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Abstract 

 

Achtergrond: Relationele en seksuele vorming (RSV) is essentieel om over een goede 

seksuele en reproductieve gezondheid te beschikken. Onderzoek toont aan dat RSV op 

school vaak niet tegemoet komt aan de noden van jongeren. Het kennisniveau van 

jongeren over seksuele en reproductieve onderwerpen is bovendien vaak onvoldoende. 

Doel: Nagaan welke attitude Limburgse jongeren van 14 tot 17 jaar hebben over de 

RSV op school en wat hun kennisniveau is van seksuele en reproductieve onderwerpen.  

Methode: Er werd gewerkt met een gecombineerde methodologie. In het kwalitatieve 

luik werden de opvattingen van jongeren van 14 tot 17 jaar over RSV bevraagd door 

focusgroepsinterviews in vijf secundaire scholen in Limburg. Het kennisniveau werd 

kwantitatief onderzocht met vragenlijsten bij 498 leerlingen uit het derde en vierde jaar 

secundair onderwijs in vier van de vijf Limburgse scholen waar eerder al interviews 

werden afgenomen.  

Resultaten: Scholen komen niet tegemoet aan de noden van jongeren wat betreft RSV. 

Zowel jongens als meisjes, allochtoon en autochtoon, geven dit aan. Het onderzoek naar 

de kennis van jongeren over seksuele en reproductieve topics toont aan dat jongeren in 

Limburgse scholen een middelmatige kennisscore halen (gemiddeld 19 op 27). 

Moslimjongeren en jongeren uit het TSO en het BSO scoren lager dan katholieke 

jongeren en jongeren uit het ASO. Er bestaat geen verschil in kennis tussen allochtone 

en autochtone jongeren.  

Conclusie: Scholen komen niet tegemoet in de RSV die zij aanbieden. Het 

kennisniveau van de jongeren is middelmatig met verschillen tussen katholieke en 

moslimjongeren en jongeren uit de verschillende studierichtingen. 
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Inleiding 

Opdat jongeren over een goede seksuele en reproductieve gezondheid beschikken, is 

relationele en seksuele vorming (RSV) essentieel. WGO en het Federal Centre for 

Health Education  (BZgA) (2010) geven aan dat jongeren nood hebben aan zowel 

informele als formele RSV. De school speelt volgens hen een belangrijke rol in het 

aanbieden van formele RSV. Literatuuronderzoek toont echter aan dat jongeren vinden 

dat de scholen tekort schieten in de RSV die zij aanbieden. De kennis van jongeren over 

seksuele en reproductieve onderwerpen is bovendien onvoldoende. Vandaar dat deze 

masterproef zich zal richten op de attitudes van jongeren ten aanzien van RSV op school 

en hun kennisniveau rond seksuele en reproductieve onderwerpen. Het onderzoek richt 

zich zowel op allochtone als autochtone jongeren. Aangezien de meeste RSV op school 

in de eerste twee graden in het secundair onderwijs gegeven wordt en het eerste 

seksuele contact plaatsvindt rond de leeftijd van 16 jaar (World Health Organization & 

Federal Centre for Health Education, 2010), en meer specifiek voor België tussen 15,2 

jaar (Fronteira, Oliveira da Silva, Unzeitig, Karro & Temmerman, 2009) en 17,2 jaar 

(Avery & Lazdane, 2010), werd beslist om de studie uit te voeren bij jongeren van 14 

tot 17 jaar. Omdat de onderzoekers zelf woonachtig zijn in Limburg, werd besloten om 

jongeren in Limburgse scholen te bevragen. 

 

Literatuuronderzoek naar de attitudes van jongeren ten aanzien van seksueel gedrag en 

RSV op school toont verrassende resultaten. Jongeren blijken een zekere druk te ervaren 

om op een bepaalde leeftijd seks te hebben (Hoff et al., 2003). Bovendien vindt de 

meerderheid van de jongeren het niet nodig om verliefd te zijn wanneer men seksuele 

betrekkingen heeft (Makenzius et al., 2009). Bij zowel Turkse als Marokkaanse 

jongeren wordt het concept „geen seks voor het huwelijk‟ hoog in het vaandel gedragen. 

Kanttekening hierbij is dat er veel meer van meisjes verwacht wordt dat ze maagd 

blijven tot aan het huwelijk, dan van jongens (Aras et al., 2007; Hendrickx et al., 2002). 

In Condoms: Fears of partner disapproval (2008) werd aangetoond dat Amerikaanse 

jongeren vaak zeer  negatief staan tegenover het gebruik van een condoom omdat dit het 

seksueel genot zou doen afnemen en omdat een condoom ongemakkelijk aanvoelt. 

Hendrickx & Lodewijckx (2002) toonden aan dat Marokkaanse jongeren in België 
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positief staan tegenover het dragen van een condoom. Zij zouden zelfs aangeven vaker 

een condoom te dragen dan autochtone jongeren.  

 

Er bestaat weinig representatieve literatuur over de attitudes van jongeren ten aanzien 

van RSV op school. In landen zoals Portugal (Gaspar de Matos et al., 2008) en Turkije 

(Cok & Gray, 2007) werd RSV pas recent ingevoerd. Enkele Europese studies geven 

aan dat jongeren echter eenduidig zijn in hun attitudes ten aanzien van RSV op school: 

scholen schieten tekort in hun taak als seksuele en relationele voorlichter (Elchardus et 

al., 2008; Sydsjö et al., 2006; Makenzius et al., 2009; Gaspar de Matos et al., 2008).   

Wanneer er gekeken wordt naar de kennis van jongeren over seksuele en reproductieve 

topics kan worden vastgesteld dat deze wereldwijd nog steeds tekort schiet. Jongeren 

zijn onvoldoende op de hoogte over de verspreiding van hiv/aids (human 

immunodeficiency virus) en ze weten niet hoe ze zich hiertegen preventief moeten 

beschermen (UNAIDS, UNICEF & WHO, 2002; UNESCO, 2009). Het kennisniveau 

verschilt bovendien naargelang het geslacht, maar het is niet duidelijk of het nu de 

jongens of de meisjes zijn die de bovenhand nemen. Volgens UNAIDS (geciteerd in 

UNESCO, 2009) zijn meisjes minder geïnformeerd en hebben ze ook minder kennis dan 

jongens. Dit in tegenstelling tot twee Europese studies die aangeven dat meisjes meer 

weten over seksuele en reproductieve onderwerpen (Sydsjö et al., 2006; Lauszus et al., 

2011). 

Een onderzoeksverslag van Sensoa (2005) geeft aan dat er specifiek in Vlaanderen 

weinig representatief onderzoek is dat peilt naar de kennis van jongeren over hiv, soa 

(seksueel overdraagbare aandoening), vruchtbaarheid en anticonceptiemiddelen. Twee 

eerdere onderzoeken (Peremans et al., 2000; Hendrickx et al., 2002) toonden aan dat er 

een te beperkte kennis is over anticonceptiemiddelen bij Belgische jongeren en dat 

jongeren dachten dat hun kennis voldoende was, maar dit niet zo bleek te zijn.  

Een goede algemene kennis over deze onderwerpen is nochtans noodzakelijk voor een 

gezonde seksuele en reproductieve levensstijl en kan bekomen worden door RSV.  

 

Uit de literatuurstudie blijkt dus dat het enorm belangrijk is dat scholen doeltreffende 

RSV aanbieden aan jongeren, maar dat scholen hierin dikwijls tekortschieten. Jongeren 

hebben ook weinig kennis over seksuele en reproductieve onderwerpen. Er is weinig 
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representatief onderzoek gevoerd dat peilt naar de attitudes van jongeren over RSV en 

hun kennisniveau, specifiek voor Vlaanderen. Deze literatuurgegevens ondersteunen 

dan ook de onderzoeksvraag: „Wat is het kennisniveau en wat zijn de opvattingen van 

allochtone en autochtone Limburgse jongeren van 14 tot 17 jaar over relationele en 

seksuele vorming?‟  

 

Om op deze vraag een antwoord te krijgen wordt gebruik gemaakt van een 

gecombineerde methodologie. In de eerste fase van het onderzoek wordt een 

kwalitatieve onderzoeksmethodologie toegepast. Via vijf focusgroepsinterviews wordt 

getracht na te gaan wat jongeren precies vinden over RSV, en meer specifiek over de 

RSV op school. De tweede fase van de studie bestaat uit een kwantitatieve 

methodologie. Aan de hand van vragenlijsten wordt gepeild naar het kennisniveau van 

jongeren over seksuele en reproductieve topics en naar hun opvattingen over RSV op 

school.  

 

Deze masterproef bestaat uit verscheidene onderdelen. Het eerste deel omvat een 

literatuurstudie om achtergrondkennis te verkrijgen met betrekking tot het veldwerk. In 

het tweede deel wordt overgegaan tot veldwerk bestaande uit een kwalitatief 

(focusgroepsinterviews) en een kwantitatief (vragenlijst) onderdeel.  

 

Het betreft een duomasterproef waarbij een opsplitsing gemaakt werd bij aanvang van 

de literatuurstudie zodat elke student kon starten met een bepaald onderdeel. Alle delen 

werden achteraf besproken en herschreven door de twee studenten samen. Het afnemen 

van de focusgroepinterviews gebeurde door de twee studenten samen. Eén student 

fungeerde als interviewer, de andere als observator. Ook de verwerking van de 

interviews gebeurde door de twee studenten samen. Het kwantitatief deel werd eveneens 

per twee opgesteld en verwerkt.  

De beslissing om deze masterproef in duo te schrijven is er gekomen doordat beide 

studenten interesse hebben in seksuele en reproductieve gezondheid. De gebruikte 

onderzoeksmethode van focusgroepinterviews vraagt ook de aanwezigheid van twee 

onderzoekers: één interviewer en één observator. Het uitvoeren van een duomasterproef 
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geeft bovendien de verrijkende mogelijkheid om een onderzoeksonderwerp vanuit 

meerdere invalshoeken te benaderen.  
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Deel 1: Literatuurstudie 

 

Met deze literatuurstudie zal geprobeerd worden een omkadering te schetsen voor 

relationele en seksuele vorming (RSV). Aangezien de definitie van RSV samenhangt 

met begrippen zoals seksuele gezondheid, seksuele rechten en reproductieve 

gezondheid, zullen deze begrippen eerst worden toegelicht. Doorheen de masterproef 

zullen de termen „seksuele en reproductieve gezondheid‟ bovendien door elkaar 

gebruikt worden omdat het onderscheid tussen beiden in de praktijk niet altijd even 

duidelijk is en omdat in de literatuur de beide termen continu aan elkaar gekoppeld 

worden. Vervolgens worden het doel en de noodzaak van een goede RSV beschreven en 

zal dieper worden ingegaan op de RSV op school. Tot slot wordt een kort overzicht 

gegeven van de attitudes en het kennisniveau van allochtone en autochtone jongeren 

over RSV op school.  

 

De geraadpleegde databanken zijn Web of Science, Eric, Pubmed, Science Direct, 

Cinahl Full Text, Ebsco en Google Scholar. Zoektermen die werden ingevoerd: „sex 

education‟, „sex education at school‟, „attitudes sex education‟ en „éducation sexuelle‟. 

Deze databanken en zoektermen waren de meest gebruikte, maar de uiteindelijke 

zoekactie naar bruikbare literatuur was veel uitgebreider ondermeer doordat de 

sneeuwbalmethode werd toegepast. Bovendien werd er ook rechtstreeks op sites zoals 

deze van de Wereldgezondheidsorganisatie en Sensoa gezocht.  

 

 

1 Seksuele en reproductieve gezondheid, seksuele rechten en relationele en 

seksuele vorming 

 

Onder seksuele gezondheid verstaat de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) “een 

toestand van fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal welzijn met betrekking tot 

seksualiteit. Het is niet enkel een kwestie van vrij zijn van ziekten, disfuncties of andere 

kwalen. Seksuele gezondheid veronderstelt ook een positieve en respectvolle 

benadering van seksualiteit en seksuele relaties, alsook de mogelijkheid om prettige en 
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veilige seksuele ervaringen te hebben, geheel vrij van dwang, discriminatie of geweld”  

(WHO, 2010). 

Naast seksuele gezondheid, is ook de reproductieve gezondheid van belang. Onder 

reproductieve gezondheid verstaat de ICPD (International Conference of Population and 

Development) “een toestand van volledig fysiek, mentaal en sociaal welzijn en niet 

alleen de afwezigheid van ziekte of gebreken, in alle zaken met betrekking tot het 

reproductieve systeem en haar functies en processen. Reproductieve gezondheid 

impliceert daarom dat mensen in staat zijn om een bevredigend en veilig seksleven te 

hebben en dat zij de capaciteit bezitten om zich te reproduceren en de vrijheid  hebben 

om te beslissen of, wanneer en hoe vaak ze dit doen.” Concreet betekent dit dat mannen 

en vrouwen het recht moeten hebben om geïnformeerd te worden en om toegang te 

hebben tot veilige, doeltreffende, betaalbare en aanvaardbare methoden van 

gezinsplanning en gezondheidszorgdiensten (ICPD, 1994).  

 

Om een dergelijke seksuele en reproductieve gezondheid te bereiken en te behouden, 

dienen de seksuele rechten gerespecteerd te worden. Deze maken deel uit van de 

mensenrechten, die reeds zijn opgenomen in nationale wetten en internationale 

documenten over mensenrechten. De mensenrechten omvatten het recht van ieder 

persoon om zonder enige vorm van dwang, discriminatie of geweld: 

- de hoogst mogelijke standaard van seksuele gezondheid te verwerven, inclusief 

de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorgdiensten; 

- informatie in verband met seksualiteit op te zoeken, te ontvangen of door te 

geven; 

- seksuele opvoeding te krijgen; 

- respect te hebben voor lichamelijke integriteit; 

- een partner te kiezen; 

- te beslissen om al dan niet seksueel actief te zijn; 

- consensuele seksuele relaties en huwelijken te hebben; 

- te beslissen of men al dan niet kinderen wil en op welk moment men dit wil; 

- een bevredigend, veilig en aangenaam seksueel leven na te streven. 

