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1. Inleiding 
Lesgeven over seksualiteit, intimiteit en hulpverlening kan spannend, inspirerend en ook verrijkend zijn. 
In deze docentenhandleiding geef ik suggesties, gebaseerd op bijna 25 jaar leservaring over dit 
onderwerp als docent aan de Haagse Hogeschool aan zowel hbo- als mbo-groepen. Ervaringen van 
collega's zijn verwerkt in deze handleiding. 
 
In deze handleiding verwijzen we naar de website die behoort bij dit boek. Hier vindt u adressen van 
andere websites, formulieren, lesmateriaal enz. www.mathieuheemelaar.nl 
 

2. Doelgroep 
Het boek is bestemd voor studenten (voltijd en deeltijd) aan Hbo-opleidingen sociaal-agogische 
hulpverlening (SPH, MWD, CMV) en verpleegkunde (HBO-V). 
De studietaken zijn zowel gericht op voltijd als op deeltijd studenten. De opdrachten zijn afgestemd op 
Hbo-niveau qua taalgebruik, abstractieniveau en reflectievermogen. Bovendien zijn ze afgestemd op de 
praktijkrelevantie omdat het Hbo een beroepsopleiding is. 
 
Met enige extra ondersteuning is het mogelijk studietaken te gebruiken in het Mbo-onderwijs. Tenslotte 
kunnen veel studietaken ook gebruikt worden in het universitair onderwijs. Studenten die academisch 
opgeleid worden tot gespecialiseerde therapeuten, pedagogen, psychologen en psychiaters kunnen hun 
voordeel doen met verschillende studietaken. Hen zou daarnaast bijvoorbeeld ook gevraagd kunnen 
worden een seksuele autobiografie te schrijven. 
 
Het boek heeft twee hoofddoelstellingen: enerzijds empirische kennis over seksualiteit en intimiteit 
bijbrengen, anderzijds: leren praten over seksualiteit en intimiteit. Dit kan problemen oproepen bij 
specifieke groepen studenten. 
a. 'Stoere jongens en stoere meiden' 
Zie ook hoofdstuk 2 in het boek, over socialisatie. Deze groep kan –al dan niet vanuit hande-
lingsverlegenheid- geneigd zijn populaire grappen te maken, die een veilig besprekingsklimaat in de 
weg kunnen staan. Bij voorlichtingsprojecten voor middelbare scholieren wordt geadviseerd deze 
grappen niet te tolereren en hier in het begin van de lessen afspraken over te maken. Op Hbo-
opleidingen kan dit mogelijk iets anders gehanteerd worden. 
Deze groep zal niet alleen het werkklimaat bij besprekingen onveiliger kunnen maken, maar ook grote 
moeite kunnen hebben om zich te verplaatsen in anderen. Bij bepaalde studietaken (bv. 1.5) zullen zij 
grote moeite hebben niet te stigmatiseren, harde standpunten te onderzoeken en bepaalde eigen 
emoties te onderkennen. 
 
b. Studenten met een strengreligieuze levensovertuiging. 
Dit betreft niet alleen orthodox-islamitische studenten maar ook studenten van autochtone 
geloofsgemeenschappen, die een repressieve seksuele levenswijze uitdragen. Hierover zijn een aantal 
opmerkingen te maken. 
- Alle hulpverleners moeten in staat worden geacht cliënten te helpen bij hun problemen. Dit betreft ook 
seksuele problemen. Het ontkennen, negeren of weigeren te behandelen van seksuele problematiek 
komt niet overeen met opvattingen over professionele hulpverlening. 
- Professionele hulpverleners dienen zich bewust te zijn van eigen normen en waarden. Zelfonderzoek is 
daarom van belang. 
- In veel traditioneel religieuze kringen is onvoldoende of geen seksuele voorlichting gegeven. Hier 
heerst een informatieachterstand. 
- Een hulpverlener dient zijn eigen normen- en waardepatroon niet op te dringen aan cliënten. 
Voorwaardelijk daartoe is dat een hulpverlener kan onderzoeken wat de normen en waarden van zijn 
cliënten zijn. Een gesprek over seksualiteit en intimiteit is daarom in de meeste situaties onontbeerlijk. 
 
Sommige islamitische jongens en meisjes zouden vanuit culturele en religieuze achtergronden moeilijker 
kunnen praten in gemengde groepen. Zie ook §5 van deze handleiding. Doel is uiteindelijk: dat alle 
studenten optimaal kunnen studeren, d.w.z. het creëren van een veilige, steunende warme 

http://www.mathieuheemelaar.nl/
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leeromgeving. Zie ook: Wienese, G.W.J. Seksualiteit bij Turkse en Marokkaanse vrouwen. Maandblad 
Geestelijke volksgezondheid, 52, 128-142 (februari 1997). 
 
c. Studenten, die een van het gemiddelde afwijkende seksuele voorkeur hebben en hier (nog) niet mee 
voor de dag durven komen. 
Dit betreft homoseksuele jongens en lesbische meisjes, maar ook valt te denken aan studenten met 
andere seksuele voorkeuren. 
Forceren tot coming-out lijkt mij ongewenst. Een veilig klimaat, eventueel met individuele opvang en 
begeleiding, kan hier behulpzaam zijn om hen te helpen hun gevoelens te hanteren en zich niet te 
isoleren. Doorverwijzing naar belangenorganisaties e.d. kan hierbij een zinvol onderdeel zijn. Het 
openbaar maken van door hen in vertrouwen meegedeelde gevoelens is in mijn ogen ronduit schadelijk. 
 

d. Studenten die nog nooit met iemand 'naar bed zijn geweest'. 
Zie §9 van deze handleiding, toelichting bij studietaak 1.5. 
 

3. De docent 
Een belangrijk motto bij seksuele voorlichting betreft het advies, dat de voorlichter zich dient te 
realiseren wat zijn eigen mogelijkheden en beperkingen zijn en op grond daarvan keuzes moet maken, 
wat hij zelf doet en wat hij delegeert aan mensen die vaardiger zijn. Dit geldt ook voor het stap voor 

stap aanleren van gespreksvaardigheden inzake seksualiteit. De docent dient een evenwicht te bewaren 
tussen enerzijds het stimuleren van studenten hun mogelijkheden te vergroten en anderzijds het 
respecteren van hun grenzen. Dit betekent dat ik adviseer om niet te forceren. Het is ethisch 
onzorgvuldig maar ook pragmatisch weinig effectief studenten die uit overtuiging of uit 
handelingsverlegenheid nog niet toe zijn aan de uitvoering van een bepaalde studietaak, te forceren. 
Het kan duidelijkheid verschaffen, met hen een plan te trekken, hoe zij stapsgewijs wel toegroeien naar 
het gewenste vaardigheidsniveau. Het betreft immers wel relevante eindtermen, die hulpverleners 

moeten bereiken in de loop van hun opleiding. 
 
Aan de docent die dit programma gaat geven, verstrek ik de volgende adviezen. 
 
Veel hulpverleners verzuchten, dat het onderwerp taboe is in de instellingen. Hulpverleners gebruiken 
dit argument om het gesprek over seksualiteit niet aan te gaan met de cliënt. Nogal eens verschuilen zij 
zich hierbij achter anderen: directie, ouders, collega's, cliënten. 
Veel hulpverleners vinden het zelf moeilijk om hierover in gesprek te gaan. 
In de praktijk blijkt steeds weer, dat hulpverleners, die dit patroon doorbreken, verrast worden door de 
openheid die cliënten vervolgens vertonen, als de hulpverleners het initiatief nemen. Het taboe blijkt 
dan een projectie van de hulpverlener. Zijn eigen onzekerheid meent hij waar te nemen bij de cliënt. 
 
Ditzelfde geldt voor docenten. Als een docent het taboe doorbreekt, en model staat voor het openlijk 
bespreken van seksualiteit in het onderwijs, kan een open sfeer ontstaan in een lesgroep. De ervaring 
van docenten aan de Haagse Hogeschool en andere hbo-instellingen leert, dat in een vertrouwde sfeer 
bijzonder veel bereikt kan worden. De mate van openheid van de docent heeft een grote invloed op de 
sfeer en de resultaten in de lessen. Ook studenten met een achtergrond van seksueel misbruik, blijken 
dan - eventueel met extra ondersteuning - goed in staat te participeren bij de studietaken. 
 
Deze manier van werken in de opleiding heeft een olievlekwerking: de studenten gaan er gemakkelijker 
over praten in hun groep -> stagiaires en deeltijdstudenten praten er gemakkelijker over met hun 
collega's -> de werkers gaan er beter mee om met de cliënten. 
 
Als voorbereiding op de lessen seksualiteit adviseer ik docenten, om samen met collega's de studietaken 
zelf uit te voeren. Een investering van een of twee dagen levert veel rendement op. 
 

4. Plaats in leerroute HBO 
De behandeling van het boek kan op verschillende wijzen opgedeeld worden. 
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Het is dus niet vereist, dat het gehele boek in een blok (cursus) behandeld wordt. Integendeel: er is 
veel voor te zeggen, in meerdere jaren aandacht te besteden aan het thema. In een eerste serie lessen 
zet je studenten dan op het spoor. Dit kan bezinken, in de praktijk zal het onderwerp mogelijk zo leven, 
dat ze hun vaardigheden na de eerste lessenserie verder ontwikkelen. In een tweede lessenserie kan 
daarop dan voortgebouwd worden. Dit levert leerwinst op in vergelijking met een aaneengesloten 
programma. 
 
