zich op een degelijke manier kan 
voorbereiden en inwerken in deze 
vorming.  Let wel goed op wie die 
tolk is, zodat het niet toevallig een 
familielid of een kennis is van een 
jongere uit de groep.

12     Zanzu.be kan hier nuttig zijn. Op deze site 
kan je informatie over seksualiteit (met visuele 
ondersteuning) vinden in verschillende talen. 

❝ Hoe zorg ik ervoor dat jongeren niet sociaal wenselijk gaan antwoorden?  

In sommige groepen zullen jonge
ren geneigd zijn om sociaal wense
lijke antwoorden te geven, bijvoor
beeld doordat er te weinig veiligheid 
is om te kunnen zeggen wat ze echt 
denken.  Heb hier oog voor.  Als 

je blijft doorvragen, kom je hun 
mening wel te weten.  Let wel op dat 
je niet overkomt als een detective 
die een moordzaak wil oplossen.  
Je vraagt om verduidelijking uit 
nieuwsgierigheid en interesse, niet 

om hen uit te horen of af te schrik
ken.  Misschien is het nodig om de 
vorming even opzij te schuiven en 
te werken aan veiligheid in de groep 
(zie pagina 12).
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❝ Ik plan volgende maand een vorming in mijn groep.   
Moet ik de ouders verwittigen?  

In een ideale wereld is dit thema 
niet anders of specialer dan andere.  
Je kunt er dus bewust voor kiezen 
om dit niet te laten weten.  Relaties 
en seksualiteit staan in de onder
wijseindtermen en normaal gezien 
in het pedagogische project van de 
school, dus in een schoolcontext 
is het eigenlijk niet nodig om dit te 
verantwoorden.

Toch zijn we ons ervan bewust dat 
dit thema soms taboe is.  Sommige 
ouders zullen zich voorbijgestoken 
of niet gerespecteerd voelen als ze 
niet op de hoogte zijn van de vor
ming.  Geef dan duidelijk mee wat 
het (brede) thema is, welke (alge
mene) inhoud aan bod komt en wie 
de vorming geeft.  Je kunt algemene 
termen gebruiken: bijvoorbeeld ‘re
laties, liefde, identiteit’ in plaats van 
‘seksuele vorming’.  Het is jammer 

genoeg een reële mogelijkheid dat 
ouders hun kind wegens die vor
ming thuis houden, vaak uit angst 
voor het onbekende.  Andere ouders 
vinden het stiekem wel goed dat ze 
niet verwittigd werden.  Als iemand 
er iets over vraagt, kunnen ze zeg
gen dat ze van niks wisten.  Ze zijn 
toch blij dat hun kind over relaties 
en seksualiteit geleerd heeft.

❝ De jongeren in mijn groep gebruiken homo als scheldwoord.  Als ik er iets van 
zeg, zeggen ze dat ze dat maar ‘om te lachen’ zeggen.  Hoe reageer ik hierop?  

Je kunt in deze situatie je eigen 
gevoelens benoemen.  Zeg dat je 
het niet oké vindt dat ze het woord 
homo als scheldwoord gebruiken, 
dat dat jou kwetst.  Als je zelf enkele 
homovrienden hebt, kun je daar 
naar verwijzen.  Vraag of de jonge
ren die dit scheldwoord gebruiken 
zelf homo’s kennen, en vraag hoe zij 
denken dat die jongens zich zouden 

voelen bij ‘homo als scheldwoord’.
Je bant door jouw interventie niet 
ineens het woord als scheldwoord 
uit hun vocabulaire, maar zo laat je 
hen tenminste wel even nadenken.  
Blijven ze dat woord als scheld
woord gebruiken?  Blijf er dan iets 
van zeggen.  Het gaat immers over 
iemands identiteit.  Je kunt samen 
afspreken om tijdens jouw vorming 

het woord niet meer te gebruiken 
als scheldwoord.

Als je het gevoel hebt dat er nog jon
geren in de groep denken zoals jij, 
kun je hier naar polsen: “Zijn er nog 
mensen die het niet oké vinden dat 
sommige mensen homo als scheld
woord gebruiken?”