Een belangrijk gegeven om mensenrechten te kunnen uitoefenen is dat alle mensen 

respect hebben voor de rechten van anderen (UNESCO, 2009). 
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RSV heeft als doel recht te doen aan de definitie van seksuele gezondheid. RSV zal zich 

niet enkel richten tot het overbrengen van informatie met betrekking tot de seksualiteit, 

wat beter bekend is onder de term „seksuele voorlichting‟. Relationele en seksuele 

vorming houdt ook rekening met het aspect van de vorming, waarbij bijvoorbeeld 

vaardigheden worden aangeleerd aan jongeren om hen weerbaarder te maken tegen 

invloeden uit de media. Jongeren leren door RSV ook een eigen mening te vormen door 

onder andere interactieve groepslessen (GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, 

2011).  

 

De WGO en het Federal Centre for Health Education  (BZgA) (2010) benadrukken dat 

RSV niet zozeer vanuit een negatieve benadering mag vertrekken, dit is de focus op 

problemen en risico‟s. Deze benadering staat vaak niet op één lijn met de interesses, 

noden en verwachtingen van jongeren en zal daardoor niet de verwachte impact hebben 

op het seksuele en relationele gedrag van jongeren. Een positieve benadering waarbij 

ook aandacht is voor preventie zou daarentegen meer effectief en realistisch zijn.   

 

 

1.1 Noodzaak relationele en seksuele vorming 

 

De WGO en  het BZgA (2010) halen aan dat de nood aan RSV toegenomen is door de 

vele ontwikkelingen tijdens de laatste decennia. Zo hebben globalisatie en migratie, de 

snelle verspreiding van nieuwe media, de verspreiding van hiv/aids, de toegenomen 

bezorgdheden rond seksueel misbruik van kinderen en jongeren, de veranderde attitudes 

tegenover seksualiteit en het gewijzigde seksuele gedrag van jongeren ertoe geleid dat 

RSV meer en meer belangrijk is geworden. Al deze ontwikkelingen maken dat het voor 

jonge mensen dikwijls niet gemakkelijk is om met hun seksualiteit op een veilige en 

bevredigende manier om te gaan.  

 

Jongeren hebben nood aan zowel informele als formele RSV. Beide vormen staan niet 

op zichzelf maar vullen elkaar aan. Enerzijds hebben jongeren liefde, ruimte en steun in 

hun dagelijkse sociale omgeving nodig om hun seksuele identiteit te ontwikkelen 
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(informele RSV). Anderzijds hebben zij ook kennis, attitudes en vaardigheden nodig die 

aangeleerd worden door professionals (formele RSV). De overgang naar volwassenheid 

vergt de juiste kennis en vaardigheden om verantwoorde keuzes te maken wat betreft 

het sociale en seksuele leven van een persoon (UNESCO, 2009). 

 

 

1.2 Doel relationele en seksuele vorming 

 

Het hoofddoel van relationele en seksuele vorming is kinderen en jongeren uit te rusten 

met de nodige kennis, de vaardigheden en waarden om verantwoorde keuzes te maken 

met betrekking tot hun seksuele en sociale relaties. Dit wordt bereikt met behulp van 

seksuele vormingsprogramma‟s die meestal meerdere doelstellingen hebben zoals het 

verhogen van kennis, het verduidelijken van waarden en attituden of het versterken van 

vaardigheden om risicobeperkend gedrag te promoten en vol te houden. Deze 

doelstellingen versterken elkaar bovendien wederzijds zodat ze synergistisch werken 

(UNESCO, 2009). 

 

Belangrijk is om een onderscheid te maken tussen verschillende categorieën van 

seksuele vormingsprogramma‟s die elk een ander doel hebben. De WGO (2010) maakt 

een driedelige opsplitsing waarbij het eerste type van de vormingsprogramma‟s zich 

voornamelijk of exclusief focust op onthouding van seksueel contact. Deze 

programma‟s zijn ook beter bekend als “how to say no” of “abstinence only” 

programma‟s en worden meestal toegepast in ontwikkelingslanden en Oost-Europese 

landen. Een tweede type programma‟s zijn deze die onthouding als een optie zien maar 

die ook aandacht besteden aan contraceptie en veilig seksueel gedrag. Deze vorm van 

educatie staat ook bekend als “comprehensive sexuality education”. Een laatste type 

programma‟s zijn deze die elementen uit het tweede type bevatten en die in een breder 

perspectief van persoonlijke en seksuele groei en ontwikkeling plaatsen, beter bekend 

als “holistic sexuallity education”.  In West-Europa zijn voornamelijk programma´s van 

het derde type gangbaar. Deze benadering kan echter bedreigend overkomen voor 

mensen van allochtone afkomst die meer vertrouwd zijn met het eerste type 

programma‟s. De leerkracht/vormingsmedewerker kan problemen ervaren bij het 
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aanbieden van RSV wanneer de klas ook uit allochtone leerlingen bestaat die zijn 

opgegroeid in een cultuur waar de nadruk ligt op de onthouding van seksuele contacten 

voor het huwelijk. 

 

 

2 Relationele en seksuele vorming op school 

 

In een onderzoeksrapport van UNAIDS wordt aangetoond dat ten minste de helft van de 

studenten wereldwijd geen enkele RSV op school krijgt wat het moeilijk maakt voor 

jongeren om voldoende kennis te hebben over seksuele en reproductieve topics 

(UNAIDS, 2007 in .UNESCO, 2009).  

 

In de meeste landen brengen jongeren tussen de leeftijd van vijf en dertien jaar echter 

relatief veel tijd door op school. Scholen zijn bijgevolg de ideale plaats om grote 

aantallen jonge mensen uit verschillende sociale achtergronden te bereiken. In veel 

landen hebben jongeren hun eerste seksuele ervaringen terwijl ze nog naar school gaan 

waardoor de verantwoordelijkheid van de school nog groter wordt op het gebied van 

onderwijzen van leerlingen in seksuele en reproductieve gezondheid. Scholen hebben de 

mogelijkheid om de communicatie over belangrijke zaken zoals seksuele vorming 

tussen jonge mensen, volwassenen en de gehele gemeenschap te bevorderen. Bovendien 

worden leerkrachten beschouwd als de meest bekwame en betrouwbare informatiebron 

(UNESCO, 2009; WHO & BZgA, 2010).  

 

De WGO en het BZgA (2010) omschrijven karakteristieken waaraan RSV op school en 

in andere contexten zou moeten voldoen om effectief te zijn. Vooreerst is het belangrijk 

dat er participatie is van de jongeren en dat zij niet enkel passief informatie ontvangen. 

Jongeren moeten actief betrokken worden in de organisatie, het aanleren en de evaluatie 

van RSV. Aansluitend hierbij moet RSV aangeboden worden op een interactieve manier 

tussen leerkrachten/vormingsmedewerkers en leerlingen door gebruik te maken van 

verschillende methoden. Bij het geven van RSV dienen leerkrachten of andere 

vormingsmedewerkers ervoor te zorgen dat ze voldoende rekening houden met de 

context; wat zijn de huidige noden van de leerlingen? Vinden meisjes en jongens het 
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geen probleem om samen RSV te krijgen? Continuïteit is echter ook heel belangrijk. 

RSV hoort geen eenmalige activiteit te zijn en dient zowel binnen als buiten de context 

van het onderwijs blijvend te worden aangeboden. RSV dient ook multisectoreel 

aangeboden te worden. Niet enkel scholen zijn verantwoordelijk, maar ook artsen, 

gezondheidswerkers, enzovoort. Tot slot dienen ouders en de plaatselijke gemeenschap 

betrokken te worden omdat zij een belangrijke rol spelen in het creëren van 

ondersteunende omgevingen voor jongeren.   

 

Ondanks concrete aanbevelingen voor RSV is het echter niet vanzelfsprekend dat RSV 

automatisch zal leiden tot veilig seksueel gedrag. Er zijn verschillende determinanten of 

oorzaken die aan de basis liggen van gedrag. Er kan een opdeling gemaakt worden 

tussen proximale en distale determinanten. Proximale variabelen zijn variabelen die een 

onmiddellijke invloed kunnen uitoefenen op het gedrag zoals bijvoorbeeld de eigen-

effectiviteit en sociale invloed. Distale variabelen daarentegen kunnen enkel via 

proximale variabelen invloed uitoefenen op gedrag. Onder distale variabelen horen 

ondermeer demografische variabelen, sociaal-economische status, psychologische 

kenmerken en persoonlijkheid (Kok, Schaalma & Brug, 2004, hoofdstuk 1). Wanneer 

een determinantenanalyse aanduidt dat bijvoorbeeld een gebrek aan kennis bij jongeren 

leidt tot onveilig seksueel gedrag, kan hier aan de hand van RSV op ingespeeld worden. 

Gedragsverandering is echter geen plotse gebeurtenis maar een proces dat veel tijd en 

inspanning vraagt. Door de jaren heen zijn er veel theorieën voor gedrag en 

gedragsverandering ontwikkeld. Doordat de nadruk in deze masterproef niet ligt op 

gedragsverandering zal hier niet verder op worden ingegaan. In bijlage 1 wordt een 

voorbeeld getoond van hoe condoomgebruik mogelijk kan geanalyseerd worden vanuit 

het ASE-model; een model waarin „Attitude‟, „Sociale invloed‟ en „Eigen-effectiviteit‟ 

van invloed zijn op de intentie die mensen hebben om een bepaald gedrag uit te voeren.  

 

Tot slot nog een korte verwijzing naar de wettelijke bepalingen rond RSV in het 

Vlaamse onderwijs. Op 17 juli 1991 werd een decreet opgesteld waarin de eindtermen 

voor het Vlaamse onderwijs werden vastgelegd. Het ontwerpdecreet definieert de 

eindtermen als “minimumdoelstellingen die de overheid noodzakelijk en bereikbaar 

acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie”. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
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vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen. Vakgebonden eindtermen nemen de 

juridisch vastgelegde vakindelingen als uitgangspunt. Vakoverschrijdende eindtermen 

behoren niet tot een specifiek vakgebied, maar kunnen door middel van meerdere 

vakken of onderwijsprojecten gerealiseerd worden (Elchardus, Op de Beeck, Duquet & 

Roggemans, 2008). 

RSV kan ondergebracht worden in de vakoverschrijdende eindtermen (Elchardus et al., 

2008). Voorbeelden van eindtermen in de tweede graad van het secundair onderwijs 

binnen het thema RSV (Site van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 

september 2010) (Bijlage 2) zijn: 

- Context 2: Mentale gezondheid 

De leerlingen kunnen zich uiten over en gaan respectvol om met vriendschap, 

verliefdheid, seksuele identiteit en geaardheid, seksuele gevoelens en gedrag. 

- Context 3: Sociorelationele ontwikkeling 

De leerlingen bespreken opvattingen over medische, psychische en sociale 

aspecten van samenlevingsvormen, veilig vrijen, gezinsplanning, zwangerschap 

en zwangerschapsafbreking. 

 

 

3 Attitudes van jongeren  

 

Het is belangrijk te weten wat jongeren goed of slecht vinden aan RSV op school zodat 

scholen hun vorming kunnen aanpassen aan de noden en verwachtingen van de 

jongeren. In de literatuur wordt gekeken naar de attitude van jongeren ten aanzien van 

seksueel gedrag en hun algemene attitude ten aanzien van RSV op school. In het 

veldwerk zal dan dieper worden ingegaan op wat de jongeren goed vinden, wat beter 

kan, wat hen stoort, enzovoort. 

 

 

3.1 Attitudes ten aanzien van seksueel gedrag 

 

Uit een nationaal overzicht betreffende de seksuele gezondheid van adolescenten in de 

Verenigde Staten van Amerika (2003) blijkt dat jongeren van 15 tot 17 jaar een zekere 
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druk ervaren om op een bepaalde leeftijd seks te hebben. Ze geven aan dat seks meestal 

verwacht wordt wanneer men al een tijdje een relatie heeft en dat het uitstellen van seks 

„een mooi idee is, maar dat niemand dit effectief doet‟. Bovendien geeft meer dan de 

helft van de jongeren aan dat eens je seks gehad hebt, het moeilijker is om een volgende 

keer te weigeren (Hoff, Greene & Davis, 2003). 

Makenzius, Gadin, Tydén, Romild & Larsson (2009) toonden aan dat een meerderheid 

van de Zweedse jongeren tussen 15 en 19 jaar vindt dat het niet nodig is om verliefd te 

zijn vooraleer seksuele betrekkingen te hebben. Seks bij het eerste afspraakje komt zeer 

frequent voor. Jongeren vinden wel dat men niet te veel sekspartners mag gehad 

hebben.  

Een studie in Turkije (2007) toonde dan weer aan dat 67% van zowel jongens als 

meisjes tussen 16 en 20 jaar tegen het idee is dat vrouwen seks mogen hebben voor het 

huwelijk. Jongens vinden van zichzelf dat ze wel seks mogen hebben voor het huwelijk, 

terwijl  32% van de meisjes vindt dat ook jongens hiermee zouden moeten wachten tot 

aan het huwelijk (Aras, Semin, Gunay, Orcin & Ozan, 2007). 

De voorgaande bevindingen worden bevestigd door een studie in België bij 

Marokkaanse jongeren van de tweede generatie (Hendrickx, Lodewijckx, Van Royen & 

Denekens, 2002). Bijna alle jongens willen trouwen met een meisje dat nog maagd is. 

De meisjes zijn zich hier goed van bewust en het concept „geen seks voor het huwelijk‟ 

wordt dan ook hoog in het vaandel gedragen. Wel vinden meisjes dat er een grotere 

sociale controle en een meer conservatieve attitude heerst in België dan in Marokko. 