Deel I: algemene informatie en seksualiteitsbeleving (hoofdstuk 1), seksuologie (hoofdstuk 2) en 
seksuele ontwikkeling (hoofdstuk 3). Naar aanleiding van deze hoofdstukken kan het accent gelegd 
worden op de eigen beleving van de student en op de minder problematische kanten van seksualiteit en 
intimiteit. 
Deel II: vorming & voorlichting (hoofdstuk 4), misbruik (5) en seksualiteit en intimiteit in de 

hulpverlening (hoofdstuk 6). 
Deze hoofdstukken zijn zwaarder van thematiek. Hierin komt veel nadrukkelijker de eigen grensbepaling 
van de hulpverlener aan de orde.  
 
Daarnaast is een indeling in 3 segmenten mogelijk: 
I: hoofdstuk 1 en 2 (algemeen) 
II: hoofdstuk 3 en 4 (ontwikkeling en voorlichting) 

III: hoofdstuk 5 en 6 (gewenste en ongewenste seksuele contacten). 
 
Bij de behandeling van het boek is het wel van belang de volgorde van de hoofdstukken aan te houden. 
Veel informatie in latere hoofdstukken, die eerder behandeld is, wordt als bekend verondersteld. Ook in 
de studietaken zit een opbouw qua moeilijkheidsgraad. 
 
Mijn advies luidt: minimaal twee cursussen van ieder een blok (een half semester; 8 à 9 lesuren van 90 
minuten). Cursus 1 in de propedeuse of in het eerste jaar van de hoofdfase (voor de hoofdfasestage) 
en cursus 2 na de stage (2e of 3e jaar van de hoofdfase). Er is ook voor te pleiten om de eerste cursus 
in de propedeuse te plaatsen, omdat het basisstof betreft. 
Dit is een minimumadvies: bij een royalere inroostering (2 blokken per cursus, dus 1 semester per 
cursus, dus 4 blokken voor de totale cursus) kan rustiger gewerkt worden aan dit belangrijke, maar 
lastige thema. 
Ook leent het boek zich goed voor een minor van 15 studiepunten. Daarbij de kanttekening, dat het 
majoronderwijs dan ook een basiscursus seksualiteit dient te bevatten, om te voorkomen dat veel 
studenten deze elementaire competenties niet meer in hun curriculum kunnen ontwikkelen. De 
commissie Samson, die onderzoek deed naar seksueel misbruik in de jeugdzorg, adviseert dit ook 
expliciet. 
 
Daarnaast adviseer ik om variatie in lestijden aan te brengen, opdat bepaalde langere opdrachten goed 
uitgevoerd kunnen worden. Te denken valt aan de presentatieopdrachten, die als toets kunnen gelden 
aan het eind van een cursus. Hiervoor lijkt het handig dagdelen of dagen in te roosteren, bijvoorbeeld in 
lesvrije (toets)weken. 
 
Het boek is geschreven met het oog op gebruik in een practicumachtige lessituatie. Het is m.i. beter 
bruikbaar in cursorisch en minder in projectmatig onderwijs. De cursus is een practicum, 
vaardigheidstraining is van groot belang. De studietaken kunnen daarbij geëxtensiveerd worden, maar 
de intensieve begeleiding van de docent is van groot belang. Dit wordt in de volgende paragraaf 
toegelicht. Het verdient dus aanbeveling deze cursus naast Project Gestuurd Onderwijs, 
Projectonderwijs e.d. te plaatsen, 'in het lint'. De extensieve werkvormen van PGO e.d. impliceren dat 
de docent/tutor te weinig aanwezig is om studenten die emotionele problemen met dit onderwerp 
hebben, goed te kunnen begeleiden. Dit geldt uiteraard niet voor een groep, waarvan ingeschat wordt, 
dat zij hun eigen emoties over seksualiteit en intimiteit goed kunnen hanteren. 
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5. Groepsgrootte en groepsindeling 
De lessen in dit kader zijn niet geschikt voor grote lesgroepen. De ideale groepsgrootte lijkt 12 à 16 
studenten. Dit houdt verband met het gegeven, dat er intensief gesproken wordt over een gevoelig 
onderwerp. In een grotere groep zullen nogal wat studenten niet aan het woord komen terwijl een van 
de twee hoofddoelen juist het leren communiceren over seksualiteit is. 
 
De studietaken worden veelal verricht in subgroepen van 2 à 5 studenten. In de studietaken zit een 
opbouw: eerst in vertrouwde kleine groepjes, en waar mogelijk uitgebouwd naar de hele lesgroep. Deze 
opbouw biedt verlegen of gekwetste studenten de gelegenheid niet plenair te hoeven bespreken maar 
biedt hen toch een vertrouwde uitlaatklep. Bovendien biedt het ook de wat vrijere studenten de 
gelegenheid hun openheid verder te ontwikkelen. 
 

De docent kan een aantal maatregelen nemen, die de veiligheid kunnen verhogen voor studenten die 
vanuit hun achtergrond moeite hebben met het bespreken van seksualiteit. 
De subgroepjes dienen een vertrouwd karakter te hebben. Pope e.a. (1996) formuleerden de ideale 
leeromgeving bij dit thema als volgt: een veilige, steunende, niet-oordelende, warme omgeving. Ik ben 
het van harte met hem eens. Met name bij het laatste hoofdstuk, waarbij van studenten wordt 
gevraagd hun lichamelijke en seksuele gevoelens t.o.v. cliënten te onderzoeken, vraagt dit het een en 
ander. Een tolerante sfeer, waarbij mensen leren zich vrij uit te spreken over gevoelens is, zoals in het 

boek wordt benadrukt, hét middel om seksueel misbruik te voorkomen. Uitgangspunt van de werkwijze 
is, dat gevoelens niet veroordeeld mogen worden. Over seksueel gedrag (tussen hulpverleners en 
cliënten) mogen docenten en studenten wel een oordeel vellen.  
 
De commissies Samson en Rouvoet adviseren ook in het sollicitatiegesprek en in de 
functioneringsgesprek al aandacht te besteden aan dit onderwerp: 
“De organisatie hanteert bij het voeren van sollicitatiegesprekken 1 januari 2014 een format waarin de 

volgende thema’s aan de orde komen: 
• reflectie op het spanningsveld afstand versus nabijheid in combinatie met risico’s op seksueel 
grensoverschrijdend gedrag; 
• reflectie op eigen opvoedingssituatie; 
• reflectie op onderwerpen die kunnen leiden tot secundaire traumatisering; 
• gedragscode organisatie.” (Rouvoet, 2013). 
Het spreekt van belang dat het praten over eigen seksuele gevoelens derhalve een belangrijke 
competentie is die in de opleiding moet worden geleerd. 
Bewaak de anonimisering van de verhalen in de plenaire bespreking. 
 
Als er veel studenten zijn met een orthodox-religieuze achtergrond, valt het te overwegen subgroepen 
te formeren, waarbij studenten met een vergelijkbare achtergrond samen een subgroep vormen. Hierbij 
zijn de volgende opmerkingen te maken: 

 houd rekening met verschillende standpunten bij verschillende allochtone groepen; 
 houd ook rekening met verschillen binnen allochtone groepen; 

 houd rekening met de wens van sommige studenten om niet met mensen van het andere 
geslacht over seksualiteit te hoeven praten; 

 een indeling op deze criteria heeft ook nadelen: gedachte-uitwisseling over verschillende 
normen en waarden komt minder tot stand. Ook kan er sprake zijn van een wat sterkere sociale 
controle, waarbij studenten gaan bewaken of medestudenten van dezelfde geloofsovertuiging 
“de juiste houding” hebben; 

 bewaak bij de indeling de functie van het woordvoerderschap. Elke subgroep dient minstens 
een mondige woordvoerder te hebben. 

 

6. Pilot seksespecifiek onderwijs 
 
Ik heb in 2013 een pilot gedraaid met gescheiden onderwijs voor mannelijke en vrouwelijke studenten 
gedurende een deel van het lesprogramma. Deze lessen werd exclusief onderwijs aangeboden aan de 
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mannelijke studenten door een mannelijke docent en daarmee ook exclusief vrouwenonderwijs voor de 
andere studenten. Mannelijke studenten vormen een kleine minderheid binnen de studentenpopulatie 
van de voltijdopleiding SPH (10% - 20%). In de lessen seksualiteit, intimiteit en preventie kan dat ook 
nadelig doorwerken voor zowel mannelijke als vrouwelijke studenten.  
De beeldvorming over mannelijke hulpverleners in met name kinderzorg en jeugdzorg is als gevolg van 
ernstige misbruikzaken (gepleegd door mannen) negatief beïnvloed. Ouders en instellingen bij 
kinderdagverblijven overwegen bv. geen mannen meer aan te nemen. 
 
 
Het doel van dit seksespecifiek onderwijs was dat de mannen reflecteren op hun eigen socialisatie en 
seksualiteit en onderzoeken hoe zij in stage en loopbaan een bijdrage kunnen leveren aan een veilig 
seksueel klimaat in de instellingen waar zij gaan werken. Daarbij nadrukkelijk ook met behoud van 

eigen identiteit als man.  
 
Aan de hand van de volgende studietaken werd gewerkt  
4.1: gesprek over de sekse-socialisatie als man van deze studenten.  
 