❝ Ik ben een leefgroepbegeleider.  Een meisje van mijn leefgroep is zwanger maar 
wil niet dat haar ouders dit weten.  Wat moet ik doen?  

In het Decreet betreffende de 
Rechtspositie van de Minderjari
ge in de Jeugdhulp13 staat onder 
andere dat informatie die de jongere 
in vertrouwen deelt vertrouwelijk 
behandeld moet worden.  De enige 
uitzondering is als er onveiligheid is 

13     Voor meer info, kijk op wvg.vlaanderen.be/
rechtspositie/05-publicaties/werkmap-decreet_en_
memorie.pdf

tegenover zichzelf of de omgeving.  
Je moet op een integere en partici
patieve manier omgaan met de info.

Het belangrijkste is dat de gebeurte
nis eigendom blijft van de jongere, 
ook al ben je als begeleider verplicht 
om er iets mee te doen.  Ga dus het 
gesprek aan met het meisje.  Bekijk 
samen met haar welke zwanger

schapskeuze ze wil maken.  Je kunt 
met haar je bezorgdheid in verband 
met haar ouders delen en samen 
met haar uitzoeken wat de beste 
oplossing is.  “Hoe zie jij het verdere 
verloop hiervan?”, kun je bijvoor
beeld vragen.  Het is belangrijk 
dat je haar ouders of het team niet 
inlicht zonder het medeweten en 
de wil van het meisje.  Maak er een 

Niet iedereen is een prater. 
Daar hou ik rekening mee in 
mijn keuze van werkvormen.
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‘samen met’verhaal van en geen ‘ik 
onderneem dit’verhaal, waarbij je 
het overneemt van het meisje.

Als je het team toch op de hoogte 
wilt brengen, communiceer hier 
dan over met het meisje.  Zorg dat 
het team integer omgaat met die 

informatie en dat niet iedereen het 
meisje hierover aanspreekt.  Hou de 
informatie voor jezelf als het meisje 
dat wil.

❝ Ik kom het lokaal binnen en een van de jongeren zegt: “Vorming over seks?  Dat 
is niet nodig hoor, wij weten alles al!”   Wat doe ik?  

Je kunt die jongere bevestigen door 
te zeggen: “Heel goed, dan mag jij 
me vandaag helpen.” Met wat humor 
zeg je dat je er zeker van bent dat 
de jongere nog wel iets zal bijleren.  

Vraag zeker of de hele groep er zo 
over denkt.
Je kunt dit als insteek gebruiken om 
te weten te komen wat de jonge
ren interessant vinden.  Dat kun je 

anoniem doen, door de jongeren 
hun vragen op een papiertje te laten 
formuleren.  Wedden dat er wel veel 
vragen komen?

❝ Ik wil dat jongeren ook na vorming(en) over dit thema juiste informatie kunnen 
krijgen/vinden.  Hoe pak ik dat het beste aan?  

Vermeld duidelijk goede informa-
tiebronnen.  Schrijf ze op een bord, 
deel blaadjes met doorverwijslinks 
uit.  Een site als allesoverseks.be is 
fantastisch voor jongeren, 
zanzu.be is bruikbaar voor ander
stalige jongeren.  Anoniem vragen 
stellen kan bij Awel.  Ella vzw en 
Merhaba vzw werken rond speci
fieke thema’s als jongeren met een 
migratieachtergrond en relaties.  Je 
kunt die organisaties doorgeven als 
je merkt of denkt dat er specifieke 

vragen leven in de groep.

Je kunt werken met een vragenbox.  
Op die manier kunnen de jongeren 
hun vragen anoniem stellen.  Ver
werk de antwoorden op een subtiele 
manier in je lessen/contactmomen
ten/vormingen.

Je kunt een aparte kamer of een 
hoekje inrichten met boeken en 
infofolders over dit thema.  Dat 
kan taboedoorbrekend werken en 

jongeren antwoorden geven op hun 
vragen.  Weet ook dat veel jonge
ren bij elkaar terecht kunnen met 
vragen over dit thema.  Als ze niet 
naar jou komen, kun je enkel hopen 
dat ze de juiste informatie via een 
andere weg vinden.