Ook meisjes willen dat hun toekomstige man nog maagd is, maar ze beseffen dat het 

moeilijk is om dergelijke man te vinden (Hendrickx et al., 2002).  

Wat de attitude ten aanzien van condoomgebruik betreft, blijkt dat de meeste jongeren 

in de Verenigde Staten aanvoelen dat condooms best bij elk seksueel contact gebruikt 

worden. Toch geeft 10% van de jongeren aan dat het niet erg is om soms seks te hebben 

zonder condoom. Vooral het praten over en het kopen van condooms blijkt voor 

sommigen een hindernis te zijn. Meer dan een derde van de jongeren zegt dat het gênant 

is om condooms te kopen en ongeveer hetzelfde aantal jongeren geeft weer dat het 

moeilijk is om een topic zoals condooms naar boven te brengen. Zo staan behoorlijk 

veel 15 tot 17-jarigen wantrouwig tegenover hun partner wanneer deze voorstelt om een 

condoom te gebruiken. Ze maken zich zorgen over het seksuele verleden van hun 
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partner of wat hun partner van hun verleden denkt. Tegelijk vindt een ander aanzienlijk 

deel van de jongeren hun partner respectvol, zorgend en verantwoordelijk wanneer 

hij/zij voorstelt om een condoom te gebruiken (Hoff et al., 2003). 

Uit Condoms: Fears of partner disapproval (2008) blijkt bovendien dat Amerikaanse 

jongeren vaak negatieve gevoelens hebben tegenover het dragen van een condoom 

omdat een condoom het seksueel genot zou doen afnemen en omdat het ongemakkelijk 

zou zijn tijdens de seksuele betrekkingen. 

Meer specifiek voor België konden Hendrickx et al. (2002) uit onderzoek afleiden dat 

Marokkaanse jongeren in België een positieve attitude tonen tegenover het gebruik van 

een condoom. Zij beweren zelfs vaker een condoom te gebruiken dan autochtone 

jongeren. Toch maken jongens minder gebruik van een condoom wanneer ze een vaste 

relatie hebben. Marokkaanse meisjes zijn naar eigen zeggen niet bezorgd over „veilig 

vrijen‟ omdat ze geen seksuele relaties hebben voor het huwelijk. Wel zijn ze zich ervan 

bewust welk risico ze lopen door het gedrag van hun toekomstige partner. Vandaar dat 

sommige meisjes een AIDS certificaat willen ontvangen van hun toekomstige man.  

 

 

3.2 Attitudes ten aanzien van relationele en seksuele vorming op school 

 

Uit de literatuur blijkt dat er tot nog toe weinig onderzoek gepubliceerd is dat zich 

focust op de attitudes van jongeren ten aanzien van relationele en seksuele vorming op 

school.  

Toch zijn er enkele studies waaruit kan worden vastgesteld dat Europese jongeren een 

duidelijke mening hebben over de RSV op school: de school voldoet niet aan haar taak 

als relationele en seksuele vormer.  

Volgens bijna één op vier Zweedse leerlingen wordt op school weinig tot geen aandacht 

besteed aan de onderwerpen relaties en seksualiteit. Ongeveer de helft van de leerlingen 

geeft aan dat de aandacht hiervoor middelmatig is (Sydsjö, Selling, Nyström, Oscarsson 

& Kjellberg, 2006). Verder stellen Sydsjö et al. (2006) dat Zweedse jongeren vinden dat 

scholen meer relevante RSV moeten aanbieden. Hiermee bedoelen ze RSV die meer 

tegemoet komt aan hun specifieke noden. De informatie die jongeren krijgen over 

seksuele en reproductieve onderwerpen is vaak onvoldoende.  
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Een andere Zweedse studie (Makenzius et al. 2009) bevestigt dat jongeren vinden dat 

scholen meer gerichte RSV moeten aanbieden. De kwaliteit van de RSV op school 

wordt beschouwd als „suboptimaal‟: studenten zijn vaak misnoegd over de RSV die zij 

krijgen op school.  

In Portugal is RSV op school sinds 2005 verplicht voor leerlingen van zes tot vijftien 

jaar. Ook hier vinden de acolescenten dat bepaalde informatie die ze ontvangen onjuist 

of onvoldoende is (Gaspar de Matos, Gaspar, Simons-Morton, Reis & Ramiro, 2008). 

In Turkije werd pas in 2007 (Cok & Gray, 2007) een schoolprogramma voor RSV 

ontwikkeld met adolescenten als doelgroep. Dit programma werd getest door zowel 

professionals als door de adolescenten zelf en werd positief bevonden. Kanttekening 

hierbij is de representativiteit en veralgemeenbaarheid van de studie, aangezien er geen 

andere bronnen gevonden zijn die dit bevestigen.  

Ook in België zijn er tot nog toe weinig goede representatieve studies te vinden over de 

opvattingen van jongeren ten aanzien van RSV op school. Buiten enkele 

eindwerkverhandelingen is er weinig onderzoek beschikbaar over Vlaamse jongeren en 

RSV op school. Deze bevindingen tonen aan dat dit onderwerp zeker verder onderzoek 

verdient. 

 

 

4 Kennisniveau van jongeren over seksuele en reproductieve topics 

 

De eerder aangehaalde studies beschreven de attitudes van jongeren ten aanzien van  

seksueel gedrag en RSV op school. Maar welke factoren maken nu dat jongeren een 

attitude over een bepaald onderwerp zoals RSV en seksuele en reproductieve 

gezondheid vormen? Ajzen (1988) stelt dat de attitude of opvatting van mensen 

gevormd wordt door drie factoren: het afwegen van de voor- en nadelen verbonden aan 

het stellen van een bepaald gedrag, de kennis over de gevolgen van dat gedrag en een 

evaluatie van deze gevolgen door het stellen van het gedrag.  

De kennis die jongeren hebben over onder andere vruchtbaarheid, het gebruik van 

anticonceptiemiddelen en hiv et cetera, bepaalt dus ook de attitude van jongeren en is 

bijgevolg een belangrijke variabele voor veilig seksueel gedrag. In deze paragraaf wordt 

nagegaan welke resultaten eerdere onderzoeken naar kennis al aan het licht brachten.  
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Internationaal 

De literatuur toont enkele representatieve studies over de kennis van jongeren over 

seksuele en reproductieve gezondheid. Een onderzoeksrapport van UNAIDS, UNICEF 

& WGO (2002) stelt vast dat de grote meerderheid van jongeren onvoldoende 

geïnformeerd blijft over seks en soa´s, waaronder hiv en aids. Jongeren horen veel over 

hiv en aids, maar ze weten niets over de verspreiding en de preventie. Zo leeft er in veel 

landen nog het idee dat de verspreiding gebeurt via hekserij of een muskietenbeet. Veel 

jongens en mannen geloven bovendien nog steeds dat seks met een maagd kan leiden tot 

genezing. De UNESCO (2009) bevestigt eveneens dat de kennis van jongeren over de 

overdracht van hiv bij veel jongeren onvoldoende is. Wat de preventie van hiv en aids 

betreft, is de algemene trend dat meisjes en vrouwen hierover een minder goed 

kennisniveau hebben dan jongens en mannen. UNAIDS haalt aan dat slechts 40% van 

de jongens en 38% van de meisjes tussen 15 en 24 jaar beschikken over accurate en 

verstaanbare kennis over hiv en de preventie ervan (UNAIDS, 2008 in .UNESCO, 

2009). 

 

Amerika 

Amerikaanse jongeren die wel op een of andere manier RSV ontvangen, worden 

geconfronteerd met tegengestelde en verwarrende informatie over de anticonceptie.  

Een vijfde van de Amerikaanse jongeren is van mening dat condooms niet effectief zijn 

in het voorkomen van hiv/aids of andere soa‟s en dat het voortdurend scheurt (Hoff et 

al., 2003; Condoms: Fears of partner disapproval, 2008). Veel jonge Amerikanen zijn 

ook slecht geïnformeerd over het type van bescherming dat geleverd wordt door de 

anticonceptiepil. Drie op tien adolescenten weten niet dat orale anticonceptie geen 

bescherming biedt tegen hiv en andere soa‟s. In het algemeen hebben jongeren die 

seksueel actief zijn iets meer kennis over de anticonceptiepil dan jongeren die nog geen 

seks gehad hebben. Afro-Amerikanen, Latijns-Amerikanen en Aziaten ontvangen meer 

onjuiste informatie dan Amerikaanse blanken. Zij hebben bijna twee keer meer kans om 

te geloven dat de pil doeltreffend is in de preventie van hiv/aids en andere soa‟s (Hoff et 

al., 2003).  
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Europa 

Ook in Europa blijkt het kennisniveau van jongeren betreffende seks en reproductiviteit 

niet te voldoen. 

Eén van de doelen die opgesteld werden op de „Special Session on AIDS of the United 

Nations General Assembly‟ in juni 2001 was dat tegen 2010 minstens 95% van jonge 

mannen en vrouwen tussen 15 en 24 jaar toegang zou moeten hebben tot informatie, 

onderwijs en diensten die nodig zijn om het aantal hiv infecties te doen dalen. Het 

kennisniveau zou tegen 2010 minstens 90% moeten zijn (UNAIDS, 2001 in .Avery & 

Lazdane, 2010). Uit een onderzoek van Avery & Lazdane (2010) blijkt dat in alle 

Europese landen voor beide geslachten het kennisniveau ver onder de door de United 

Nations vooropgestelde 90%  is.  

 

Enkele studies in Zweden en Denemarken geven een overzicht van de belangrijkste 

gebreken in de kennis van jongeren over seksuele en reproductieve onderwerpen. 

Sydsjö et al. (2006) toonden aan dat het kennisniveau verschillend is voor jongens en 

meisjes. Meisjes zouden meer kennis hebben over seksuele en reproductieve topics dan 

jongens ondermeer doordat zij meer praten over seks en voortplanting met hun 

vriendinnen. Ook zouden meisjes vaker een bezoek brengen aan de „Youth Clinics‟. Een 

onderzoek in Denemarken geeft eveneens aan dat meisjes specifiek over de menstruele 

cyclus significant meer kennis hebben dan jongens (Lauszus et al., 2011).  Dit in 

tegenstelling tot de studie van Sydsjö et al. (2006) waarin aangegeven wordt dat zowel 

bij jongens als bij meisjes veel misopvattingen bestaan over de menstruele cyclus. Zo 

denken zij bijvoorbeeld dat het nemen van orale anticonceptie leidt tot 

onvruchtbaarheid.  

De anatomie en fysiologie van de voortplantingsorganen is wel even goed gekend door 

jongens en meisjes, hoewel beiden minder kennis hebben over de anatomie van de 

vrouwelijke geslachtsorganen (Sydsjö et al., 2006).  

Verder is het belangrijk een onderscheid te maken tussen objectieve en subjectieve 

kennis. Zo bleek uit een studie van Makenzius et al. (2009) dat tweederde van de 

mannelijke Zweedse respondenten aangaf voldoende kennis te bezitten, hoewel de 

antwoorden op de kennisvragen belangrijke gebreken in de algemene achtergrondkennis 

van jongeren blootlegden. Makenzius et al. (2009) concludeerden, in tegenstelling tot 
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Sydsjö et al. (2006), dat er absoluut meer kennis nodig is over topics zoals de 

vrouwelijke en mannelijke anatomie en fysiologie van het voortplantingssysteem, soa´s 

en relaties.  

 

België 

Wanneer we in de literatuur zoeken naar het kennisniveau van jongeren in België over 

seksuele en reproductieve topics, kunnen we enkel concluderen dat hier tot nog toe 

weinig representatief onderzoek naar gedaan is.  

In 2000 hebben Peremans, Hermann, Avonts, Van Royen & Denekens focusgroepen 

gehouden bij Belgische meisjes van 17 jaar. Hieruit bleek, net zoals in het onderzoek 

van Makenzius et al. (2009), dat zij dachten voldoende kennis te hebben over 

anticonceptiemiddelen en vooral over de pil. Naarmate de discussie vorderde, stelden de 

respondenten echter steeds meer vragen, waaruit de onderzoekers afleidden dat de 

meisjes niet over de nodige kennis beschikten.  Zo hadden ze ondermeer twijfels over 

de veiligheid van de pil. 

Onderzoek naar de kennis van Marokkaanse immigranten van de tweede generatie in 

België wijst uit dat de meeste jongens en meisjes op de hoogte zijn van het bestaan van 

de pil of het condoom, maar dat hun kennis over andere anticonceptiemethoden 

gebrekkig is. Verder zijn ze ook onzeker over het feit of het gebruik van 

anticonceptiemiddelen is toegestaan door de Islam (Hendrickx et al., 2002). 

In de factsheet „Feiten en Cijfers: Jongeren en Seksualiteit‟ (Sensoa, 2005) wordt 

eveneens vermeld dat kennis van jongeren met betrekking tot de werking van 

anticonceptiemiddelen onvoldoende is. De best gekende voorbehoedsmiddelen zijn nog 

steeds het condoom en de pil. Nieuwere anticonceptiemiddelen zoals de vaginale ring, 

de noodpil en het spiraal zijn daarentegen onvoldoende gekend onder jongeren. Kennis 

met betrekking tot de werking van al deze anticonceptiemiddelen is vaak onjuist en 

onvoldoende. Zo bestaan er nog steeds mythes over het pilgebruik bij jongeren. 

Zeventig procent van de jongeren gelooft dat de pil dik maakt en 8% beschouwt de pil 

als beschermmiddel tegen aids.  

Dezelfde bron geeft aan dat de kennis rond hiv en aids daarentegen wel voldoende is.  