Een blog n.a.v. Vrouwendag 2013 over de toename van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder 
middelbare scholieren werd besproken: Deze blog staat op de website www.mathieuheemelaar.nl onder 

de rubriek Vrouwendag 2013. Er werd goed doorgesproken op de vraag: Wat ga je doen als SPH-er om 
dit soort problemen bespreekbaar te stellen en te zorgen voor meer seksuele veiligheid?  
 
Studietaken 5.4, 5.7, 5.2, 5.3, 5.6, 6.2, 6.9, 6.13 en 6.15 over bewustwording van seksuele gevoelens 
bij de hulpverlener. 
 
Het bood de groep mannen een unieke leerervaring. De openheid was hoog, de studenten kwamen tot 
goed inzicht op de lastige positie maar ook bereikte zij dat het risico op misbruik door henzelf verkleind 
wordt dankzij bewustwording van processen. Interactieprocessen die in gemengde groepen ook zorgen 
dat bepaalde inbreng gecensureerd wordt door groepsdruk, waren verkleind. Dit gold ook voor de 
vrouwengroepen.  
 
 

7. Alternatieve didactische werkvormen 
Naast de talrijke studietaken in het boek zijn er nog veel andere mogelijkheden. Ik noem er een paar. 
 
Videovoorlichtingsfilms  
vertonen en bespreken. Suggestie: geef een kijkopdracht, en varieer hierbij naar verschillende 
studenten. Bijvoorbeeld: student 1 en 2 kijken welke passages overeenkomen met het informatieve, 
educatieve en persuasieve voorlichtingsmodel. Student 3 en 4 proberen de voorlichtingsdoelen te 
inventariseren. Student 5 en 6 beoordelen de film op afstemming op de ontvanger van de boodschap. 
Enzovoorts (zie § 9, bij studietaak 4.6) 
Op de website vindt u in de rubriek Links besteladressen voor diverse films. 
 
De carrousel 
Het materiaal is te downloaden op de website in de rubriek download. 
Dit is een communicatiespel, wat goed aan het begin van de lessenserie ingezet kan worden. De inhoud 
correspondeert met hoofdstuk 1: beleving van seksualiteit. 
Op kaartjes staan belevingsvragen over seksualiteit. Ook kunt u eerst de studenten vragen, zelf vragen 
te formuleren en die op blanco kaartjes te laten schrijven. Deze worden gekopieerd, zodat de helft van 
de studenten minstens 15 kaartjes per persoon heeft. Die vragen hoeven niet allemaal verschillend te 
zijn.  
 
Een even aantal studenten staat of zit in twee gelijke concentrische cirkels opgesteld. Elke student heeft 
dus een andere student tegenover zich. De studenten in de buitenkring hebben ieder een stapel 
kaartjes met vragen. Deze student kiest een kaartje en leest de vraag voor. Dan besluit de voorlezer of 

http://www.mathieuheemelaar.nl/
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hij de vraag zelf zou willen beantwoorden. Als dat het geval is, dan overweegt de student in de 
binnenkring of hij deze vraag wil beantwoorden. Zo niet, dan wordt de volgende vraag voorgelezen. Als 
de vraag beantwoord is, beantwoordt de steller van de vraag zijn eigen vraag zelf. 
Als de drie vragen over en weer behandeld zijn, geeft de docent een signaal en draait de buitenkring 
een plaats met de klok mee; de binnenkring blijft op dezelfde plaats staan/zitten. Vervolgens worden 
weer drie vragen gesteld en beantwoord door de nieuwe duo's. 
Een regel kan zijn, dat je de vragen die je aan een ander stelt, ook zelf moet willen beantwoorden. 
Bij zelfgeschreven kaartjes kan de regel zijn, dat een vraag die je zelf geformuleerd hebt, ook door 
jezelf beantwoord moet kunnen worden. 
 
Didactische tip. De ervaring leert, dat de studenten snel bijzonder enthousiast met deze werkvorm bezig 
zijn. In hun enthousiasme bewaken ze hun eigen grenzen minder. Eigen grensbewaking is ook een 

belangrijk doel van deze opdracht. Geef daarom na bv. drie wisselingen een tip aan de studenten om 
even goed na te denken, of ze alles wat ze vertelden ook echt willen vertellen aan elkaar. Dit verhoogt 
juist de veiligheid. 
 
De kaartjes zijn gedurende 20 jaar ontwikkeld door opeenvolgende docenten seksualiteit aan de Haagse 
Hogeschool. Het biedt ook een beeld over veranderde maatschappelijke normen. 
 

Interviews 
Studenten kunnen ook beter leren praten over seksualiteit en intimiteit, door zelf andere 
beroepsgroepen te interviewen. Te denken valt aan huisartsen, seksuologen, sekstherapeuten, 
incesttherapeuten enzovoort.  Audio- of video-opname is hierbij een goed middel. 
Een gedegen voorbereiding van het interview maakt meer kans, als dit in tweetallen gebeurt. Het 
formuleren van relevante vragen is een kunst op zich. Desgewenst kan aan de lesgroep gevraagd 
worden, wat ze graag willen weten van de genoemde gespecialiseerde hulpverleners. 
 

8. Overzicht van studietaken 
Legenda: bij het aantal studenten staat per studietaak vermeld, hoeveel studenten achtereenvolgens 
gegroepeerd moeten worden voor de verschillende onderdelen van de opdracht. Bijvoorbeeld: 1-P-2: de 
studietaak begint met een individuele opdracht, vervolgens wordt dit plenair besproken om daarna de 
studietaak in tweetallen af te ronden.  
Een schuine streep (/) betekent 'of'. Bijvoorbeeld: 3/4-P: eerst in een groepje van 3 of 4 studenten, 
vervolgens plenair. 
Steeds als er gesproken wordt van 1, is dit het minimum. Dit betekent dat een (deel van een) 
studietaak individueel uitgevoerd kan worden. In alle gevallen is het echter beter, als studenten met 
elkaar in gesprek gaan. Op die manier worden de studenten meer in de gelegenheid gesteld te oefenen 
in het praten over seks. Soms dient een gedeelte van een studietaak echter alleen uitgevoerd te worden 
(bijvoorbeeld lezen en formuleren van eigen standpunt); in dat geval is de 1 vetgedrukt. 
Als een code vetgedrukt staat, is dit aantal dus wezenlijk om de doelstelling van deze studietaak te 
bereiken. Bijvoorbeeld: P: plenaire bespreking is onmisbaar. 
Bij sommige studietaken is het aantal deelnemende studenten willekeurig. Dit staat aangegeven met 
1..15. Zie ook §5 in deze handleiding. 
 
De ingeschatte studiebelasting is zeer globaal genomen. Bij een intensief gesprek kan er gemakkelijk 
meer tijd mee gemoeid zijn. Bij een haperend gesprek veel korter. 
 
Een aantal opdrachten kunnen extensief uitgevoerd worden, wat betreft het subgroepgedeelte. De 
intensiviteit van de begeleiding dient afgestemd te worden op de emotionele aspecten die aan een 
opdracht verbonden zijn of aan het risico dat studenten de stof fout toepassen. Plenaire nabespreking 
kan daartoe twee doelen dienen: studenten oefenen in het praten over seksualiteit in een grotere groep 
en de docent krijgt meer zicht op de vorderingen van de studenten. In gevallen waar geen P is 
opgenomen in de kolom aantal studenten kan een docent natuurlijk beslissen dit wel te doen om de 
resultaten te controleren, zeker als hij de besprekingen in de subgroepen niet observeert lijkt dit 
gewenst. Over verslaglegging zijn geen nadere instructies opgenomen in de tekst van de studietaak. De 
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docent dient zelf aan te geven, waarover en hoe verslag moet worden uitgebracht. Daarbij spreekt het 
voor zich dat oriënterende en verwerkingsopdrachten feedback van de docent vereisen, of de stof 
correct is verwerkt. 
 
Bij de berekening van studiebelasting is alleen huiswerk geteld, als dit expliciet vermeld is in lesplan (§ 
10). Het oriënteren op opdrachten is meegerekend onder leeswerk. 
 