 “Door met een vragenbox te 
werken, weten mijn leerlingen 
dat ik open sta voor vragen over 
seks.”

❝ De jongens van mijn groep zeggen dat ze dagelijks naar porno kijken en vinden 
dat heel normaal.  Hoe moet ik daarop reageren?  

Jongens die op zoek gaan naar 
porno?  Ze zijn vast nieuwsgierig!  
Meisjes?  Ja, daar geldt hetzelfde 
voor.  Maar geeft porno een realis-
tisch beeld van seks?  Nee, dat niet.  

Ga dus met de jongeren in gesprek 
over:
 * het feit dat er in porno vaak geen 
gelijkwaardigheid is tussen de 
seksuele partners;

 * de onrealistische lichamen die 
erin voorkomen;

 * hoe er bijna nooit condooms aan 
te pas komen.

❝ Hoe ga ik om met jongeren die heel negatief zijn ten opzichte van holebi’s?  

Iedereen mag een eigen mening 
hebben, maar je moet respectvol 
met verschillen omgaan.
Bij homonegativiteit bij jonge
ren wordt homoseksualiteit vaak 
gereduceerd tot gedrag.  Ze vinden 
bijvoorbeeld mannen die seks heb
ben met een andere man vies.  Of 
vrouwen die met een andere vrouw 
kussen raar.  Maar holebi zijn is 
zoveel meer dan enkel gedrag.  En 
holebi zijn is niet het enige aspect 
van iemands identiteit.  Het is inte
ressant om jongeren erop te wijzen 
dat ook hetero’s kussen, hand in 
hand lopen en seks hebben, en dat 
dit meestal niet als vies en raar 
wordt beschouwd.  Het relationele 
aspect (verliefd worden, samen 
leuke dingen doen, enz.) wordt uit 
het oog verloren.  Jongeren hiervan 
bewust maken en hen hierover laten 
nadenken is al een eerste stap.

“Zolang ze maar van mij afblijven, is 
het goed voor mij”, zeggen jongens 
soms.  Alsof elke homo eropuit is 
om seksuele toenadering te zoeken.  
Opnieuw: het is belangrijk om de 
vergelijking te maken met hetero’s, 
die ook niet uit zijn op seks met 
iedereen van het andere geslacht.

Andere meningen verkrijgen is in dit 
opzicht heel nuttig.  Je kunt vragen 
of iedereen er zo over denkt.  Of 
de jongeren iemand kennen die er 

helemaal anders over denkt.  Of ze 
iemand kennen die holebi is.  “Hoe 
zou je het vinden als jouw broer 
homo was?” brengt het thema 
dichter bij hun vel en levert vaak een 
meer genuanceerde mening op.

“Maar dat is toch niet normaal?” 
zegt iemand van jouw groep dan.  
Wel, het is niet omdat holebi’s in de 
minderheid zijn, dat ze niet ‘nor
maal’ zijn.  We moeten samenleven, 
hoe kan dat dan als je structureel 
een groep uitsluit?  Daarom is het 
een goed idee om te vertrekken 
vanuit verliefdheid.  Iedereen wordt 
verliefd, maar je kunt niet kiezen op 
wie of op wie niet.  Zeggen hetero
jongeren dat je seksuele oriëntatie 
een keuze is?  Pols dan naar het 
moment waarop ze ‘besloten’ om op 
het andere geslacht te vallen.

“In mijn thuisland bestaan geen 
homo’s”, zegt iemand die afkomstig 
is van een ander land.  Je kunt dan 
polsen naar hoe het komt dat die 
jongere dat denkt.  Bevraag nadien 
of die jongere hier in België iemand 
kent die op hetzelfde geslacht valt 
en breng het gesprek terug naar de 
context waarin we allen samenle
ven.  In sommige landen bestaan 
er trouwens wel antihomowetten 
maar zouden er zogezegd geen 
homo’s zijn. 