Sensoa benadrukt echter dat er weinig representatief onderzoek is dat peilt naar het 

kennisniveau van jongeren over seksuele en reproductieve topics. 
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5 Besluit 

 

Grote organisaties zoals de WGO (2010) en UNESCO (2009) benadrukken dat een 

goede RSV essentieel is en dat scholen hierin een belangrijke rol spelen. Tot nog toe is 

er heel weinig literatuur te vinden over de attitudes van jongeren ten aanzien van RSV 

op school. Desalniettemin vinden jongeren eenduidig dat de school niet voldoet aan 

haar taak als seksuele vormer. Dit is eveneens te merken aan het kennisniveau van de 

jongeren. Hun kennisniveau over seksuele en reproductieve topics laat te wensen over, 

wat voornamelijk het gevolg is van feit dat er geen RSV in scholen gegeven wordt of 

dat de informatie die de jongeren bereikt onvolledig of niet correct is. België blijkt geen 

uitzondering te zijn op dit wereldwijde fenomeen. 
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Deel 2: Kwalitatief en kwantitatief onderzoek 

 

1 Probleem – en doelstelling 

 

Opdat jongeren over een goede seksuele en reproductieve gezondheid zouden 

beschikken, is RSV essentieel. De literatuurstudie voorafgaand aan dit veldwerk toonde 

aan dat scholen een belangrijke rol spelen in de relationele en seksuele vorming van 

jongeren, maar dat scholen hier vaak in tekort schieten. 

 

Met dit onderzoek zal getracht worden te achterhalen welke opvattingen jongeren 

hebben over RSV in Limburgse scholen; welke onderwerpen moeten meer of minder 

aan bod komen en op welke manier zien jongeren dit het liefst gebeuren? Bovendien 

wordt nagegaan hoe het gesteld is met het kennisniveau van deze jongeren over 

seksuele en reproductieve topics.  

 

Aangezien de veronderstelling wordt gemaakt dat allochtone jongeren vaak balanceren 

tussen tradities en westerse opvattingen, zoals vrijheid van keuze, zal bij het analyseren 

van de resultaten extra aandacht worden gegeven aan de verschillen tussen autochtone 

en allochtone jongeren. Verder zal een opsplitsing gemaakt worden volgens geslacht en 

studierichting. Enkel jongeren van 14 tot 17 jaar worden bevraagd. Er is voor deze 

leeftijdscategorie gekozen omdat de gemiddelde leeftijd bij de eerste seksuele 

betrekking 16 jaar bedraagt. Specifiek voor België is dit tussen 15.2 jaar en 17.2 jaar. 

RSV wordt bovendien hoofdzakelijk in de eerste en tweede graad gegeven waardoor 14 

tot 17-jarigen een goede beoordeling over de RSV op school kunnen geven. 

 

Dit alles brengt ons tot de onderzoeksvraag: welk kennisniveau en welke opvattingen 

hebben allochtone en autochtone jongeren van 14 tot 17 jaar over relationele en 

seksuele vorming?  

Subvragen:  

- Wat is het kennisniveau van de jongeren over seksuele en reproductieve topics? 

- Is er een verschil in kennisniveau bij jongens en meisjes? 

- Is er een verschil in kennisniveau bij autochtonen en allochtonen? 
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- Wat is de attitude van jongeren ten aanzien van RSV op school? 

- Is er een verschil in attitude bij jongens en meisjes? 

- Is er een verschil in attitude bij autochtonen en allochtonen? 

- Welke aanbevelingen geven jongeren met betrekking tot RSV op school? 

 

 

2 Onderzoeksmethode 

 

Om een antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag werd geopteerd om een 

gecombineerde methodologie toe te passen. In de eerste fase van het onderzoek zal een 

kwalitatieve onderzoeksmethode toegepast worden. Het vervolg van de studie zal 

bestaan uit een kwantitatieve methodologie. 

 

 

2.1 Kwalitatief onderzoek 

 

Een eerste fase van het onderzoek bestaat uit kwalitatief onderzoek. Via 

focusgroepinterviews werden de opvattingen van jongeren ten aanzien van relationele 

en seksuele vorming op school bevraagd. Er werd gekozen voor focusgroepinterviews 

omdat deze vorm van interviews een uitgebreide interactie tussen de verschillende 

participanten toelaat (Holloway & Wheeler, 2002). 

 

Voor de focusgroepinterviews werden secundaire scholen in Limburg aangeschreven 

(Informatiebrief scholen: bijlage 3). Vijf scholen reageerden en deze werden allen 

geselecteerd om een zo goed mogelijk saturatie te bekomen met de interviews en om 

een groot aantal jongeren te kunnen bereiken met de vragenlijsten. In twee scholen 

werden enkel jongens uitgenodigd voor het interview; in de drie andere scholen enkel 

meisjes. Deze opsplitsing werd gemaakt omdat er van de veronderstelling wordt 

uitgegaan dat meisjes niet graag over seksuele en reproductieve topics praten in het 

bijzijn van jongens en jongens niet in het bijzijn van meisjes. Elke focusgroep bestond 

uit een gemiddelde van acht participanten. Aan de scholen werd gevraagd een 

heterogene groep leerlingen te selecteren om aan het interview deel te nemen. De 
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leerlingen mochten uit verschillende studierichtingen (bijvoorbeeld Latijn, moderne 

talen, mechanica, enzovoort) en studieniveaus (ASO, TSO, KSO en BSO) komen en 

mochten zowel autochtoon als allochtoon zijn. De enige voorwaarde was dat enkel 

leerlingen uit het derde of vierde middelbaar mochten deelnemen.  

Elke deelnemende leerling kreeg een informatiebrief voor zichzelf en voor zijn/haar 

ouders (Bijlage 4 en 5). Enkel leerlingen die hun toestemming gaven en die ook kregen 

van hun ouders mochten deelnemen. Uiteindelijk werden er 27 meisjes en 17 jongens 

geïnterviewd. Bij de meisjes waren er negen van allochtone afkomst en bij de jongens 

waren dit er vijf.  

 

De interviews werden afgenomen aan de hand van een vooropgesteld interviewschema 

(Bijlage 6) en opgenomen op tape. Eén onderzoeker fungeerde als observator, de andere 

onderzoeker als interviewer.  

 

Na afname werden de interviews door de twee onderzoekers samen getranscribeerd en 

gecodeerd met behulp van Nvivo 8. Het coderen en analyseren werd afzonderlijk 

gedaan voor jongens en meisjes; bevindingen van beide groepen werden ondergebracht 

in een afzonderlijke codeboom.  

 

 

2.2 Kwantitatief onderzoek 

 

Voor de tweede fase van het onderzoek werd gekozen voor een kwantitatieve aanpak. 

Via vragenlijsten werden het kennisniveau en opnieuw de opvattingen van jongeren ten 

aanzien van relationele en seksuele vorming bevraagd. Volgens Polit & Beck (2010) is 

een vragenlijst een goed instrument om kennisniveaus na te gaan bij grotere populatie. 

De vragenlijst is gebaseerd op de vragenlijst die afgenomen werd in het REPROSTAT 

2-project (Fronteira, Oliveira da Silva, Unzeitig, Karro & Temmerman, 2009).  

 

Het afnemen van de vragenlijsten gebeurde in vier van de vijf scholen waar eerder de 

interviews afgenomen werden. Eén van de vijf scholen had ondertussen een gelijkaardig 

project lopen waardoor deze besliste om niet verder deel te nemen aan de studie. Het 
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selecteren van leerlingen werd gedaan aan de hand van dezelfde inclusie- en 

exclusiecriteria van het kwalitatieve deel. Afhankelijk van de voorkeur van de school 

werd de vragenlijst bij alle leerlingen tegelijk of per klas afgenomen. Enkel de 

leerlingen die zelf toestemming gaven en toestemming kregen van hun ouders werden 

opgenomen in de studie (Bijlage 7 en 8). Uiteindelijk werd de vragenlijst (Bijlage 9) 

afgenomen bij 502 leerlingen uit het derde en vierde jaar middelbaar. Vier vragenlijsten 

werden niet opgenomen in de studie.  

 

 

3 Resultaten 

 

3.1 KWALITATIEF ONDERZOEK 

 

3.1.1 Resultaten voor de jongens 

 

a) Algemeen 

 

Een eerste keer over seks praten 

De leeftijd waarop jongens de eerste keer in contact komen met RSV varieert tussen 

acht en dertien jaar. Het valt op dat allochtone jongens in het algemeen vroeger over 

seks beginnen te praten dan jongens van autochtone afkomst. Het zijn dan ook vooral 

deze laatste jongens die de leeftijd van acht à negen jaar te vroeg vinden om over 

seksualiteit te praten, hoewel enkele allochtone jongens het hier ook mee eens zijn. Zij 

vrezen dat wanneer er op achtjarige leeftijd al gepraat wordt over seks, jongeren ook 

sneller beginnen te experimenteren. Hierin zien de andere allochtone jongens dan weer 

geen graten. 

 

Informatiebronnen 

De belangrijkste bron waar jongens hun informatie over seksualiteit halen zijn hun 

vrienden. Ze vertrouwen erop dat de informatie die hun vrienden hen geven correct en 

betrouwbaar is. 
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Verder geven zowel allochtone als autochtone jongens aan dat ze ook regelmatig een 

beroep doen op internet om informatie op te zoeken. De meeste autochtone jongens 

praten thuis niet over seks terwijl enkele jongens van allochtone afkomst hier wel open 

over kunnen praten. 

 

I: En thuis? Spreken jullie daar thuis over? 

R: Ja, mijn ma koopt mijn condooms. 

I: Dus jullie kunnen daar open over praten? 

R: Jazeker. Ja ik ga da echt nie verbergen, snapt ge? 

 

Verder geeft één jongen van allochtone afkomst aan dat er ook op televisie door Hodja‟s 

en Imans over seks wordt gepraat. Hij geeft aan dat het belangrijk is om hiernaar te 

luisteren omdat mensen moeten weten wat mag en niet mag.  

 

Tot slot geeft een minderheid van de jongens aan helemaal geen informatie opgezocht te 

hebben, maar alles zelf ontdekt te hebben.  

 

 

b) Relationele en seksuele vorming op school 

 

De meeste jongens krijgen een eerste keer les rond RSV wanneer ze in het zesde 

leerjaar zitten, hoewel enkelen hier al les over kregen in het vierde leerjaar. De 

eerstvolgende keer dat er aan dit thema expliciet aandacht besteed wordt, is in het 

tweede middelbaar. Het zijn vooral de lessen biologie waarin de leerkracht thema‟s als 

de voortplanting, de menstruele cyclus en anticonceptie behandelt.  

 

 

c) Attitudes van jongens ten aanzien van de relationele en seksuele vorming op 

school 

 

De meeste jongens vinden RSV op school enigszins saai en vinden dat er toch wel wat 

vernieuwingen mogen komen op dit vlak. 
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Context van relationele en seksuele vorming op school 

De leerlingen die voor de eerste keer RSV kregen in het zesde leerjaar vinden dit een 

goede leeftijd. De minderheid die in het vierde leerjaar reeds RSV kreeg, vindt dat de 

school hier best nog een jaar mee wacht. Volgens hen is 10 jaar, wat overeenkomt met 

het vijfde middelbaar, de ideale leeftijd om RSV te krijgen.  

 

Er wordt vooral tijdens de lessen biologie informatie gegeven over RSV. De jongens 

krijgen in het middelbaar een heel trimester les over de voortplanting, de anatomie van 

de geslachtsdelen en over anticonceptiemiddelen. Op het einde van het trimester wordt 

hier een toets over afgenomen. Algemeen beschouwd vinden de jongens dit niet zo 

interessant, zeker omdat dit de enige vorm van RSV is die zij ontvangen. Een jaarlijkse 

themaweek zou een goed alternatief zijn. Jongens hebben er geen probleem mee om 

samen met meisjes RSV te krijgen. Slechts één jongen vindt dat de klas best opgesplitst 

wordt omdat jongens niet gebaat zijn met de thema‟s die voor meisjes belangrijk zijn. 

 

De meeste jongens geven aan dat ze een handboek een handig hulpmiddel vinden bij 

RSV omdat hierdoor de informatie beter wordt onthouden. Het gebruik van een film 

vinden ze leuk en leerrijk, maar het feit dat de meeste films verouderd zijn, zien jongens 

als een minpunt. 

 

De meeste jongens hebben in het lager onderwijs RSV gekregen van een extern 

persoon. Het merendeel van de jongens vond dit goed, maar laat blijken dat zij een 

vrouw verkiezen voor deze functie. Jongens hebben het idee dat een vrouw over meer 

kennis beschikt dan een man.  

In het secundair onderwijs is het meestal een leerkracht biologie die RSV geeft. De 

jongens vinden dat de school meer tijd en geld zou moeten vrijmaken om RSV door een 

externe persoon te laten geven. Zij hebben de indruk dat de school RSV niet belangrijk 

vindt en meer tijd steekt in andere thema‟s, terwijl de jongeren seksualiteit wel een 

belangrijk onderwerp vinden.  

 

De allochtone jongens hebben er geen probleem mee om samen met autochtone jongens 

relationele en seksuele vorming te krijgen. Ze weten dat er cultuurverschillen zijn, maar 
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het stoort hen niet. Ook autochtone jongens vinden het niet erg dat de allochtone 

jongens samen met hen in de les RSV zitten.   

 

Thema‟s 

Het zijn vooral thema‟s als de anatomie van de geslachtsdelen, de voortplanting, de 

menstruele cyclus en anticonceptie die aan bod komen tijdens de lessen RSV. 

De anatomie van de geslachtsdelen is zelfs meermaals behandeld en dit vinden jongens 

niet nodig. 

  

I: Neen, maar dan wel de anatomie van de geslachtsdelen? 

R1: Ja da wel. 

R2: Ja da heel veel. 

I: En vindt ge da handig? 

R3: Neen, het is niet handig want we zijn geen dokters he. 

R2: Als ge da ene keer gezien hebt, is da genoeg. 