 

studie-
taak 

Pagina onderwerp aantal stu-
denten 

studiebelasting 

    huis-
werk

  

lestijd 

1.1 4 Woordkeus geslachtsorganen (oriënterende op-
dracht) 

1-P  30 

1.2 5 Definities (oriënterende opdracht)  1-P-2-1 15 30 

1.3 8 Definities (verwerkingsopdracht) 1..15 30 15 

1.4 10 Connotatie en sekse (verwerkingsopdracht) 1-P 15 30 

1.5 10 Emoties (verwerkingsopdracht) 1-4 20 30 

1.6 13 Dienstoverdracht (rollenspel) 3  30 

1.7 23 Coming-out (verwerkingsopdracht) 3/4-P  30 

1.8 29 Anders (verwerkingsopdracht) (verplaatsen in sek-
suele voorkeur en emoties van anderen) 

1..15 
 

30 30 

2.1 37 Hormonen en omgeving (verwerkingsopdracht) 1..15 15 20 

2.2 42 Homoseksuele socialisatie (verwerkingsopdracht) P-2/3-1  60 

2.3 47 Connotatie en socialisatie (verwerkingsopdracht) 1..15 15 30 

2.4 47 Socialisatie (verwerkingsopdracht) 1-4 15 45 

2.5 49 Gelijkwaardigheid en gelijkheid 
(verwerkingsopdracht) 

2/4  30 

2.6 54 Hersteloperaties (reflectietaak) 2..15  30 

2.7 63 De heer van Zwieten (verwerkingsopdracht) 2  30 

2.8 63 Een Turks seksueel script (verwerkingsopdracht) 1..15  45 

2.9 65 Lichaamsbeeld en hulpverlening 
(verwerkingsopdracht) 

1..15  30 

2.10 67 Taboe (verwerkingsopdracht) 3..15 10 30 

3.1 74 Bloot of textiel? (verwerkingsopdracht) 3/4  30 

3.2 76 Kalverliefde (reflectietaak) 2/3/4 10 30 

3.3 81 Kinderlijke seksualiteit (reflectietaak) 4 10 45 

4.1 104 Voorlichtingsgeschiedenis (reflectietaak) 1..15 20 20 

4.2 119 Begeleiding van mensen met aids (reflectietaak) 1..15  20 

4.3 120 Condooms kopen (verwerkingsopdracht) 
NB: in de drukken 1 t/m 3 was studietaak 4.3 een 
studietaak over seropositieve ouders. Omdat dit 
probleem niet meer medisch actueel is, is deze 
studietaak vervallen. De studietaken zijn daarom 
vernummerd vanaf 4.3 

2-P 60 15 

4.4 121 Condoompracticum (verwerkingsopdracht) 2  30 

4.5 130 Ontwerp en uitvoering van een voor-
lichtingsprogramma (verwerkingsopdracht) 

4-P 90 240 

4.6 134 Leren masturberen (verwerkingsopdracht) 1..15  20 

4.7 138 Seks-ruilgedrag in de psychiatrie (reflectietaak) 1..15  20 

4.8 147 Hard en soft porno (reflectietaak) 3-P 150 30 
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studie-

taak 

Pagina onderwerp aantal stu-

denten 

studiebelasting 

5.1 155 Coping strategieën (reflectietaak) 3..15 15 15 

5.2 159 Negatieve ervaringen met seksualiteit 
(reflectietaak) 

2..4  30 

5.3 173 Verplaatsen in betrokkenen (reflectietaak) 4 15 45 

5.4 176 Hanteren van emoties (reflectietaak) 1..15  30 

5.5 187 Primaire preventie (verwerkingsopdracht) 1..15  30 

5.6 188 Een casus over verkrachting (reflectietaak) 1..15  20 

5.7 190 Geheimhouding (reflectietaak) 1..15 20 10 

5.8 190 Instellingsbeleid (verwerkingsopdracht) 1/2 180 60 

6.1 200 Oriëntatieopdracht: gewenste en ongewenste con-
tacten (reflectietaak) 

1-2..15 20 30 

6.2 208 Emotionele reactie (reflectietaak) 1-2..15 10 30 

6.3 208 Verwarring over intimiteit en seksualiteit 
(reflectietaak) 

4  30 

6.4 212 De demente weduwnaar (reflectietaak) 1..15  30 

6.5 212 De kantelende verpleegkundige (reflectietaak) 1..15  20 

6.6 215 Verliefd op de leraar (reflectietaak) 4  20 

6.7 215 De leraar verliefd op jou (reflectietaak) 4  20 

6.8 217 Bewustwording van lichamelijke gevoelens 
(reflectietaak) 

1-2/15  30 

6.9 218 Liefde op het eerste gezicht I (reflectietaak) 4  30 

6.10 218 Liefde op het eerste gezicht II (reflectietaak) 4  30 

6.11 218 Sander op schoot I (reflectietaak) 4  30 

6.12 219 Sander op schoot II (reflectietaak) 4  30 

6.13 219 Bewustwording van seksuele gevoelens 
(reflectietaak) 

1-2..15  30 

6.14 220 Bewustwording van verborgen seksuele gevoelens 
(reflectietaak) 

1-2..15  30 

6.15 220 Preventie in het kinderdagverblijf (reflectietaak) 3..15  45 

6.16 223 Snoezelen en seks (reflectietaak) 1..15  30 

6.17-
6.27 

224- 
229 

Diverse casus (allen reflectietaken) 1..15  2201 

6.28 229 eigen casus 1-2..15 0,00 45 

  totaal minuten  745 2015 

65  totaal uren 47 uur 13 u 34 u 

 

9. Studiebelasting en docentbelasting 
In de nu volgende tabel is een indicatie gegeven, hoeveel tijd de diverse activiteiten totaal vragen.  
Bij de docentbelasting is uitgegaan van een groepsgrootte van 15 studenten (4 subgroepen bij de 
meeste studietaken). 
 

Activiteit Studiebelasting Docentbelasting  

Lezen boek 250 bladzijden, 10 bladzijden per uur 25 25 

Studietaken huiswerk 13 0 

Lestijd 20 x 1,5 uur (studietaken tijdens de les) 30 30 

Toetsing (zeer gevarieerd; gemiddeld) 08 08 

Subtotaal 76 73 

                                                
    

1
Per casus 20 minuten. Een selectie wordt aanbevolen. Zie ook hoofdstuk 

werkvormen. 
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Extra lestijd: presentaties (studietaak 4.6) 04 04 

Extra studietaak: voorlichtingsfilms bekijken en bespreken 04 04 

Extra studietaak: Videopresentaties interviews (intensief)  03 01 

Totaal 87 82 

 
 

10. Begeleidingsadviezen bij de studietaken 
Algemeen advies: stimuleer studenten dóór te denken en niet te volstaan met korte, voor de hand 
liggende antwoorden. Stimuleer ze, met respect voor grenzen, open vragen te stellen aan elkaar, opdat 
ze er meer van leren. Bij veel studietaken is geen sprake van  één juist antwoord. Hierbij gaat het niet 
om dé oplossing; de reflectie staat hier voorop. Afhankelijk van eigen normen en waarden, visie op 
hulpverlening en visie op seksualiteit zijn dan verschillende antwoorden mogelijk. Deze taken zijn 
bedoeld als een oefening in het verhelderen en onderzoeken van de eigen visie en het leren bespreken 
hiervan. In de toelichting bij de betreffende studietaken in deze paragraaf wordt steeds vermeld dat het 
een reflectietaak is. 
 
Zie verder de inleiding van het boek (werkwijze, p. 25 en verder) en stimuleer studenten ook dit te 
lezen, voor ze met elkaar aan de slag gaan.  
 

Als studenten het te moeilijk vinden, om hun persoonlijke belevingen te vertellen, kan de docent hen 
individueel de tip geven, een verhaal te vertellen over een ander. Dit kan feitelijk het verhaal van een 
ander zijn, ook kan de student doen alsof dit over iemand anders gaat, maar feitelijk is het zijn eigen 
verhaal. Het nadeel van deze methode is, dat de medestudenten dit kunnen aanvoelen, en de 
vertrouwelijkheid van de samenwerking minder wordt. In alle gevallen lijkt het daarom beter, dat de 
student (ook) zijn eigen reserves verwoordt in de studentengroep. 
 

Bij verschillende studietaken zijn specifieke aanwijzingen gewenst. 
 
Studietaak 1.1  
De verwachting is, dat de rijtjes voor het mannelijke geslachtsorgaan veel langer zijn dan die voor het 
vrouwelijke geslachtsorgaan. Dit heeft te maken met de geslachtsspecifieke socialisatie. In hoofdstuk 2 
heeft deze studietaak dan ook een vervolg (studietaak 2.3, gebaseerd op 1.4). U kunt nu vast 
oriënterend ingaan op socialisatieprocessen als verklaring van verschillende antwoorden. 

 
Studietaak 1.4 
Hier is de verwachting, dat de mannen meer positieve connotaties hebben bij seksualiteit en erotiek dan 
de vrouwen. N.a.v. deze constatering kunnen de verschillende waarden en normen aan de orde gesteld 
worden. 
U kunt gebruik maken van het verzamelformulier (bijlage 1), ook te downloaden op de website in de 
rubriek download, zowel als Word-document als Excel-spreadsheet, waarin automatisch geteld wordt. 
Deze opdracht krijgt een vervolg in studietaak 2.3. 
 
Studietaak 1.5 
Naarmate jongeren hoger onderwijs volgen, hebben zij gemiddeld op hogere leeftijd hun eerste 
seksuele contact. Dit betekent, dat er meerdere studenten in uw groep kunnen zitten, die nog geen 
ervaring hebben met seks met anderen in de vorm van geslachtsgemeenschap. Veelal hebben deze 
studenten wel andere seksuele ervaringen, bijvoorbeeld in de vorm van seksuele spelletjes als kind met 
andere kinderen. Vaak zijn mensen geneigd deze ervaringen te vergeten of niet als seksueel contact te 
beschouwen. 
Aan het bespreken van deze studietaak zitten een paar lastige kanten. Sommige studenten schamen 
zich ten onrechte, dat ze nog geen seksuele ervaring hebben opgedaan. Het lijkt mij van belang deze 
norm ter discussie te stellen. Nogal wat jongeren voelen zich geforceerd door hun omgeving, en in die 
situaties valt het eerste seksuele contact vaak bitter tegen. 
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Op de tweede plaats zullen er studenten zijn, die pas één keer een seksuele ervaring hebben opgedaan. 
Uit onderzoek blijkt, dat de beleving van de eerste keer vaak tegen valt. 
Op de derde plaats komt in deze studietaak voor het eerst ook de negatieve seksuele ervaring dichter 
bij. Draijer geeft aan dat een op de zes meisjes negatieve ervaringen heeft met seksueel contact. Dit 
impliceert dat er een of meerdere studenten in uw groep kunnen zitten, die deze herinnering hebben en 
dit al of niet goed hebben kunnen verwerken. 
 