Sommige jongeren zeggen dat ze 
homofoob gedrag zouden stellen, 
bijvoorbeeld geweld tegenover hole
bi’s.  Het is dan heel belangrijk dat 
ze meekrijgen dat ze mogen denken 
wat ze willen, maar dat homofoob 
gedrag stellen echt niet oké is (en in 
België ook strafbaar!).
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❝ De jongeren in mijn groep doen tijdens de vorming hun oren dicht, ze willen het 
niet horen.  Wat doe ik?  

Je kunt vragen hoe het komt dat ze 
hun oren dicht houden.  Misschien 
willen ze het onderwerp koste wat 
het kost mijden, vinden ze het niet 
interessant of zijn ze bang om hun 
eigen mening te moeten delen.  Of 
ze doen alsof ze hun oren dicht
houden maar luisteren stiekem 

heel geïnteresseerd mee.  Het is 
belangrijk dat je oog hebt voor de 
reacties van jongeren en gevoelighe
den in verband met dit onderwerp.  
Iedere jongere maakt hierin eigen 
keuzes, maar heeft ook seksuele 
en reproductieve rechten.  Probeer 
hier met de jongeren afspraken 

over te maken, zodat de vorming 
op een manier kan doorgaan die 
voor iedereen prettig is.  Besteed 
zeker aandacht aan laagdrempelige 
opbouw (zie pagina 13).

❝ Wat doe ik als mijn hele groep commentaar heeft op één jongere?  
Jouw taak is in dit geval om respect 
te vragen.  Maak het duidelijk dat 
iedereen recht heeft op een eigen 
mening.  Verwijs naar de gemaakte 
afspraken.  Probeer het gesprek 
te stimuleren en zorg ervoor dat 
iedereen onderbouwde argumenten 
gebruikt.  Dus niet bijvoorbeeld “Dat 
is toch gewoon zo.”

Stel jezelf in de plaats van de 
jongere die commentaar krijgt.  
Bijvoorbeeld: een meisje heeft haar 
lief gedumpt via sms en de hele 
groep vindt dit not done.  Probeer 
het gesprek te voeren vanuit het 
standpunt van het meisje, zonder ie
mand ‘gelijk’ te willen geven.  Vraag 
bijvoorbeeld wat de voordelen zijn 
van het uit te maken via sms (het is 

makkelijk, je hoeft de reactie niet te 
zien, enz.).

❝ Zowel de jongens als de meisjes in mijn groep vinden dat een meisje negatieve 
aandacht uitlokt als ze een kort rokje aan heeft.  Hoe speel ik hierop in?  

Een goede strategie is hier om 
veel door te vragen.  Wijs erop dat 
iedereen het recht heeft om erbij te 
lopen zoals ze dat zelf willen.  Wat 
voor de een uitdagende kleding is, 
hoeft voor een ander helemaal niet 
(seksueel) opwindend te zijn.  “Jij 
hebt die jeansbroek toch ook niet 
aangetrokken om iemand seksueel 
op te winden?” Wat zijn redenen om 
bepaalde kleding te dragen (ja, ook 
een korte rok)?

 * Een meisje is trots op haar benen.
 * Een lange broek is bij 30° war

reeuumm.
 * Minirokken zijn hip.
 * Een bekende zangeres draagt 
altijd minirokken.

 * ...

Is een minirok aantrekken vragen 
om aandacht?  In de meeste ge
vallen niet, nee.  Mag je dan onge
vraagd een opmerking geven over 
iemands kont?  Nee.  Mag je ernaar 
kijken?  Goh, als het even kijken is 
en niet staren, is het wel oké.  Mag 
je denken: oh, wat een korte rok 
en wat een mooie kont?  Ja, dat 

mag wel.  Niemand kan in je hoofd 
kijken.  Gelukkig maar!

Wees je ervan bewust dat gender-
rollen hier een grote rol spelen.  
Meisjes worden véél sneller en 
vaker op hun kleren aangesproken 
dan jongens.  Ze worden bijvoor
beeld snel als slet bestempeld als ze 
te veel bloot tonen, en zowel door 
jongens als door meisjes!  Maak 
jongeren bewust van die dubbele 
standaarden en genderongelijkhe
den.