 

Wat er daarentegen wel meer mag besproken worden, zijn soa‟s. Thema‟s zoals hiv en 

aids zijn wel aan bod gekomen in de lessen, maar de informatie over seksueel 

overdraagbare aandoeningen hebben de jongens naar eigen zeggen niet meegekregen op 

school. 

 

Algemene attitude 

Algemeen beschouwd concluderen de jongens dat ze meer buiten dan binnen de 

schoolmuren leren over seksualiteit. Ze vinden dat de school meer tijd moet vrijmaken 

voor RSV en dat er meer gebruik moet gemaakt worden van externe personen. De 

lessen over de anatomie van de geslachtsdelen mogen ingekort worden en in plaats 

daarvan mag er van de jongens meer aandacht gegeven worden aan de seksueel 

overdraagbare aandoeningen. Wat de samenstelling van de groep betreft, hoeft er geen 

onderscheid gemaakt te worden tussen jongens en meisjes en tussen allochtone en 

autochtone jongeren. 
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3.1.2  Resultaten voor de meisjes 

.  

a) Algemeen  

 

Een eerste keer over seks praten 

De leeftijd waarop meisjes voor het eerst over seks praten varieert. De meeste meisjes 

doen dit op een leeftijd van 11 à 12 jaar terwijl een minderheid op een vroegere leeftijd 

(8 à 9 jaar) of op een latere leeftijd (13 à 14 jaar) voor het eerst over seks praat.  

Meisjes geven aan dat een leeftijd van 11 à 12 jaar een goede leeftijd is om voor het 

eerst te praten over seksuele onderwerpen. Dit omdat jongeren op die leeftijd rijp zijn en 

omdat het uitwisselen van kennis over seksuele topics nooit te vroeg kan gebeuren.  

Autochtone meisjes hebben een eerste gesprek over seks meestal met hun moeder, 

terwijl allochtone meisjes aangeven dat het moeilijk is om over seksuele en 

reproductieve topics te praten met hun moeder. Deze allochtone meisjes verkiezen een 

vriendin of een zus om voor de eerste keer een gesprek te voeren over seks.  

 

Informatiebronnen 

Meisjes halen hun seksuele informatie het meest bij vriendinnen. Het internet wordt, in 

tegenstelling tot bij de jongens, niet aangehaald als informatiebron. De school speelt bij 

meisjes wel een belangrijke rol in de RSV. 

 

 

b) Relationele en seksuele vorming op school 

 

De eerste relationele en seksuele vorming op school vond bij de meeste meisjes plaats in 

het vijfde of zesde leerjaar. Bijna alles meisjes geven aan dat deze les oppervlakkig en 

spelenderwijs werd gegeven. Er werd voornamelijk gepraat over hoe een meisje 

zwanger kan worden en over menstruaties. Andere onderwerpen werden niet 

aangehaald. 

 

De RSV in het secundair onderwijs verschilt van school tot school. Vaak worden de 

eerste lessen RSV gegeven in het tweede of in het derde middelbaar en dit tijdens de 
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lessen biologie. Sommige meisjes hebben RSV gekregen door een persoon van het 

jongerenadviescentrum (JAC) of door een leerlingenbegeleider. Onderwerpen die bijna 

overal aan bod komen zijn anticonceptiemiddelen, bevruchting, hiv en aids en de 

anatomie van de geslachtsdelen. 

 

 

c) Attitudes van meisjes ten aanzien van de relationele en seksuele vorming op 

school 

 

Context van relationele en seksuele vorming op school 

Meisjes geven aan dat de eerste RSV in de secundaire school plaatsvindt in het tweede 

of derde middelbaar. Op één school was dit in het vierde middelbaar. Meisjes vinden dat 

RSV in het eerste jaar secundair onderwijs gegeven mag worden omdat ze vanaf 11 à 12 

jaar beginnen praten over seks. Vanaf dan beginnen ze zich al meer volwassen te 

voelen. Slechts enkele allochtone meisjes gaven echter aan dat ze geen behoefte hadden 

aan RSV op dergelijke jonge leeftijd, omdat zij geen seks mogen hebben voor ze 

huwen. 

Verder vinden meisjes dat de RSV op school niet een eenmalige les of lessenreeks mag 

zijn, maar dat RSV elk jaar opnieuw zou moeten worden gegeven. Het merendeel 

allochtone meisjes beaamt dit omwille van het feit dat zij moeten wachten met seks tot 

aan het huwelijk. Wanneer zij eenmalig RSV in het tweede of derde middelbaar krijgen, 

zijn ze op het moment van hun huwelijksnacht al veel vergeten. Deze groep allochtone 

meisjes vinden het, in tegenstelling tot enkele andere allochtone leeftijdsgenoten die 

reeds aangaven geen RSV nodig te hebben tot aan hun huwelijksnacht, wel belangrijk 

om RSV te krijgen. Ook autochtone meisjes vinden het een goed idee om jaarlijks RSV 

aan te bieden. 

 

R: Ik ben het ook niet echt mee eens met X want … In het vijfde leerjaar, alle dan hebt ge dat misschien al 

gekregen, maar ge vergeet de bijhorende details heel snel en als ge dat dan opnieuw te horen krijgt in het 

vijfde middelbaar dan „oh shit, is dit nu echt?‟ of „ah ja, daarmee‟. Dan gaat ge u terug dingen 

herinneren. Da‟s wel echt belangrijk dat ge da weet.  
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Verder blijken de meisjes het aangenamer te vinden als de seksuele vorming pas in het 

tweede trimester of op het einde van het jaar plaatsvindt. Dan kennen ze hun 

klasgenoten beter en voelen ze zich minder beschaamd. 

 

Over de leerkracht of vormingsmedewerk(st)er die RSV geeft hebben meisjes 

uiteenlopende meningen. Sommigen geven aan dat het voor hen niet uitmaakt of de 

leerkracht of  vormingsmedewerk(st)er een man of een vrouw is zolang deze een goede 

band heeft met de leerlingen. Een meerderheid daarentegen, waaronder ook alle 

geïnterviewde allochtone meisjes, verkiest een vrouwelijke leerkracht of 

vormingsmedewerk(st)er. Volgens hen kan een vrouw zich beter inleven in de 

leefwereld van de meisjes en deelt een vrouw gelijklopende ervaringen op seksueel en 

reproductief gebied. Zo kan een vrouw beter praten over menstruaties, voortplanting, 

zwangerschap en bevallingen. 

Meisjes zouden het ook leuk vinden dat een externe vormingsmedewerk(st)er ( bv. van 

het JAC) jaarlijks op school komt praten over seksuele en reproductieve topics. Aan een 

externe persoon  kunnen zij meer discrete vragen stellen dan aan een leerkracht of een 

ander persoon van de school waar ze regelmatig contact met hebben. 

 

Meisjes vinden het ook belangrijk dat zij informatie krijgen en niet enkel moeten 

antwoorden op vragen. Zelf naar een leerkracht of vormingsmedewerk(st)er toestappen 

vinden meisjes moeilijk. Dat doen ze niet. 

 

R: Ja da is het just. Ze zeggen altijd maar van vraag maar, maar dan zit ge daar zo van, zou ik het 

vragen, zou ik het nie vragen, da‟s zo meestal. 

R: Ja bij een leerkracht, ge schaamt u daar toch voor om daar zo naar toe te gaan en dan: „ja mag ik da 

is vragen?‟ Allé, niemand doet da zo vanzelf. 

I: Jullie willen het eigenlijk aangereikt krijgen? 

Iedereen: Ja, ja. 

R: Ja, in plaats van dat wij naar hun gaan, dat zij naar ons komen. 

R: Ja, want zij weten daar toch veel meer van dan wij. 

I: Toch enige drempel om iets te gaan vragen eigenlijk. 

Iedereen: Ja, ja.  
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De overgrote meerderheid van de meisjes, zowel allochtoon als autochtoon, zijn het er 

eenduidig over eens dat RSV apart aan de jongens en de meisjes moet worden 

aangeboden. Zo durven meisjes weinig of niets zeggen of vragen tijdens de RSV 

wanneer er ook jongens in de groep zitten. Volgens hen nemen jongens RSV niet 

serieus. Meisjes zouden zich comfortabeler voelen en meer vragen stellen wanneer er 

geen jongens bij zijn.  

 

I: Deelt iedereen die mening? Jongens en meisjes gesplitst? 

R: Ja, weet ge jongens vinden da zo grappig en zo en die lachen daarmee en die nemen niks serieus.. Als 

ze maar stoer kunnen doen, da‟s het belangrijkste voor hun. 

R: En verkeerd denken als ge er begint over te praten. 

 

R: En ik denk beter meisjes en jongens apart, da vind ik ook heel belangrijk. 

 

R: Wij hadden ook zo‟n film gezien en de jongens waren dan zo constant aan‟t lachen als er iets over 

meisjes was en toen mocht je ook zo apart gaan zitten en dan kon ge toch wel op uw gemak, als er een 

vraag was, dan kon ge die stellen en dat er niet gelachen werd enzo. 

 

Thema‟s 

In een les biologie of seksuele voorlichting worden heel wat thema‟s besproken.  

De voornaamste thema‟s die aan bod komen tijdens de relationele en seksuele vorming 

op school zijn vooral anticonceptiemiddelen (de pil, het condoom), de menstruele 

cyclus van de vrouw, vruchtbaarheid en bevruchting. In de lessen biologie wordt ook 

veel nadruk gelegd op de voortplanting en de anatomie van de geslachtsdelen. In één 

school werd er aandacht besteed aan soa‟s terwijl dit in de andere scholen niet zo was. 

 

Meisjes vinden het jammer dat er zoveel gefocust wordt op technische zaken in de 

seksuele vorming. Er wordt volgens hen te veel gesproken over thema‟s als 

anticonceptie en voortplanting, maar te weinig over attitudes, bijvoorbeeld hoe ze zich 

moeten gedragen bij „de eerste keer‟.  

 

Wat meer aan bod moet komen volgens de meeste meisjes zijn soa‟s. Het is opvallend 

hoe weinig meisjes over dit thema weten en hoe vaak meisjes zelf aangeven dat ze hier 
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effectief te weinig over weten. De meeste meisjes weten wel wat soa‟s zijn, maar 

kunnen er weinig opsommen of uitleggen. Enkele anderen vermeldden dat het voor hen 

voldoende is te weten dat deze ziektes bestaan zonder er verder dieper op in te gaan. 

 

Een ander thema dat volgens alle meisjes meer aan bod moet komen, is abortus. Zowel 

allochtone als autochtone meisjes geven aan dat er alsmaar meer jonge meisjes in 

contact komen met abortus en dat zij niet weten hoe ze hiermee moeten omgaan. 

Meisjes hebben nood aan informatie over de procedure, de prijs, de abortuspil en vooral 

over de fysieke en psychische gevolgen van abortus. Verrassend is dat veel meisjes 

iemand kennen die op jonge leeftijd abortus heeft gepleegd en die het moeilijk had om 

met de psychologische impact van abortus om te gaan. Meisjes willen hun vriendinnen 

hiervoor behoeden en zouden hier bijgevolg meer over willen leren tijdens de lessen 

relationele en seksuele vorming. 

 

I: Zouden jullie ook denken dat abortus bijvoorbeeld ook in de vorming zou moeten? 

Allen: Ja, ja. 

R8: Ik vind da wel belangrijk ja. 

R11: Ja en da wie da wilt doen, daar ook psychisch klaar voor moet zijn, want da‟s nie zo van hup 

abortus, ik ga da wegdoen en niemand weet van iets. 

 

Thema‟s die hierbij aansluiten zijn zwangerschap, bevalling en moederschap. Volgens 

meisjes wordt er te weinig stil gestaan bij de symptomen van een vroege zwangerschap. 

Volgens hen zouden veel tienerzwangerschappen op tijd afgebroken kunnen worden 

wanneer ze de symptomen zoals misselijkheid, pijnlijke borsten, enzovoort, beter 

kennen en kunnen herkennen. 

Verder geven meisjes ook aan dat ze niet precies weten hoe ze met een zwanger 

tienermeisje moeten omgaan. Ze zouden hier graag meer info over krijgen aangezien 

dergelijke situaties volgens hen meer en meer voorkomen. Tienerzwangerschappen 

zouden volgens hen ook voorkomen kunnen worden door goede relationele en seksuele 

vorming. Door na te denken over de voor- en nadelen van zwangerschap, bevalling en 

moederschap gaan ze naar eigen zeggen sowieso meer aandacht besteden aan veilig 

vrijen.  
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Eén meisje heeft ooit al eens gesproken over vrouwenbesnijdenis. De anderen wisten 

wel iets over dit thema, maar zouden er zeker meer over willen weten. Ze denken dat dit 

de laatste jaren meer en meer voorkomt in België. Dit geldt eveneens voor besnijdenis 

bij jongens.  

 

Een thema dat door een meisje van allochtone afkomst aangehaald werd, is het 

maagdenvlies. Hoewel meisjes van autochtone afkomst beseffen dat hier minder strikte 

regels bestaan in hun situatie, vinden ze het toch belangrijk er informatie over te krijgen. 

Volgens allochtone meisjes is dit een thema waar veel misverstanden over bestaan. Zij 

vinden het belangrijk dat jongens hier informatie over krijgen zodat zij ook weten dat 

een meisje niet altijd bloedt wanneer ze voor de eerste keer met iemand vrijt.  