Al deze factoren pleiten er voor, deze studietaak zorgvuldig in te leiden. Het (opnieuw) bewust worden 
van emoties, kan deze emoties activeren.  
 
Studietaak  1.6  
Afhankelijk van de ervaring van student en docent, kunnen deze rollenspelen ook op video opgenomen 

en afgespeeld worden. Of kan er gewerkt worden met een binnen- en buitenkring met specifiekere 
observatieopdrachten. 
 
Uitbreidingen van observatievragen kunnen zijn: 
- hoe is de non-verbale communicatie van beide spelers? 
- hoe is de lichaamshouding ten opzichte van elkaar? Is hier sprake van een open of gesloten 
lichaamshouding? 

- hoe is het oogcontact ten opzichte van elkaar? Observeer de duur en frequentie van het oogcontact. 
- laat de speler die jij observeert de ander uitpraten? 
- hoe is de verbale communicatie: hoe vaak zegt jouw speler: 'ja, maar'? 
- hoe is de congruentie tussen verbale en non-verbale communicatie? 
- enzovoort 
 
Studietaak 1.7 
Sommige studenten met een van het gemiddelde afwijkende seksuele voorkeur zijn hier (al) open over, 
anderen zitten mogelijk nog in een coming-out-proces. In dit proces kunnen zij er voor kiezen, geen 
woorden te geven aan hun beleving. Zo kan een lesbisch meisje er voor kiezen, te zeggen, dat ze het 
fijn vindt om met een andere meisje of vrouw te vrijen, maar wil ze zich niet lesbisch noemen.  
Uitgangpunt bij deze studietaak is, dat het van belang is, dat hulpverleners hun eigen seksuele voorkeur 
respecteren en dit in hun omgeving veilig kunnen uitdragen. De studietaak kan confronterend zijn, 
coming-out processen versnellen of activeren. Eventuele doorverwijzing naar organisaties als het COC 
e.d. kan zinvol zijn. De adressen staan in het overzicht van websites achter in het boek, na de 
literatuurlijst en op de website (rubriek links). 
 
Een extra advies aan de studenten kan zijn, bij elkaar en zichzelf te ontdekken, welke 'andere' 
ervaringen zij hebben opgedaan. Jongens die zeggen: 'ik ben hetero en verder niks', kunnen 
gestimuleerd worden na te gaan, of ze wel eens seksuele spelletjes met andere jongens hebben ge-
speeld. Andersom kan dit ook van homoseksuele studenten gevraagd worden.  
 
Studietaak 1.8 
Sommige studenten zullen bij deze studietaak kiezen zich te verplaatsen in iemand met een 
pedoseksuele voorkeur. Daarbij kunnen zij geneigd zijn, hun eigen mening en beleving sterk door te 
laten klinken in deze opdracht. De discussie over de toelaatbaarheid van pedoseksueel gedrag komt na 
uitgebreide informatie over seksuele ontwikkeling bij kinderen en jongeren (hoofdstuk 3) pas aan de 
orde in hoofdstuk 6. Hiervoor is gekozen, omdat studenten dan beter op basis van gedegen informatie 
in staat zijn hun standpunt te onderzoeken. Dit vraagt van studenten en docent geduld. Ondanks het 
feit, dat deze studietaak dit oproept adviseer ik, deze discussie nog niet op dit moment te voeren. In 
deze studietaak gaat het er om, dat de studenten zich beperken tot het verplaatsen in de seksuele 
emoties, die iemand met een andere voorkeur ervaart. 
 
Studietaak 2.2 
Zie de opmerkingen hierover in paragraaf 2 van deze docenthandleiding, onder c. en de toelichting 
hierboven bij studietaak 1.7. 
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Als in de groep niemand een homoseksuele voorkeur heeft of uitspreekt, valt het te overwegen dat de 
docent homoseksuele studenten uit andere groepen of homoseksuele docenten vraagt om hun 
medewerking bij deze studietaak. Als ook dit niet lukt, kunnen vrijwilligers van de werkgroep 
voorlichting van het COC om medewerking gevraagd worden. 
 
Studietaak 2.3 
Hiertoe hebben studenten de aantekeningen nodig n.a.v. studietaken 1.1 en 1.4. 
 
Studietaak 2.4 
Socialisatie vindt plaats op individueel maar ook op maatschappelijk niveau. Als individuele 
socialisatieprocessen sterk zouden afwijken, zou het maatschappelijke aspect niet lijken te bestaan. 
Daarom is ook gekozen voor het formuleren van een gezamenlijke socialisatiecodes (vraag d) 

 
Studietaak 2.5 
Als in uw groep allochtone studenten zitten, raad ik van harte aan, hen aan het woord te laten, om te 
vertellen over hun socialisatie. Van belang is dan onderscheid te maken. Het generaliseren van 
bijvoorbeeld 'de Marokkaanse socialisatie' zou verkeerde denkbeelden oproepen. Omdat veel studenten 
met een niet-westerse achtergrond juist geneigd zijn om in 'wij-termen' te praten, kan dit ongewenste 
effect versterkt worden.  

 
Studietaak 2.6 
Dit is zo'n voorbeeld van een reflectieve studietaak. Benadruk bij de introductie, dat het er niet om gaat 
het over één 'oplossing' eens te worden. Deze casus zit boordevol dilemma's en strijdige normen en 
waarden. Om er een paar te noemen: recht tot zelfbeschikking van een individu versus normen over 
ingrepen die medisch gezien niet nodig zijn;  geheimhoudingsplicht van de hulpverlener versus het 
indirect meewerken aan het in stand houden van het geheim rondom seksueel geweld; 
westerse en niet-westerse normen en waarden. 
Als het gespecialiseerde hulpverleners niet lukt, om consensus te bereiken over handelingsrichtlijnen in 
deze, dan zal dat vermoedelijk de groep ook niet kunnen lukken. Het gaat echter bij reflectie 
studietaken niet om consensus: het gaat om verdieping van inzicht in eigen normen en waarden en de 
effecten daarvan op de cliënt. 
 
Studietaak 2.8 
Dit is een moeilijke studietaak. Als in uw groep een Turkse student zit, kan deze mogelijk extra 
informatie verschaffen. Anders is een mogelijkheid, om als voorbereiding op deze studietaak andere 
Turkse studenten of buitenstaanders te laten interviewen. 
Als alternatieve werkvorm kan ook een rollenspel gespeeld worden, waar de verwarring in naar voren 
komt, door het dubbele seksuele script. 
 
Studietaak 2.9 
Een uitbreiding zou kunnen zijn, studenten in de les met elkaar in gesprek te laten gaan over prettige, 
mooie, ontroerende plekjes op hun eigen lichaam. Voor sommige studenten is het moeilijk positieve 
dingen over zichzelf te zeggen. Voor studenten met een negatief lichaamsbeeld kan deze aanvullende 
opdracht helpen om niet het (negatieve) totaalbeeld te laten prevaleren, maar juist meer te letten op de 
onderdelen van hun lichaam die ze wel positief beleven. 
 
Studietaak 2.10 
Andere redenen voor het taboe zouden kunnen zijn: 
. de taal van seksualiteit is primair non-verbaal. Het is lastig om lichamelijke emoties te verwoorden. 
Feitelijk is dit dus geen taboe, maar een taalvaardigheidprobleem. 
. seksualiteit is ook verweven met voortplanting. Voor veel mensen roept dit gevoelens op, die 
gekoppeld zijn aan hun toekomstplannen, hun geluk. Deze gevoelens worden als hoogst persoonlijk, 
intiem en kwetsbaar beleefd. 
. veel seksuele gevoelens zijn ambivalent. Dit maakt het moeilijk open en eerlijk te zijn. Van sommige 
dingen wil je liever niet, dat de ander dit weet, zelfs soms je partner niet. 
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. het lijkt in de 21e eeuw haast een maatschappelijk gebod, dat iedereen de plicht heeft om van seks te 
genieten. Voor sommige mensen is seks niet belangrijk of is het iets marginaals geworden in hun leven. 
Het opvoeden van kinderen, werken aan een carrière zijn dan veel belangrijker. 
 
Het doorbreken van een taboe vraagt altijd initiatief, waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke 
weerstanden. Weerstanden kunnen het best overwonnen worden door respect te tonen voor de 
standpunten van de ander en vertrouwen te bieden, dat de angsten die de ander heeft, niet bewaarheid 
worden. Het belang van het doorbreken van het taboe ligt bij de negatieve gevolgen die het heeft 
(ongewenste zwangerschap, soa, zwijgen over seksueel misbruik, stille ontevredenheid over seksuele 
contacten). 
 
Studietaak 3.1 
Het b. gedeelte van deze studietaak is een van de studietaken, waarbij nagegaan wordt of eerder 
behandelde kennis leidt tot inzicht. Deze vraag is goed geschikt als toets vraag indien men ervoor kiest 
ook kennis en inzicht te toetsen. 
 