❝ De meisjes in mijn groep zeggen dat ze anale seks hebben, zodat hun maagden-
vlies intact blijft en ze zeker bloeden bij de eerste keer.  Hoe reageer ik hierop?  

Maak duidelijk onderscheid tussen 
feiten en meningen:
 * Iemand zegt dat een meisje geen 
maagd meer is als ze niet bloedt 
bij de eerste keer of als haar 
maagdenvlies niet meer intact is.   
Fout.  Dat is medisch niet correct.  

Die foute info corrigeren, dus! 14

 * Iemand vindt dat je maagd moet 
blijven tot je getrouwd bent.  Oké, 
dat is een mening.  Iedereen heeft 
recht op een mening.

14     Meer info en een filmpje hierover vind je op 
mytheontkracht.nl.

Probeer een open gesprek te heb
ben hierover.  Haal het belang van 
veilig vrijen aan – ook bij anale seks!

❝ Ik kwam te weten dat de jongeren in mijn groep vaak chatten met onbekenden.  
Hoe reageer ik hierop?  

Je wilt hen experimenteerruimte bie
den.  Ja, dat wel, maar moet je hen 
niet beschermen?  Ja, dat ook.  Ga 
met hen in gesprek.  Wat vinden ze 
er fijn aan?  Kennen ze de gevaren?
Deze situatie hoeft niet problema
tisch te zijn.  Jongeren chatten vaak 
met onbekenden omdat het leuk 

en spannend is, of gewoon om van 
gedachten te wisselen.

Maar als ze persoonlijke informatie 
delen, (naakt)foto’s sturen of afspre
ken met een onbekende?  Wat dan?  
Wel, dan is het niet meer zo on
schuldig.  Probeer jongeren hiervan 

bewust te maken.  Vraag naar de 
mening van de andere jongeren in 
de groep.  Jongeren leren vaak meer 
van elkaar onderling dan van een 
begeleider.

❝ Een jongere zegt: “Ik mag van mijn geloof toch geen seks hebben voor het huwe-
lijk, dus moet ik daar niet over leren.” Wat moet ik daarop zeggen?  

Ga niet in discussie over religie.  
Vraag je wat de jongere daarvan 
vindt?  Dan bots je waarschijnlijk op 
een muur.  Vraag wel naar hoe de 
jongere ermee omgaat.  Is dat mak
kelijk?  Wat met vriend(inn)en die 
wel seks voor het huwelijk hebben?

Je kunt erop wijzen dat je beter 
geïnformeerd kan zijn voor je eraan 
begint.  Sommige jongeren mogen 
geen seks hebben van thuis uit, 
maar doen het toch.  Zij hebben ook 
het recht om correcte info te krijgen.  
En het is niet omdat je erover leert, 
dat je het meteen in praktijk moet 

gaan omzetten.  En zo goed als 
iedereen wordt ooit seksueel actief.  
Verder kun je focussen op wat wel 
‘mag’.  Je kunt het hebben over 
iemand leren kennen, verliefd wor
den, kussen, enz.

“Als jongeren niet over seks 
willen praten omdat ze nog 
geen seks willen, maak ik de 
vergelijking met het verkeer.  Je 
bestuurt toch ook niet ineens 
een auto zonder ooit te hebben 
gefietst in het verkeer of de ver-
keersregels te kennen?!”

Wijs op het doel van vorming over 
relaties en seksualiteit: jongeren 
zelfbewuste keuzes laten maken.  
Om dat te kunnen doen, is het nuttig 
om meerdere standpunten en idee
en te kennen.
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❝ Enkele jongens en meisjes van mijn groep denken heel genderstereotiep.  De 
vrouw moet koken, voor de kinderen zorgen en het huishouden doen, de man 
moet geld verdienen.  Dat is bij hen thuis ook zo.  Hoe speel ik hierop in zonder 
hun thuissituatie in vraag te stellen?  