 

Ten slotte werd door enkele meisjes vermeld dat er te weinig aandacht besteed wordt 

aan wat er allemaal speelt wanneer je voor de eerste keer een bezoek brengt aan de 

gynaecoloog. Ook mag er volgens enkelen meer uitleg gegeven worden over de pil; 

meer specifiek over vragen zoals: „wat als ik twee pillen op één dag heb genomen?‟. Nu 

worden ze hiervoor doorverwezen naar hun huisarts die hen op zijn of haar beurt een 

boekje meegeeft waarin ze alles zelf moeten ontdekken. Enkelen vinden het ook 

belangrijk dat er aandacht besteed wordt aan de manier waarop jongeren best met hun 

ouders praten over seksuele thema‟s. Zo geven ze aan dat er veel meisjes zijn die niet 

aan hun ouders durven vragen of ze de pil mogen gebruiken. Bovendien zouden ook 

veel meisjes niet weten hoe ze zonder toestemming van hun ouders toch aan de pil 

geraken.  

 

R: Of ze kunnen ook zo zeggen, want er zijn bijvoorbeeld heel veel meisjes die de pil willen, ma die 

durven da nie aan hun mama of papa of zo te vragen, dus ja, hoe ze daar aan kunnen komen of zo. 

I: Ja, ja. 

R: Of zo hoe da ze da zo kunnen voorleggen aan hun mama of zo. 

I1: Ja, een beetje meer counseling van de jongeren eigenlijk. 

R: Ja, ja. 
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Algemene attitude 

In het algemeen kan geconcludeerd wordt dat meisjes, zowel autochtoon als allochtoon, 

eerder negatief staan tegenover RSV op school. De frequentie, de inhoud en de vorm 

van de lessen komen momenteel niet tegemoet aan de noden van de meisjes. 

Algemeen beschouwd komen de resultaten van de jongens overeen met die van de 

meisjes. Enkel het feit dat jongens vinden dat de lessen RSV niet apart hoeven gegeven 

te worden voor jongens en meisjes, wordt door de meisjes anders gezien.   

  

 

3.2 KWANTITATIEF ONDERZOEK 

 

3.2.1 Statistische analyses 

 

De statistische analyses werden doorgevoerd in het softwarepakket PASW Statistics 18. 

Bij alle variabelen werden eerst de frequenties opgevraagd om na te gaan of er 

uitschieters zijn, hoeveel missings er zijn en of er van een normaalverdeling kan 

gesproken worden. 

 

De afhankelijke variabelen zijn het kennisniveau van jongeren over seksuele en 

reproductieve onderwerpen en hun attitudes ten aanzien van de lestijd over de 

onderwerpen „anticonceptie‟ en „soa‟s‟. 

Voor de analyses rond kennisniveau werd eerst de variabele „SUMkennisniveau‟ 

aangemaakt. De vragenlijst bestond uit 27 kennisvragen. Voor elk juist antwoord kregen 

de jongeren één punt, voor elk fout antwoord nul punten. De kennisvragen werden 

opgeteld via SUM. Deze nieuwe variabele werd tot slot nog gedichotomiseerd. Een 

kennisniveau onder de mediaan kreeg de waarde 0 en een kennisniveau boven of gelijk 

aan de mediaan kreeg de waarde 1. 

Voor de analyses rond opvattingen over RSV werd een opsplitsing gemaakt tussen de 

opvattingen over de tijd die scholen moeten investeren in de onderwerpen anticonceptie 

en de tijd die scholen moeten investeren in soa‟s. Beide variabelen „attitudeAC‟ en 

„attitudeSOA‟ werden gedichotomiseerd. De antwoordmogelijkheden op de vraag of de 

school meer of minder tijd moet vrijmaken voor de onderwerpen anticonceptie en soa‟s 
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zijn „meer‟, „minder‟ en „ze maken nu al voldoende tijd vrij‟. „Meer‟ kreeg de waarde 1, 

„minder‟ en „ze maken al voldoende tijd vrij‟ werden samen genomen en kregen de 

waarde 0.  

De onafhankelijke variabelen zijn het geslacht, de origine, de godsdienst, de leeftijd en 

de studierichting van de jongeren. 

De variabele „origine‟ werd omgevormd tot een dichotome variabele waarbij Belgen 

werden omgescoord tot autochtoon en Turken, Marokkanen, Italianen en alle andere 

nationaliteiten tot allochtoon. Ook „leeftijd‟ werd gedichotomiseerd volgens de 

mediaan. De variabele „godsdienst‟ werd gereduceerd tot katholiek, moslim en alle 

andere godsdiensten (protestants, joods, orthodox, andere en geen godsdienst). Bij de 

variabele „studierichting‟ werden BSO halftijds en BSO voltijds samengenomen tot 

BSO. In de vragenlijst stond ook de richting KSO vermeld. Deze werd verwijderd 

omdat er uiteindelijk geen jongeren uit het KSO hebben deelgenomen. Na de omscoring 

werden de nieuwe variabelen opnieuw nagekeken voor uitschieters, missings en 

normaalverdeling.  

  

Eerst werd aan de hand van Chi²-testen gekeken of er een verband bestond tussen de 

afhankelijke (kennisniveau en attitudes ten aanzien van de lestijd over anticonceptie en 

soa‟s) en de onafhankelijke variabelen (geslacht, origine, godsdienst, leeftijd en 

studierichting). Per onafhankelijke variabele werd een logistische regressie aan de Chi²-

test gekoppeld. Indien de enkelvoudige logistische regressie significant bleek te zijn, 

werd de onafhankelijke variabele opgenomen in een meervoudige logistische regressie. 

Ook de niet-significante variabelen die volgens de onderzoekers toch een belangrijke 

invloed hadden op de afhankelijke variabelen werden opgenomen in de meervoudige 

logistische regressie. 

 

Bij het bespreken van de analyses worden de variabelen met een odds ratio (OR) van 1 

gebruikt als referentievariabele. Er wordt dus een uitspraak gedaan in vergelijking met 

deze referentievariabele. De term OR refereert naar de enkelvoudige logistische 

regressie met bijhorende P-waarde. De term „Adj. OR‟ (adjusted odds ratio) verwijst 

naar de meervoudige logistische regressie met bijhorende Pa–waarde. Een P-waarde ≤ 

0.05 wordt als significant beschouwd. 
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3.2.2 Algemene gegevens 

 

Tabel 1 toont de belangrijkste kenmerken van de onderzoekspopulatie.  

 

Tabel 1: Kenmerken onderzoekspopulatie 

 Missings Totale onderzoekspopulatie 

(N=498) 

Geslacht, % (n/N) 

Jongen 

Meisje 

/ 

 

 

63.5 (316/498) 

36.5 (182/498) 

Origine, % (n/N) 

Autochtoon 

Allochtoon 

 

Jongen en autochtoon, % (n/N) 

Jongen en allochtoon, % (n/N) 

 

Meisje en autochtoon, % (n/N) 

Meisje en allochtoon % (n/N) 

2 

 

 

 

 

 

76.9 (383/496) 

22.7 (113/496) 

 

77.2 (244/496) 

22.1 (70/496) 

 

76.4 (139/496) 

23.6 (43/496) 

Studiejaar, % (n/N) 

Derde middelbaar 

Vierde middelbaar 

/  

50.4 (251/498) 

49.6 (247/498) 

Studierichting, % (n/N) 

ASO 

TSO  

BSO voltijds 

BSO halftijds 

/  

37.1 (185/498) 

45.2 (225/498) 

17.3 (86/498) 

0.4 (2/498) 

Godsdienst, % (n/N) 

Katholiek 

Moslim 

Orthodox 

Joods 

Andere 

Geen 

5 

 

 

 

 

 

 

 

56.7 (327/493) 

14.7 (73/493) 

0.6 (3/493) 

0.2 (1/493) 

1.4 (7/493) 

17.5 (87/493) 
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Belang godsdienst, % (n/N) 

Ik weet het niet 

Onbelangrijk 

Belangrijk 

Zeer belangrijk 

 

5 

 

 

20.1 (100/493) 

53.8 (268/493) 

14.7 (73/493) 

10.4 (52/493) 

Seksueel contact, % (n/N) 

Neen 

Ja 

2  

71.5 (356/496) 

28.1 (140/496) 

 

Van de 502 ingevulde vragenlijsten waren er 498 valabel (63.5% jongens en 36.5% 

meisjes). De meeste respondenten waren van autochtone afkomst (76.9% versus 

22.7%). Ongeveer even veel jongeren werden bereikt uit het derde en vierde 

middelbaar. Bijna de helft van de jongeren kwam uit het TSO (225 of 45.2%), gevolgd 

door het ASO (185 of 37.1%), het BSO voltijds (86 of 17.3%) en het BSO halftijds (2 

of 0.4%). 

 

Meer dan de helft van de jongeren is katholiek (56.7% versus 43.3%). Het merendeel 

van de jongeren (268 of 53.8%) vindt hun godsdienst onbelangrijk. Kleinere 

percentages vinden godsdienst wel belangrijk (14.7%) tot zeer belangrijk (10.4%)  

 

Het grootste deel van de jongeren heeft nog geen seksueel contact gehad (71.5% versus 

28.1%)  

 

Tabel 2 geeft een overzicht van het kennisniveau van jongeren over seksuele en 

reproductieve topics.  
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Tabel 2: Kennisscore seksuele en reproductieve topics 

 Missings Totale onderzoekspopulatie 

(N=498) 

kennisscore, (n/27) 

minimum 

maximum 

 

Gemiddelde 

Mediaan 

/ 

 

 

4 

25 

 

19.08 

19 

 

De laagste score die werd behaald was 4 op 27. De hoogste score bedroeg 25 op 27. De 

gemiddelde kennisscore was 19.08 op 27 en de mediaan was 19. 

 

Tabel 3 geeft een overzicht van de opvattingen van jongeren over de tijd die scholen 

besteden aan onderwerpen als anticonceptie en soa‟s en welke onderwerpen meer aan 

bod moeten komen. 
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Tabel 3: Opvattingen over de lestijd anticonceptie en soa’s en de belangrijkste onderwerpen  

 Missings Totale onderzoekspopulatie 

(N=498) 

Schooltijd anticonceptie, % (n/N) 

Minder 

Voldoende 

Meer 

8 

 

 

6.0 (30/490) 

27.3 (136/490) 

65.1 (324/490) 

 

Schooltijd soa’s, % (n/N) 

Minder  

Voldoende 

Meer 

 

16 

 

 

 

 

7.2 (36/482) 

26.1 (130/482) 

64.7 (322/482) 

Belangrijkste onderwerpen die 

meer aan bod moeten komen, %  

Seksuele activiteit 

Relaties 

Aids 

Tienerzwangerschappen 

Abortus 

Gevoelens rond seksualiteit 

16  

 

35.3 

34.1 

34.1 

33.5 

30.5 

29.7 

 

De meeste jongeren willen dat de school meer tijd vrijmaakt voor de onderwerpen 

anticonceptie en soa‟s (respectievelijk 65.1% en 64.7%). Ongeveer één vierde van de 

jongeren vindt dat de school voldoende tijd vrijmaakt voor de onderwerpen 

anticonceptie en soa‟s (27.3% en 26.1%). Een minderheid vindt dat de school minder 

tijd moet besteden aan beide onderwerpen (6.0% en 7.2%).  

 

De drie onderwerpen waarover jongeren meer informatie willen krijgen zijn seksuele 

activiteit (35.3%), relaties (34.1%) en aids (34.1%). Nauw aansluitend bij deze top drie 

liggen tienerzwangerschappen (33.5%), abortus (30.5%) en gevoelens rond seksualiteit 

(29.7%). 
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3.2.3 Kennisniveau 

 

Tabel 4 geeft een overzicht van de predictieve factoren gerelateerd aan het kennisniveau 

van jongeren over seksuele en reproductieve onderwerpen. 

 

Tabel 4: Predictieve factoren gerelateerd aan kennisniveau 

Kennisniveau 

(≥ 19/27) 

% (n/N) OR [95% CI] P Adjusted OR  

[95% CI] 

Pa 

Geslacht 

Jongen  

Meisje 

 

43.4 (137/316) 

52.2 (95/182) 

 

1.427 [0.989-2.058] 

1 

 

0.057 

 

1.129 [0.751-1.697] 

1 

 

0.561 

Origine 

Autochtoon 

Allochtoon 

 

51.2 (196/383) 

31.0 (35/113) 

 

0.428 [0.274-0.669] 

1 

 

< 0.001 

 

1.161 [0.593-2.274] 

1 

 

0.664 

Godsdienst 

Katholiek 

Moslim 

Andere 

 

49.8 (163/327) 

21.9 (16/73) 

54. 1(53/98) 

 

1 

0.282 [0.156-0.512] 

1.185 [0.754-1.863] 

 

 

< 0.001 

0.462 

 

1 

0.299 [0.125-0.714] 

1.175 [0.721-1.913] 

 

 

0.007 

0.518 

Leeftijd 

≤ 15 jaar 

>15 jaar 

 

51.8 (169/326) 

36.6 (63/172) 

 

0.537 [0.368-0.784] 

1 

 

0.001 

 

0.935 [0.599-1.460] 

1 

 

0.767 

Studierichting 

ASO 

TSO  

BSO 

 

68.1 (126/185) 

37.8 (85/225) 

23.9 (21/88) 

 

1 

0.284 [0.189-0.428] 

0.147 [0.082-0.262] 

 

 

< 0.001 

< 0.001 

 

1 

0.299 [0.194-0.462] 

0.190 [0.101-0.358] 

 

 

< 0.001 

< 0.001 

 

Uit de enkelvoudige logistische regressie bleek enkel geslacht niet significant te zijn (P 

= 0.057). Deze variabele werd wel mee opgenomen in de meervoudige logistische 

regressie omdat ze relevant wordt geacht voor het onderzoek. 

 

Uit de meervoudige logistische regressie blijkt dat enkel godsdienst en studierichting 

significant zijn. 

Moslimjongeren hebben minder kans om een score van 19 of meer op 27 te halen dan 

katholieke jongeren (Adj. OR = 0.299 en Pa = 0.007). Bij de katholieke jongeren scoort 
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49.8% hoger of gelijk aan 19 op 27. Bij de moslimjongeren scoort 21.9% hoger of gelijk 

aan 19 op 27.  