In het boek is hier indirect kort op ingegaan in §1.4.4: Als er geen fetisjisme zou zijn, zou iedereen 
overal opgewonden van raken, zoals jongeren in de vroege puberteit dat nogal eens kunnen hebben. 
Dat zou zó vermoeiend zijn dat het goed uitkomt dat we seksuele smaken in ons script opslaan.' 

Naast die frequente en onvoorspelbare seksuele opwinding in de puberteit is het ook te verklaren uit 
verlegenheid en onwennigheid met het snel veranderende lichaam:  
§2.4.2: Pubers, bij wie de lichamelijke veranderingen zich in bijzonder snel tempo voltrekken, zijn ook 

heel sterk gericht op hun lichaamsbeeld. Geen leeft ijdsgroep kijkt zo vaak in een spiegel. Bovendien 
reageren mensen uit hun omgeving op hun veranderende lichaam door een andere houding tegenover 
hen aan te nemen.' 
 
Studietaak 3.2 
Niet iedereen zal deze herinnering nog vers in het geheugen hebben. Maar het aanhoren van de 
verhalen van anderen zal het terughalen stimuleren. Vanuit dat oogpunt zou de docent kunnen 
overwegen zijn eigen herinnering te vertellen als introductie van deze studietaak. 
 
Studietaak 3.3 
Tabel 3.1 uit het boek (p. 129) noemt een aantal seksuele gedragingen uit een onderzoek van Cohen-
Kettenis en Sandfort. Het complete overzicht van in dat onderzoek geïnventariseerde seksuele 
gedragingen kan nageslagen worden in het betreffende artikel: Cohen-Kettenis, Peggy T. en Theo 
Sandfort. Seksueel gedrag van kinderen; een kwantitatief onderzoek onder moeders. Tijdschrift voor 
seksuologie. 20 (1996), 3, p 254-265. 
Hier volsta ik met vijf andere gedragingen die in dit overzicht worden genoemd: 
- wil andere zien als ze bloot zijn of zich uitkleden 
- provoceert anderen uit te kleden (bijvoorbeeld. openen bloes of broek) 
- laat eigen geslachtsdelen aan kinderen zien 
- wrijft lichaam tegen mensen of meubels 
- maakt tekeningen van geslachtsdelen en borsten 
 
Studietaak 4.1 
Een van de conclusies kan ook zijn, dat een of meer studenten nog steeds vinden, dat ze te weinig 
seksuele voorlichting gehad hebben en daarmee belangrijke informatie missen. Naast verwijzing naar 
goede voorlichtingswebsites (zie rubriek links op website) kan een docent er ook voor kiezen, de 
basisinformatie in de les te behandelen, of: (liever nog) studenten seksuele voorlichting te laten geven 
aan elkaar. Daarbij is het van belang dat de docent waar nodig onjuiste informatie corrigeert. 
 
Studietaak 4.2 
Er zijn verhalen bekend van mensen, die ondanks het feit, dat ze goed geïnformeerd waren en het 
irrationele van hun gedrag zelf inzagen, na een eerste ontmoeting met iemand met aids hun handen 
langdurig wasten, hun mond spoelden met zout water (als ze de patiënt gekust hadden), op grote 
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afstand bleven staan bij het bezoek. De film 'Long time companion' (USA, 1990) bevat zo'n scène. Deze 
film handelt over de confrontatie met aids in een groep vrienden in het begin van de epidemie. Een 
andere film, waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan de maatschappelijke stigmatisering is 
'Philadelphia' (USA, 1993). Verkrijgbaar op DVD. Het bekijken van zo'n film kan de moeite waard zijn, 
niet alleen omdat het de studenten helpt zich te verplaatsen in mensen met aids, maar ook omdat het 
een neutraal niet stereotiep beeld geeft van homoseksualiteit. Zo'n film kan uiteraard extensief vertoond 
worden. 
Naast het vertonen van een film kan de docent ook overwegen een buddy voorlichting te laten geven 
over zijn werkzaamheden t.b.v. mensen met aids. (zie website -> rubriek links -> aids: HIV-vereniging), 
Voor studenten die opgeleid worden tot professioneel hulpverlener kan het zeer interessant zijn om 
nader kennis te maken met vrijwillige hulpverlening. 
 

Studietaak 4.3 
Ik heb dit practicum meerdere malen uit laten voeren en het gaf geen problemen. Des te vanzelf-
sprekender de docent deze studietaak weet te introduceren, des te meer succesvol is de uitvoering. 
Het vragen om een anaal condoom is overigens geen homoseksuele coming out. Ook heteroseksuele 
mensen hebben soms anale seks.  
Anno 2013 zijn speciale condooms voor anale seks niet meer nodig. Zie actuele informatie in vierde 
druk van het boek.  

Vraag bij de nabespreking door, of studenten de neiging hadden zich te excuseren ('het is een opdracht 
voor school', 'het is voor mijn broer', en dergelijke). 
 
Studietaak 4.4 
Bananen, wortels, komkommers zijn af te raden uit voorlichtingsoogpunt. De doelgroep kan hierdoor op 
verkeerde gedachten komen. 
Een mooi voorbeeld betreft een anekdote over aids-preventie in Afrika. Twee voorlichters hadden een 
dorpsgemeenschap voorgelicht over aids en daarbij een bezemsteel gebruikt, om te demonstreren hoe 
je het condoom aanbrengt. Toen ze de volgende dag in het dorp terugkwamen, stond bij de voordeur 
van menig huis een bezemsteel met daarop een condoom. De bevolking was in de kennelijke 
overtuiging, dat dit adequate preventie tegen hiv was... 
 
Gebruik daarom dildo's (kunstpenissen). Kies een bescheiden maat die verantwoord is vanuit 
voorlichtingsoverwegingen: een maat die is afgestemd op de gemiddelde lengte en doorsnee van een 
stijve penis. De dildo's die in seksshops te koop zijn, zijn nogal eens extreem groot en kunnen leiden tot 
onterechte minderwaardigheidsgevoelens. Veel mannen maken zich druk om de lengte van hun penis. 
N.a.v. de dildo's kan hierover ook een groepsgesprek gehouden worden. 
 
Als introductie van de opdracht kan de docent een keer demonstreren, hoe de opdracht uitgevoerd 
moet worden. Ik koos daarvoor als assistent vaak de meest stoere student, om de dildo vast te houden. 
Het belang van deze studietaak zit hem niet alleen in het oefenen van de vaardigheid een condoom aan 
te brengen op een correcte wijze. Dit practicum kan door de student ook uitgevoerd worden in de 
voorlichting aan cliënten. Zo bevat bijvoorbeeld de Anticonceptiekoffer van de Rutgers WPF ook een 
demonstratiepenis. 
 
Een praktische tip: zorg voor tissues in het leslokaal, want de condooms zijn meestal voorzien van 
glijmiddel. Deze lessen zijn op de Haagse Hogeschool al jaren een hilarisch hoogtepunt. Gelukkig blijft 
het daar niet bij, in het werkveld wordt deze methode in toenemende mate nu ook toegepast. 
 
Studietaak 4.5 
Zie ook toetsing. 
 
Studietaak 4.6 
Het thema, wat bij deze studietaak voor de hand ligt, is de toelaatbaarheid van seksuele handelingen 
tussen hulpverlener en cliënt. In de gesprekken zal mogelijk ook de suggestie naar voren komen, de 
cliënt voor te doen hoe je masturbeert. Wees duidelijk: dat is verboden en strafbaar. Ik adviseer de 



17 
 

gesprekken hierover kort te houden, omdat deze thematiek uitgebreid wordt behandeld in hoofdstuk 6 
van h5t boek. 
 
Studietaak 4.8 
Zoals vermeld, schrijft de wet voor, dat studenten minstens 16 jaar moeten zijn, om aan deze 
studietaak mee te mogen doen.  
Als aanvulling of alternatief kan een groepje ook gevraagd worden, te surfen op internet op zoek naar 
seks en porno. Waarschuw deze studenten dat ze dan ook geconfronteerd kunnen worden met 
strafbare porno (bv. kinderporno) en dat ze ook risico lopen dat bestanden ongevraagd op de computer 
worden opgeslagen. Ook zij brengen verslag uit van hun observaties van alle variaties in seksuele 
voorkeur die bediend worden op het net en van de seksuele scripts die populair blijken op internet. Een 
vraag, die deze groep voorgelegd kan worden, is zich een mening te vormen over de wenselijkheid van 

het censureren van deze internetdiensten. 
 
Studietaak 5.1 
Reflectietaak 
b. Mogelijke strategieën: doorlopen, wegkijken, er iets van zeggen, agressieve reactie, het later met 
iemand anders bespreken, de politie bellen, de plek waar de agressie plaatsvond vermijden, een ander 
net opzetten op tv, de plek later juist opnieuw opzoeken, een bondgenootschap sluiten tegen de 

agressor, een aanklacht indienen, enzovoort. 
Hier valt ook goed te praten over hoe je handelt als je getuige bent van ‘zinloos geweld’. Schreeuwen, 
politie bellen, slachtoffer niet alleen laten. 
 