Dit is de realiteit van hun thuis
situatie.  Genderstereotiep denken 
hangt samen met onder andere hun 
opvoeding, mediagebruik en jonge
rencultuur.  Genderstereotypen zien 
we overal: op straat, op tv, online, op 
school, op het werk, enz.  
Reageer niet afkeurend!  Je kunt 
eerst en vooral eens horen of ieder
een er zo over denkt.  Misschien zijn 
er wel jongeren die helemaal anders 
denken.  Pols of de jongeren gezin
nen kennen waar de situatie anders 
is.  Wat vinden ze daarvan?  Je kunt 
vragen naar wat ze later willen als 
ze zelf een gezin hebben.  

Laat de jongeren reflecteren over 
wat gender is.  Dat is een belang

rijke stap naar de bewustwording 
van genderstereotypen.  Hoezo, 
de vrouw moet koken?  Weetje: de 
meeste chefkoks zijn mannen!

OPDRACHT: Denk na over de vraag: 
“Wat als ik vanaf nu door het le
ven zou gaan als man/vrouw (niet 
je eigen geslacht)?” Noteer alles 
waar je op komt.  Dat kan gaan 
over uiterlijke kenmerken, keuzes, 
gewoonten, kleren, hobby’s, enz.
Omcirkel nadien alles wat met ge
nder te maken heeft.15  Dat omvat 
alles wat aangeleerd is, waarin we 
gesocialiseerd zijn, wat volgens de 

15     Voor meer info over gender en geslacht/sekse: 
genderklik.be/watisgender.

maatschappij typisch ‘mannelijk’ 
of ‘vrouwelijk’ is.  Onderstreep 
daarna alles wat met geslacht te 
maken heeft, dus alles wat biolo
gisch is.  
Je kunt die oefening ook doen 
om het verschil tussen gender en 
geslacht te leren kennen.

Toon diversiteit als uitgangspunt.  
Heb het niet altijd over een jongen 
en een meisje als je over koppels 
praat.  Gebruik in je voorbeelden 
niet enkel Charlotte en Jasper als 
namen, maar ook Lies en Amber, of 
Fatma en Dries.  Doorbreek gender
rollen en andere stereotypen.

❝ Tijdens de vorming vertelt een meisje wenend dat ze seksueel misbruikt werd 
door een familielid.  Hoe ga ik hiermee om?  

Het kan gebeuren dat er zulke hefti
ge getuigenissen naar boven komen.  
Zeg dat je het moedig vindt dat het 
meisje dit deelt met de groep.  Vraag 
daarna wat het meisje nodig heeft.  

Wil ze eventjes pauze?  Prima.  Wil 
ze dat de vorming gewoon verder 
gaat?  Ook goed.  Vraag het meisje 
wat ze nodig heeft van de groep.  

Heb ook oog voor de groep.  Zo’n 
verhaal is heel heftig en kan een 
grote impact hebben.  Bekijk nadien 
met het meisje apart hoe jullie het 
beste haar situatie aanpakken.

Wat ik belangrijk vind, 
doet er niet toe. Het 
draait om de jongeren.
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Pimento versterkt wie met 
jongeren werkt 
Pimento is sinds januari 2018 de 
nieuwe naam van Jong & Van Zin. 
Onze specialiteit, die is niet veran
derd: relaties en seksualiteit, team
building, weerbaarheid en pesten, 
identiteitsontwikkeling en jongeren
participatie. Op basis van jarenlange 
kennis en ervaring, en eigen onder
zoek, versterken we kinderen, jonge
ren en hun begeleiders in deze the
ma’s die de leefwereld van kinderen 
en jongeren bepalen. 
Onze vormingen, workshops en 
tra jecten dompelen jouw team, je 
klasof jeugdgroep onder in een 
wereld vol inspiratie, motivatie en 
zelfs con frontatie. Steeds op een 

participatie ve manier, op jouw maat. 
Alles kan, zolang het maar iets in 
beweging zet! 
En met onze informatieve 
publicaties en educatieve materialen 
maak je pittige onderwerpen op een 
positieve manier bespreekbaar. 
Kijk voor meer informatie op onze 
website pimento.be.