 

Educatie blijkt ook een significante variabele te zijn. Jongeren uit het TSO hebben 

minder kans dan jongeren uit het ASO om een score van 19 of meer op 27 te halen (Adj. 

OR = 0.299 en Pa < 0.001). Dit geldt ook voor de jongeren uit het BSO (Adj. OR = 

0.190 en Pa < 0.001). Bij de jongeren uit het ASO scoort 68.1% hoger of gelijk aan 19 

op 27. Bij de jongeren uit het TSO en het BSO gaat het respectievelijk om 37.8% en 

23.9%. 

  

 

3.2.4 Opvattingen over RSV 

 

Opvattingen over lestijd anticonceptie 

 

Tabel 5 geeft een overzicht van de predictieve factoren gerelateerd aan de wens van de 

jongeren voor meer lestijd over anticonceptie. 
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Tabel 5: Predictieve factoren gerelateerd aan de wens voor meer lestijd AC 

Meer lestijd 

over AC 

% (n/N) OR [95% CI] P Adjusted OR 

[95% CI] 

Pa 

Geslacht 

Jongen 

Meisje 

 

71.1 (219/308) 

57.7 (105/182) 

 

0.554 [0.378-0.813] 

1 

 

0.002 

 

0.632 [0.424-0.942] 

1 

 

0.024 

Origine 

Autochtoon 

Allochtoon 

 

66.0 (249/377) 

65.8 (73/111) 

 

0.988 [0.632-1.543] 

1 

 

0.956 

 

0.936 [0.579-1.514] 

1 

 

0.789 

Godsdienst 

Katholiek 

Moslim 

Andere 

 

67.4 (217/322) 

76.6 (48/71) 

60.8 (59/97) 

 

1 

1.010 [0.583-1.748] 

0.751 [0.470-1.202] 

 

 

0.972 

0.233 

 

 

 

 

 

Leeftijd 

≤ 15 jaar 

>15 jaar 

 

64.0 (206/322) 

70.2 (118/168) 

 

1.329 [0.890-1.985] 

1 

 

0.164 

 

 

 

 

Studierichting 

ASO 

TSO  

BSO 

 

55.4 (102/184) 

75.3 (168/223) 

65.1 (54/83) 

 

1 

2.456 [1.612-3.741] 

1.497 [0.875-2.560] 

 

 

< 0.001 

0.141 

 

1 

2.292 [1.488-3.531] 

1.356 [0.761-2.419] 

 

 

< 0.001 

0.302 

 

 

De enkelvoudige logistische regressie toonde aan dat enkel geslacht en studierichting 

significant zijn. Origine werd toch mee opgenomen in de meervoudige logistische 

regressie omdat de focus van deze masterproef ligt op het mogelijke verschil in attitudes 

tussen allochtone en autochtone jongeren. 

 

Meisjes hebben minder kans om meer lestijd over anticonceptie te willen dan jongens 

(Adj. OR = 0.632 en Pa = 0.024). Van de jongens wil 71.1% meer lestijd over 

anticonceptie. Bij de meisjes is dit 57.7%.  

 

Jongeren uit het TSO hebben meer kans om meer lestijd over anticonceptie te willen 

dan jongeren uit het ASO (Adj. OR = 2.292 en Pa < 0.001). Van de jongeren uit het 
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TSO wil 75.3% meer lestijd over anticonceptie. Voor de jongeren uit het ASO ligt dit 

percentage op 55.4%. Origine bleek niet significant te zijn. 

 

 

Opvattingen over lestijd soa’s 

 

Tabel 6 geeft een overzicht van de predictieve factoren gerelateerd aan de wens van 

jongeren voor meer lestijd over soa‟s. 

 

Tabel 6: Predictieve factoren gerelateerd aan de wens voor meer lestijd over soa's 

Meer lestijd 

over soa’s 

% (n/N) OR [95% CI] P Adjusted OR  

[95% CI] 

Pa 

Geslacht 

Jongen 

Meisje 

 

71.7 (220/307) 

57.0 (102/179) 

 

0.524 [0.356-0.771] 

1 

 

0.001 

 

0.604 [0.405-0.902] 

1 

 

0.014 

Origine 

Autochtoon 

Allochtoon 

 

66.7 (250/375) 

64.2 (70/109) 

 

0.897 [0.574-1.403] 

1 

 

0.635 

 

0.821 [0.507-1.328] 

1 

 

0.421 

Godsdienst 

Katholiek 

Moslim 

Andere 

 

66.7 (212/318) 

64.8 (46/71) 

66.0 (64/97) 

 

1 

0.920 [0.536-1.579] 

0.970 [0.600-1.568] 

 

 

0.762 

0.900 

 

 

 

 

 

Leeftijd 

≤ 15 jaar 

>15 jaar 

 

64.7 (207/320) 

69.3 (115/166) 

 

1.231 [0.824-1.839] 

1 

 

0.310 

 

 

 

 

Studierichting 

ASO 

TSO  

BSO 

 

55.2 (101/183) 

75.0 (156/220) 

67.5 (56/83) 

 

1 

2.436 [1.597-3.714] 

1.684 [0.978-2.901] 

 

 

< 0.001 

0.060 

 

1 

2.296 [1.488-3.542] 

1.590 [0.886-2.857] 

 

 

< 0.001 

0.120 

 

 

De enkelvoudige logistische regressie toonde aan dat enkel geslacht en studierichting 

significant zijn. Origine werd opnieuw mee opgenomen in de meervoudige logistische 

regressie omdat de focus van deze masterproef ligt op het mogelijke verschil in attitudes 

tussen allochtone en autochtone jongeren. 
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Meisjes hebben minder kans om meer lestijd over soa‟s te willen dan jongens (Adj. OR 

= 0.604 en Pa = 0.014). Bij de jongens wil 71.7% meer lestijd over soa‟s. Bij de meisjes 

is dit 57.0%. 

 

Ook educatie blijkt opnieuw een belangrijke rol te spelen. Jongeren uit het TSO hebben 

meer kans om meer lestijd te willen over soa‟s dan jongeren uit het ASO (Adj. OR = 

2.296 en Pa < 0.001). Van de jongeren uit het TSO wil 75.0% meer lestijd over soa‟s. 

Van de jongeren uit het ASO is dit 55.2%. Origine bleek niet significant te zijn. 

 

 

4 Discussie 

 

4.1 Resultaten 

 

Kennisniveau 

Algemeen kan gesteld worden dat het kennisniveau van de onderzochte jongeren 

middelmatig is. Gemiddeld werd 19,08 op 27 gescoord met een laagste score van 4 op 

25 en een hoogste score van 25 op 27.  

 

Moslimjongeren hebben minder kans om een score van 19 op 27 te halen dan katholieke 

jongeren (Adj. OR = 0.299 en Pa = 0.007). Bij de moslimjongeren scoort 21.9% 19 of 

meer op 27 terwijl dit bij de katholieke jongeren bijna 50% is. Er is echter 

voorzichtigheid nodig om te stellen dat moslimjongeren minder kennis hebben over 

seksuele en reproductieve onderwerpen enkel en alleen omdat ze moslim zijn. Er moet 

ook gekeken worden naar de onderliggende factoren. Een mogelijke hypothese kan zijn 

dat moslimjongeren minder scoren omwille van een moeilijkere communicatie rond 

seks. In de interviews werd voornamelijk door de moslimmeisjes aangehaald dat het 

voor hun ouders vaak nog een taboe is om over seks en voortplanting te praten. De 

combinatie van dit taboe bij moslimouders om over seksuele en reproductieve topics te 

praten en de bevindingen uit de literatuur en het kwalitatief onderzoek dat scholen niet 

tegemoet komen aan de RSV waar jongeren nood aan hebben, kunnen het kennistekort 
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bij moslimmeisjes mogelijks verklaren. Wat de moslimjongens betreft is het moeilijker 

om dit kennistekort te verklaren. Zij gaven wel aan openlijk met hun ouders over seks te 

kunnen praten. Een mogelijke verklaring voor het kennistekort zou hier het 

machogedrag van jongens kunnen zijn. De meeste meisjes haalden in de interviews aan 

dat jongens seksualiteit en voortplanting weinig serieus nemen en denken dat ze alles 

weten. Beide hypothese vragen verder onderzoek. 

 

Opvallend is dat jongeren uit het TSO (OR = 0.299 en Pa < 0.001)  en het BSO (OR = 

0.190 en Pa < 0.001) minder kans hebben dan jongeren uit het ASO om een score van 19 

of meer op 27 te halen. Jongeren uit het ASO scoren hoger dan jongeren uit het TSO en 

het BSO, respectievelijk 68.1% tegenover 37.8% en 23.9%. Ook bij deze resultaten is 

voorzichtigheid nodig en dient naar de onderliggende factoren gekeken te worden. De 

minder hoge kennisscores bij jongeren uit het TSO en het BSO kunnen mogelijks 

verklaard worden doordat er in het TSO en BSO meer moslimjongeren zitten. Eerder 

werd aangetoond dat moslimjongeren slechter scoren dan katholieke jongeren. Een 

andere onderliggende factor kan zijn dat jongeren in de eerste jaren van het secundair 

onderwijs vaak nog veranderen van school. Uit de interviews bleek dat RSV meestal in 

de eerste jaren van het secundair onderwijs werd gegeven. Indien een jongere 

bijvoorbeeld na het eerste jaar secundair onderwijs van studierichting en van school 

verandert, kan het zijn dat hij of zij hierdoor de RSV net misloopt. Dit is het geval als de 

RSV in de eerste school in het tweede jaar wordt gegeven en in de nieuwe school in het 

eerste jaar. Sommige jongeren zeiden in de interviews „ik heb in het secundair nog geen 

RSV gekregen omdat ik hier pas in het tweede jaar secundair onderwijs ben gekomen‟. 

Verder onderzoek naar deze onderliggende factoren is aangewezen. 

 

Het geslacht vertoont geen verband met het kennisniveau en is geen significante 

voorspeller. In de literatuur wordt dit echter tegengesproken. Het kennisniveau zou 

verschillend zijn voor jongens en voor meisjes, maar wie nu juist de meeste kennis heeft 

hangt af van het onderwerp. Sydsjö et al (2006) toonden aan dat meisjes meer kennis 

zouden hebben over seksuele en reproductieve topics. Volgens UNAIDS (2008. in 

UNESCO, 2009) zijn het de jongens die meer kennis hebben over hiv en aids. Dit 

kennisverschil tussen jongens en meisjes kan in het onderzoek niet worden bevestigd. 
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Bij de verwerking van de vragenlijsten werd getracht een beeld van het globale 

kennisniveau de schetsen. Er is niet ingegaan op verschillen in kennisscore tussen 

subthema‟s zoals anticonceptie, vruchtbaarheid en de noodpil. Verder onderzoek naar 

het kennisniveau over seksuele en reproductieve subthema‟s is aangewezen.  

 

Attitudes 

Uit de analyses blijkt dat meisjes minder kans hebben om meer lestijd over 

anticonceptie te willen dan jongens (Adj. OR = 0.632 en Pa = 0.024). Het percentage 

jongens dat wil dat de school meer tijd vrijmaakt voor het onderwerp anticonceptie is 

71.1%. Van de meisjes wil 57.7% hier meer tijd aan besteed zien.  

Ook voor het onderwerp soa‟s zijn het de meisjes die minder kans hebben dan de 

jongens om te willen dat de school hier meer tijd in investeert (Adj. OR = 0.604 en Pa = 

0.014). Het percentage jongens dat meer tijd wil besteed zien aan het onderwerp soa‟s is 

71.7%. Bij de meisjes wil 57.0% hier meer lestijd over. 

 

Uit de interviews blijkt eveneens dat het de jongens zijn die aangeven dat ze tot nog toe 

geen informatie over soa‟s gekregen hebben op school en dat dit onderwerp meer mag 

besproken worden. Meisjes geven toe dat ze weinig weten over soa‟s, maar vinden het 

voldoende dat ze het bestaan van de ziektes kennen zonder er verder dieper op in te 

gaan. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat, hoewel er geen significant verband 

bestaat tussen geslacht en kennis, meisjes toch hoger scoren dan jongens. Aangezien 

kennis mee de attitude bepaalt (Ajzen, 1988), zou het kunnen dat door de hogere 

kennisscore meisjes een negatievere attitude hebben ten aanzien van meer lestijd rond 

de thema‟s anticonceptie en soa op school. De hypothese dat meisjes het niet nodig 

vinden dat de school meer tijd investeert in onderwerpen zoals anticonceptie en soa‟s 

omdat ze een hogere kennisscore hebben, moet echter eerst onderzocht worden 

vooraleer dergelijke conclusie te trekken.  

 

Verder blijkt dat jongeren uit het TSO meer kans hebben om meer lestijd over 

anticonceptie te willen dan jongeren uit het ASO (Adj. OR = 2.292 en Pa < 0.001). In 

het TSO wil 75.3% van de jongeren dat de school meer lestijd investeert in het 

onderwerp anticonceptie. In het ASO ligt dit percentage op 55.4%.  
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De analyses van de attitude van jongeren ten aanzien van de lestijd over het onderwerp 

soa‟s tonen vergelijkbare resultaten. Ook hier hebben jongeren uit het TSO meer kans 

om te willen dat er meer tijd uitgetrokken wordt voor lessen over soa‟s dan jongeren uit 

het ASO (Adj. OR = 2.296 en Pa < 0.001). Van de jongeren uit het TSO wil 75.0% meer 

lestijd besteed zien aan het onderwerp soa‟s. In het ASO wil 55.2% van de jongeren dat 

de school meer lestijd investeert in dit onderwerp.  