Studietaak 5.2 
Dit is een kwetsbare studietaak. Het kan zijn, dat studenten hier ook vertellen over ervaringen met 
zwaardere vormen van seksueel misbruik. Uiteraard vraagt dit het een en ander aan opvang van zowel 
de student die het vertelt als ook van de studenten die deze ervaringen vernemen als luisteraar. 
Weliswaar wordt expliciet gevraagd om lichtere negatieve seksuele ervaringen, maar dit sluit bepaald 
ook niet uit, dat studenten ook hier emotioneel last van kunnen hebben, en in sommige gevallen 
getraumatiseerd zijn. 
 
Studietaak 5.3 
Reflectietaak 
Stimuleer de studenten bij vraag c meerdere effecten te benoemen per individuele betrokkene. Dit 
verhoogt het vermogen zich in te leven in anderen. 
 
Studietaak 5.5 
Deze taak kan een goede voorbereiding zijn op toetssuggestie 2 en 3 (zie § 11 van deze handleiding).  
 
Studietaak 5.8 
Koppeling naar toetssuggestie 2 (§11 van deze handleiding). 
 
Studietaak 6.2 
De docent dient te bewaken, dat geen gedachten maar gevoelens worden verwoord. Elke emotie dient 
met respect benaderd te worden. Hier dient dus niet een sfeer te ontstaan, welke emotie men hoort te 
hebben en welke niet. 
 
Studietaken 6.6 en 6.7 
Het kan over u als docent gaan! 
Dit betekent, dat u in gedachten en houding op deze studietaak voorbereid dient te zijn. Een duidelijk 
standpunt over de toelaatbaarheid van seksuele en intieme contacten tussen u als docent en uw 
studenten is uiteraard van groot belang. 
Schrijver dezes is van mening, dat (afgezien van de juridische aspecten) de beoordelende/begeleidende 
rol van een docent onverenigbaar is met een liefdesrelatie/seksuele relatie tussen docent en student, 
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ook als het een volwassen deeltijdstudent betreft. Uiteraard dring ik geen standpunt op, maar deze 
studietaak vraagt wel om een expliciet standpunt. 
 
Studietaak 6.8 
Dit is een essentiële studietaak. De 1 is vet gedrukt in het studietakenoverzicht, dat betekent hier ook, 
dat studenten die deze les afwezig zijn alsnog deze studietaak moeten uitvoeren. Studietaak 6.8 bereidt 
voor op studietaken 6.13 en 6.14, die op hun beurt ook van groot belang zijn, om het einddoel te 
bereiken van onderwijs bij dit boek: het bespreekbaar kunnen maken van eigen lichamelijke en seksuele 
gevoelens t.o.v. cliënten. Dit als voorwaarde, om deze gevoelens beter te kunnen hanteren. 
 
Studietaak 6.17 t/m 6.27 
Deze casuïstiek kan ook al eerder ingezet worden in de lessen. Zo zijn er diverse verwijzingen in 

hoofdstukken 3 t/m 5 naar deze casus. 
 
 

11. Lesmodel 
In de onderstaande raamkalender worden suggesties gedaan, hoe de stof in te delen valt naar een 
lesplan voor 20 lessen van 2 klokuren docentintensief onderwijs. Bij de indeling van de lessen wordt het 
boek gevolgd. Sommige studietaken vormen drempels in de verwerking van de stof: eerst moet dan 

met medestudenten overlegd worden, voor het boek verder bestudeerd kan worden. Deze stappen zijn 
opgenomen in dit lesplan. 
 
Bij de toelichting op de studietaken (§8 in deze handleiding) worden meermalen suggesties gedaan, hoe 
bepaalde studietaken geïntroduceerd kunnen worden om de studenten op gang te helpen. Het valt 
daarom aan te bevelen aan het eind van de les aandacht te besteden aan de studietaken die als 
huiswerk voorbereid moeten worden voor de volgende les. 

 
In de onderstaande overzicht staat het huiswerk als voorbereiding op de les steeds in dezelfde tabelrij 
als de les zelf. Het daar vermelde huiswerk moet dan dus al uitgevoerd zijn. 
 

les LESSTOF HUISWERK  
voorbereiding 

 onderwerp studietaken: 
bespreken/uitvoeren 

tijd  Lezen studietaken 

1 introductie, afspraken, 
definitie 

1.1 
1.2 d,e 
NB: iedere student krijgt 
kopie van verzamelstaat 
1.2 ivm studietaak 
1.4 en 2.3 
Carrousel 

30 
30 
 
 
 
 
60 

voorwoord, 
inleiding, 
inhoudsopg
ave, h. 1 tot 
studietaak 
1.2 

1.2 a,b,c 

2 seksualiteit, erotiek, in-
timiteit 

1.3 
1.4 b 
1.5 b 
rollenspel 1.6 

15 
30 
30 
30 

hoofdstuk 1 
tot §1.4 

1.3 
1.4 a 
1.5 a 

3 seksuele voorkeur; 
maatschappelijke 
standpunten 

1.7 
1.8 
formeren subgroepjes voor 
2.2 indien hiertoe inter-
views worden afgenomen 
buiten de lesgroep 

30 
30 

Rest 
hoofdstuk 
1: § 1.4 t/m 
§1.6 

1.8  

4 biologie en socialisatie 2.1 
2.2 

20 
60 

hoofdstuk 2 
tot §2.3 

2.1  
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5 socialisatie 2.3 
2.4 b-f 
2.5 

30 
45 
30 

§2.3 tot 
§2.3.5 
 

2.3 
2.4 a 

6 allochtone socialisatie; 
seksueel script 

2.6 
2.7 

2.8 
 

30 
30 

45 

§ 2.3.5 t/m 
§2.4.1 

 

7 zelfbeeld 2.92 
2.10  

30 
30 

rest hoofd-
stuk 2 

2.10 

8 seksuele ontwikkeling 3.1 
3.2 
3.3 
een of meer studietaken 
6.16 tot 6.27 naar keuze 

30 
30 
45 

hoofdstuk 3 
in zijn 
geheel 

3.2 
3.3 

9 voorlichting, aids 4.1 
4.2  
film/gastles buddy (zie toe-
lichting studietaak 4.2) 
introductie huiswerk stu-
dietaak 4.6 (week 12) 

20 
20 
60 
 
 
 
10 

Tot §4.6 4.1 
 
 

10 condoompracticum 4.3  
4.4 
 

30 
30 
45 

 4.3 
4.4 
(voorwaard
e voor de 
les!) 
 

11 voorlichtingspracticum 
dubbele les  
 

4.5 presentaties 
4.6  

240 §4.6 maak in 
een kleine 
groep bui-
ten de les-
tijd 4.6 

12 voorlichting andere 
groepen 

presentatie 
voorlichtingsvideo 
4.7  
4.8 

120 
 
20 
20 

§4.7 tot 
einde 
hoofdstuk 

4.9 in een 
kleine 
groep bui-
ten de les-
tijd 

13 seksueel misbruik 5.1b 
5.2 
5.3 c-e 

15 
30 
45 

§5.1 t/m 5.6  5.1, a 
5.3, a en b  

14 emotiehantering mis-
bruik en preventie 

5.4 
5.5 
5.6 
5.7 
5.8 eerste serie besprekin-
gen 

30 
30 
20 
10 
30 

§5.7 tot 
einde 
hoofdstuk 

5.7 
5.8 (-
toetsopdrac
ht 2) 

15 gewenste/ongewenste 
seksualiteit 

6.1 
6.2 
6.3 

30 
30 
30 

hoofdstuk 6 
t/m §6.5  

6.1 
6.2 

16 seksuele contacten tus-
sen hulpverlener en 
cliënt 

bespreek plenair de gele-
zen stof 
6.4 
6.5 

60 
 
30 
20 

§6.6  

                                                
    

2
zie aanvullng h.10 van deze handleiding 
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17 idem 6.6 
6.7 
5.8 tweede serie 
besprekingen 

20 
20 
80 

§6.7  

18 seksuele gevoelens 6.8 

6.13 
6.14 
keuze uit: 6.9, 6.11, 6.12 
en 6.15 

30 

30 
30 
30 

§6.8  

19 preventie misbruik; 
seksuele contacten tus-
sen cliënten 

6.15 
kies studietaken t/m 6.28, 
die nog niet aan de orde 
zijn geweest in les 8 

30 
90 

boek uit 
vanaf §6.9 

 
 

20  Evaluatieve les   Toets 3 
(evaluatief 
verslag) 

 

12. Toetsing 
Doelstellingen 

1) Het verwerven van kennis en inzicht op het gebied van beleving van seksualiteit en intimiteit, 
wetenschappelijke kennis over seksueel gedrag, seksuele ontwikkeling, seksuele voorlichting, 
(preventie en prevalentie van) seksueel misbruik. 

2) Het kunnen bespreken van gevoelens, het onderzoeken van eigen normen en waarden t.a.v. 
seksualiteit en intimiteit en grenzen in de omgang tussen hulpverlener en cliënt. 

3) Het ontwikkelen van de vaardigheid om professioneel seksuele voorlichting te geven. 
 

Het is mijn ervaring, dat een combinatie van toetsing de beste resultaten boekt. Het boek (en de 
lessen) zijn immers ook gebaseerd op verschillende aspecten: grondige kennis van zaken enerzijds en 
professionele toepassing van communicatieve voorlichtingscompetenties anderzijds.  
Ik adviseer dan ook zowel een competentietoets als een kennistoets in het programma op te nemen. De 
kennis is lastig te meten in de competentietoetsen. Bovendien leert de ervaring, dat de studenten het 
boek onvoldoende lezen als de kennis niet getoetst wordt (o.a. veroorzaakt door concurrentie met  
andere studieonderdelen die op kennis getoetst worden). 

 
In deze paragraaf vindt u enkele competentietoetsen.  
 
In de bovenstaande tabel staan drie toetssuggesties ingepland. 
 
Toetssuggestie 1: de presentatie van de voorlichtingsactiviteit 
(Variant op studietaak 4.6) 
Criteria, die aangelegd kunnen worden bij de beoordeling van deze presentatie zijn: 
 
1. informatieoverdracht 
 (zijn de voorlichtingsdoelen operationeel geformuleerd? sluiten de doelen goed aan bij de 
doelgroep? wordt de groep aangesproken op haar niveau? zijn er duidelijke vragen of stellingen? wordt 
er correcte informatie overgedragen?;  
2. originaliteit 
 (in welke vorm wordt de voorlichting gepresenteerd, alleen een video vertonen lijkt me 
bijvoorbeeld te minimaal. Er moet een duidelijk herkenbare eigen bewerking van het materiaal zijn);  
3. inperking van de informatie  
 (een veel voorkomende fout is dat er teveel informatie wordt gegeven);  
4. wisselwerking met de voorlichtingsgroep 
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 (ingaan op vragen; stimuleren tot een actieve houding, vragen en betrokkenheid van de 
voorlichtingsgroep; non-verbale communicatie denk bijvoorbeeld aan oogcontact; open en gesloten 
vragen etc.) 
 
U kunt kiezen voor een groepsbeoordeling of voor beoordeling van individuele prestatie in de 
groepspresentatie. 
 
Eventueel kan gevraagd worden een evaluatief verslag te schrijven, waarin studenten zelf hun keuzes 
verantwoorden en evalueren. Hierin kan ook nader ingegaan worden op de individuele bijdrage van de 
student aan het voorbereiden van de voorlichting. 
 
Op de website staat een beoordelingsformulier voor deze toets onder de rurbriek download. 

 
Toetssuggestie 1A: voorlichtingsactiviteit in de praktijk 
In plaats van toets 1 kunnen deeltijdstudenten en voltijdstagiaires in hun praktijk een 
voorlichtingsactiviteit uitvoeren. Als de docent hier niet bij aanwezig kan zijn, kan in een evaluatief 
verslag beschreven worden, hoe e.e.a. voorbereid en uitgevoerd werd. 
 
Toetssuggestie 2: studietaak 5.8 

Het beleidsplan kan als toets dienen. 
Beoordelingscriteria hierbij kunnen zijn: 
- volledigheid van informatie 
- duidelijkheid van beschrijving 
- consistentie van het beleidsplan 
- creativiteit van de voorstellen om beleid te implementeren 
- strategisch inzicht: inschatting van de haalbaarheid van realisatie 
 
Toetssuggestie 3: evaluatief verslag 
Studenten schrijven individueel een evaluatief verslag na afloop van de lessenserie. 
Daarin zouden zij de volgende vragen beantwoord kunnen worden. 
1. Wat was je beginsituatie (wat wist en kon je al aan het begin van de lessen)? 
2. Wat zijn de belangrijkste dingen die je geleerd hebt (kennis en vaardigheden)? 
3. Wat blijf je moeilijk vinden, ook na deze lessen? Leg een verband met je socialisatie. 
4. Wat ben je van plan om te gaan doen met deze informatie en vaardigheden in je (toekomstige) 
werkpraktijk? 
5. Formuleer je standpunt over de toelaatbaarheid van seksuele contacten tussen hulpverlener/cliënt en 
tussen volwassene/jeugdige. Beargumenteer je standpunt. 
6. Wat heb je gemist in deze lessenserie en in het boek? 
NB: uiteraard ben ik als schrijver benieuwd naar de reacties van de studenten. Zie §13 in deze 
handleiding. 
 
Toetssuggestie 4: praktijkonderzoek 
In het boek (p. 126) zijn drie onderzoeksmodellen kort beschreven. Studenten kunnen een eigen 
praktijkonderzoek opzetten, voorleggen aan de docent en uitvoeren. De verslaglegging kan beoordeeld 
worden op: 
- helderheid van de vraagstelling 
- validiteit van het onderzoek (geen wetenschappelijke criteria, maar Hbo-niveau van criteria) 
- duidelijkheid van de verslaglegging 
- consistentie van de conclusies 
 
Toetssuggestie 5: recensie 
Lees een artikel over seksualiteit of intimiteit in een tijdschrift of krant, wat niet behandeld is in dit boek. 
Vat dit artikel samen. 
Geef je opinie over het artikel. 
Beoordelingscriteria: 
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a: juiste toepassing van kennis uit het boek 
b: opzet en ontwikkeling van het betoog 
c: argumentatie (aansluiting op de theorie) 
d: duidelijkheid beschrijving en voorbeelden 
e: logische consistentie 
f: afronding en conclusie 
NB: niet het standpunt zelf, maar de argumentatie wordt beoordeeld. Vermeld dit expliciet, opdat 
voorkomen wordt dat de student zich beperkt voelt in zijn expressie. 
 
Toetssuggestie 6: kennis- en inzichttoetsen 
U kunt ook de in het boek behandelde stof toetsen op cognitief gebied. Dit kan zowel middels open 
vragen als multiple-choise vragen. Als uitgangspunt voor de vragen kunnen de doelstellingen gelden, 

die in de inleiding van elk hoofdstuk worden geformuleerd. 
 
Toetssuggestie 7: communicatieve vaardigheid 
Het is lastig, maar niet onmogelijk om te toetsen, of de student beter in staat is te praten over 
seksualiteit en intimiteit. Zoals gesteld is dit een van de hoofddoelen van het boek. 
Mogelijkheden zijn: de studenten een rollenspel of interview laten opnemen op video. Dit kan 
bijvoorbeeld zijn: een (nagespeeld) gesprek met een cliënt of groep cliënten of collega('s) over 

seksualiteit en intimiteit. 
Laat daarbij opnames maken in groepjes studenten, waarbij elke student in ieder geval ook opgenomen 
wordt in de rol, waarbij hij het duidelijkst kan aantonen te kunnen praten over seksualiteit en intimiteit. 
 

13. Ten slotte 
Het boek en deze docentenhandleiding zijn gebaseerd op de ervaringen van mij en mijn collega's aan 
de Haagse Hogeschool en collega's van diverse andere hogescholen. Ik ben bijzonder benieuwd naar 

uw ervaringen en suggesties. Ik stel dan ook prijs op reacties. Waardevolle kritiek en suggesties zal ik 
uiteraard verwerken in een volgende druk van boek en docentenhandleiding. 
Ook toezending van studentenmateriaal stel ik op prijs. Uiteraard zal ik dit materiaal vertrouwelijk 
behandelen en er op reageren. 
 
U kunt mij uw reacties doen toekomen per email seksualiteit@xs4all.nl 
Bij voorbaat dank. 
 
Ik hoop dat deze docentenhandleiding bijdraagt aan het behandelen van belangrijke maar lastige 
materie in het hoger beroepsonderwijs. Ik wens u en uw studenten daarmee veel succes en waar 
gewenst ook plezier! 
 
Mathieu Heemelaar 
juni 2013 
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BIJLAGE 1: formulier studietaak 1.4 
Dit formulier kan behulpzaam zijn, om de gemiddelde scores te berekenen. Maak kopieën voor gebruik 
in andere lesgroepen. 
 

Scoreformulier studietaak 
1.4 
Connotatie begrip 

Seksualiteit  erotiek intimiteit 
 

 mannelijk vrouwelij
k 

mannelij
k 

vrouwelij
k 

mannelijk vrouweli
jk 

Student + - + - + - + - + - + - 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

A. Totaal pos of totaal 
neg 

A1 A2 A3 A4         

B. Totaal pos. en 
negatief 

B1 B2     

C. Gemiddeld %  C1 C2 C3 C4 
 

        

Formules:  
A Vermeld hier de totalen van de vier kolommen. Bv.: A1: totaal van de positieve connotaties 

over seksualiteit bij jongens 
B1  A1 + A2 
B2  A3 + A4 
C1  (A1 : B1)(x 100) 
C2 (A2 : B1)(x 100) 
C3 (A3 : B2)(x 100) 
C4 (A4 : B2)(x 100) 
 
Doe hetzelfde met de kolommen over erotiek en seksualiteit. 
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Werkers in de hulpverlening, dienstverlening en verpleging hebben op veel manieren 

te maken met seksualiteit en intimiteit. Veel cliënten kampen met problemen op het 
seksuele vlak die vaak niet onderkend worden. Seksueel misbruik blijkt hoog in de 

hulpverlening. De grenzen in de intieme omgang tussen hulpverlener en cliënt zijn 
onderwerp van gesprek in instellingen en opleidingen.  
 
Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening biedt de kennis en de communicatietraining 
waar de commissie Samson en de commissie Rouvoet voor pleitten. Het boek 
bundelt actuele kennis uit de vakliteratuur over seksuele ontwikkeling, verstoringen 

in seksuele ontwikkeling, intimiteit, seksuele en relationele vorming, seksueel 
misbruik, preventie van misbruik en methodisch werken. Het boek bevat 
communicatietraining die studenten en hulpverleners door middel van studietaken 

en praktijkvoorbeelden aanzet tot reflectie en gesprek.  
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