 

Opnieuw kan de link gemaakt worden met het kennisniveau van de jongeren. Jongeren 

uit het ASO scoren significant beter op de kennisvragen dan jongeren uit het TSO of het 

BSO. Een mogelijke hypothese zou kunnen zijn dat jongeren uit het ASO vinden dat zij 

al voldoende kennis hebben en daarom geen nood hebben aan extra lessen over 

anticonceptie of soa‟s. Ook dit zou nog verder onderzocht moeten worden.  

 

In de focusgroepinterviews werd dieper ingegaan op de attitudes. Hier kwam aan het 

licht dat jongeren in het algemeen negatief staan ten opzichte van de RSV die op school 

gegeven wordt.  

Eerst en vooral geven jongeren aan dat RSV elk jaar opnieuw gegeven moet worden, 

bijvoorbeeld in een themaweek. Continuïteit bij RSV is volgens de opgestelde 

karakteristieken van de WGO (2010) erg belangrijk. RSV hoort geen eenmalige 

activiteit te zijn en dient zowel binnen als buiten de context van het onderwijs blijvend 

te worden aangeboden. 

Vervolgens duidt de WGO (2010) erop dat leerkrachten ervoor dienen te zorgen dat ze 

voldoende rekening houden met de context. Wat zijn de actuele noden van de 

leerlingen? Vinden meisjes en jongens het geen probleem om samen RSV te krijgen? 

Uit de interviews kan afgeleid worden dat hier tot nog toe niet veel rekening wordt met 

gehouden. Zo geven meisjes zelf aan dat ze de RSV liever niet samen met de jongens 

krijgen omdat ze zich dan minder comfortabel voelen.  

Zowel allochtone als autochtone jongeren geven aan geen probleem te hebben met het 

feit dat ze samen RSV krijgen. Wel geven meisjes aan dat de RSV voor hen op een later 

moment mag gegeven worden omdat het in hun cultuur wenselijk is om te wachten met 

seks tot op de moment van hun huwelijksnacht. Dit voorbeeld wordt eveneens door de 

aangehaald door Hendrickx et al. (2002). Zij geven aan dat meisjes niet bezorgd zijn om 
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„veilig vrijen‟ aangezien zij geen seksuele relaties mogen hebben voor het huwelijk. De 

WGO (2010) vermeldt dat het moeilijk kan zijn voor een leerkracht om RSV aan te 

bieden aan een klas waarin allochtone leerlingen zitten die opgegroeid zijn in een 

cultuur waar de nadruk ligt op „geen seks voor het huwelijk‟.  

Jongeren vinden ook dat er een grotere mix van thema‟s aangeboden moet worden. Zo 

willen ze het niet alleen hebben over de klassieke thema‟s zoals het condoom, de pil en 

de anatomie van de geslachtsorganen, maar ook –zo blijkt uit de vragenlijst- over 

relationeel getinte onderwerpen. Ook zouden verschillende werkvormen van RSV 

gebruikt mogen worden. Jongeren geven bijvoorbeeld aan dat het gebruik van een 

recente film leuk en leerrijk is. Bovendien denken jongeren dat zij meer discrete vragen 

durven stellen aan een externe vormingsmedewerk(st)er. Indien de school hierin zou 

investeren, zouden de lessen RSV veel interactiever kunnen verlopen. Interactiviteit is 

volgens de WGO (2010) ook een belangrijke eigenschap van RSV.  

De opgesomde aanbevelingen van de WGO kunnen een handig hulpmiddel zijn om 

doeltreffende RSV aan te bieden in scholen. Uit dit onderzoek blijkt dat jongeren 

onbewust aangeven dat ze deze aanbevelingen belangrijk vinden. De scholen komen 

volgens de leerlingen tot nog toe echter niet tegemoet aan hun rol als relationele en 

seksuele vormer.  

 

 

4.2 Gebruikte methode 

 

De gecombineerde methode van kwalitatief en kwantitatief onderzoek is een 

meerwaarde voor ons onderzoek. Via het kwalitatieve luik was het mogelijk om de 

opvattingen van jongeren over RSV op school in de diepte te exploreren. Via het 

kwantitatieve luik kon minder in diepte worden gewerkt, maar werd het mogelijk om  

498 respondenten te bevragen over hun kennis en opvattingen over seksuele en 

reproductieve topics. 

 

Met de interviews werden 44 jongeren bereikt, waarvan 27 meisjes en 17 jongens. Van 

de 44 jongeren waren er 14 van allochtone afkomst en 30 van autochtone afkomst. De 

ongelijke verdeling tussen jongens en meisjes en tussen allochtonen en autochtonen 
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geeft mogelijk een licht vertekend beeld van de resultaten. Met de vragenlijsten werden 

dan weer meer jongens bereikt dan meisjes (63.5% versus 36.5%), en opnieuw minder 

allochtonen (22.7% versus 76.9%). Een volledig gelijke verdeling zal zelden lukken, 

maar in deze studie zijn uiteindelijk de jongens en autochtone jongeren 

oververtegenwoordigd. Een meer gelijke verdeling zou mogelijk meer betrouwbare 

resultaten opleveren. Een bijkomende bias bij de interviews is dat de respondenten 

werden aangeduid door de school. Mogelijk werden de meest mondige leerlingen 

gevraagd om deel te nemen en werd de vraag om een zo heterogeen mogelijk groep te 

verzamelen deels genegeerd.  

 

Voor de vragenlijst werd gebruik gemaakt van de REPROSTAT-vragenlijst. Enkele 

vragen van de oorspronkelijke vragenlijst werden geschrapt omdat deze niet relevant 

waren voor de studie. Een zelf ontworpen vragenlijst die volledig aansloot bij de 

interviews en het doel van deze studie zou de validiteit van het onderzoek kunnen 

verhogen. Wegens tijdsgebrek was dit echter niet mogelijk. Daarom werd geopteerd om 

een bestaande vragenlijst te gebruiken. Doordat de REPROSTAT-vragenlijst in zes 

Europese landen is afgenomen en deel uitmaakt van een grotere studie, leek deze 

vragenlijst van hoge kwaliteit te zijn. Er konden echter geen duidelijke gegevens 

worden teruggevonden over de validiteit en de betrouwbaarheid van de oorspronkelijke 

REPROSTAT-vragenlijst. Bij de afname van de vragenlijst zat een groot aantal 

leerlingen naast elkaar. Bovendien waren in enkele scholen leerkrachten aanwezig 

tijdens het invullen van de vragenlijst. Deze twee factoren kunnen ervoor gezorgd 

hebben dat de vragenlijst niet eerlijk werd ingevuld waardoor dit tot een bias in de 

resultaten kan geleid hebben. 

 

Enkel Limburgse scholen namen deel aan de studie waardoor de resultaten niet 

representatief zijn voor alle jongeren van 14 tot 17 jaar in Vlaanderen. Enkele 

deelnemende scholen bevonden zich in dezelfde buurt waardoor de jongeren elkaar 

mogelijks op de hoogte gebracht hebben. Dit kan eveneens leiden tot een bias in de 

resultaten. Een pluspunt is dat een relatief groot aantal jongeren werd bereikt (44 met de 

interviews en 498 met de vragenlijst) wat voor meer relevante en betrouwbare resultaten 

zorgde.  
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5 Conclusie  

 

Algemeen kan gesteld worden dat het kennisniveau over seksuele en reproductieve 

onderwerpen van Limburgse jongeren van 14 tot 17 jaar middelmatig is. Gemiddeld 

werd 19.08 op 27 gescoord.  

 

Moslimjongeren hebben minder kans om een goede score te hebben op kennisvragen 

over seksuele en reproductieve onderwerpen dan katholieke jongeren (Adj. OR= 0.299 

en Pa= 0.007). Van de moslimjongeren heeft 21.9% een score van 19 of meer op 27. Bij 

de katholieke jongeren ligt dit percentage op 49.8%. Verder hebben jongeren uit het 

TSO (Adj. OR= 0.299 en Pa < 0.001) en het BSO (Adj. OR= 0.190 en Pa < 0.001) 

minder kans om goed te scoren dan jongeren uit het ASO.  

 

In de literatuur werd aangetoond dat het kennisniveau van jongeren over seksuele en 

reproductieve onderwerpen vaak onvoldoende is. Deze masterproef toont echter aan dat 

jongeren in Limburgse scholen een gemiddelde score van 19 op 27 halen. In de 

literatuur werd ook aangehaald dat er een verschil in kennisniveau bestaat tussen 

jongens en meisjes. Dit kan niet worden bevestigd in dit onderzoek. 

 

De algemene attitude van Limburgse jongeren van 14 tot 17 jaar ten aanzien van 

relationele en seksuele vorming (RSV) op school is eerder negatief. Jongeren vinden 

continuïteit belangrijk en geven aan dat een jaarlijkse themaweek rond seksuele en 

reproductieve onderwerpen aangewezen is. Inhoudelijk zou er meer aandacht 

geschonken mogen worden aan de relationeel getinte onderwerpen en minder aan de 

klassieke thema‟s zoals bijvoorbeeld de anatomie van de voortplantingsorganen. De 

context waarin RSV gebracht wordt zou ook meer aangepast moeten worden aan de 

actuele noden van de jongeren. Zowel jongens als meisjes verkiezen een externe 

persoon boven een gekende leerkracht voor RSV. Meisjes zouden liever gescheiden van 

de jongens RSV krijgen. Jongens vinden het daarentegen geen probleem om samen met 

meisjes over seksuele en reproductieve onderwerpen te praten. Zowel jongens als 

meisjes zien er geen graten in om samen met jongeren van een andere origine RSV te 

krijgen. 
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Wat de attitude ten aanzien van de lestijd over anticonceptie en soa‟s betreft, zijn het 

telkens de jongens die hier meer tijd aan besteed willen zien. Meisjes hebben minder 

kans dan jongens om zowel voor het onderwerp anticonceptie (Adj. OR= 0.632 en Pa = 

0.024) als voor het onderwerp soa‟s (Adj. OR= 0.604 en Pa= 0.014) meer lestijd te 

willen.  

Uit de interviews bleek ook dat jongens vinden dat het onderwerp soa‟s meer moet 

besproken worden. Meisjes vinden het voldoende dat ze het bestaan van de soa‟s 

kennen zonder hier verder op in te gaan. 

 

Verder zijn het de jongeren uit het TSO die willen dat de school meer tijd investeert in 

lessen over anticonceptie en soa‟s. Jongeren uit het TSO hebben meer kans dan 

jongeren uit het ASO om meer lestijd besteed te willen zien aan de onderwerpen 

anticonceptie (Adj. OR= 2.292 en Pa < 0.001) en soa‟s (Adj. OR= 2.296 en Pa < 0.001). 

 

Er kan geconcludeerd worden dat het kennisniveau van de onderzochte Limburgse 

jongeren van 14 tot 17 jaar middelmatig is. Het kennisniveau is verschillend voor 

moslimjongeren en katholieke jongeren en voor jongeren uit de verschillende 

studierichtingen. Er bestaat geen verschil tussen allochtone en autochtone jongeren in 

kennisniveau over seksuele en reproductieve onderwerpen. 

Jongeren geven duidelijk aan dat de school niet tegemoet komt aan hun noden rond 

RSV en dat de school bijkomende inspanningen zal moeten leveren om aan deze noden 

te voldoen. Concreet willen jongeren een jaarlijkse themaweek waarin zij RSV krijgen 

van een externe vormingsmedewerk(st)er en waarin niet alleen seksuele, maar ook 

relationele onderwerpen aan bod komen. Deze themaweek mag aan autochtone en 

allochtone jongeren samen gegeven worden. Meisjes verkiezen wel om gescheiden van 

de jongens les te krijgen. Op die manier kan de vormingsmedewerk(st)er een opsplitsing 

maken in de thema‟s die tijdens die week aan bod komen en bijgevolg ook meer 

aandacht schenken aan thema‟s waar meisjes belang aan hechten. Jongens vinden deze 

opsplitsing niet nodig. Om te bepalen of dit de noden zijn van alle jongeren in 

Vlaanderen is verder onderzoek nodig. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: Het ASE-model en condoomgebruik 

 

Theorieën van gedrag en gedragsverandering 

Door de jaren heen zijn er verschillende theorieën van gedrag en gedragsverandering 

ontwikkeld. Armitage en Conner (2000) maken een opsplitsing in motivationele 

modellen, stadiamodellen, en zelfregulatietheorieën. Motivationele modellen trachten 

determinanten van gedrag te identificeren en de beslissing om het al of niet stellen van 

gezondheidsgedrag te achterhalen. De meest gekende motivationele modellen zijn het 

Health Belief Model (HBM), de Protectie Motivatie Theorie (PMT), de Sociaal 

Cognitieve Theorie (SCT), de Theory of Planned Behavior (TPB) en het ASE-model. 

Stadiamodellen zullen een doelgroep en gedragsdeterminanten selecteren naargelang het 

stadium van de gedragsverandering (bijvoorbeeld Bagozzi‟s Goal Theory) en 

zelfregulatietheorieën trachten de relatie tussen intentie en gedrag te verbeteren 

(bijvoorbeeld Kuhl‟s Action Control Theory).  

 

Dit onderdeel zal enkel het ASE-model toelichten, wat een motivationeel model is. Er 

wordt voor het ASE-model gekozen omdat dit model gebaseerd is op de Theory of 

Reasoned Action en de Theory of Planned Behavior, welke beiden beschouwd worden 

als goede voorspellers van condoomgebruik (Albarracin, Johnson & Fishbein, 2000).  

Bij de bespreking van het ASE-model zullen enkel proximale determinanten besproken 

worden. Proximale variabelen zijn variabelen die een onmiddellijke invloed kunnen 

uitoefenen op het gedrag, zoals bijvoorbeeld de eigeneffectiviteit en sociale invloed. 

Distale variabelen daarentegen kunnen enkel via proximale variabelen invloed 

uitoefenen op gedrag. Onder distale variabelen horen ondermeer demografische 

variabelen, sociaal-economische status, psychologische kenmerken en persoonlijkheid 

(Kok, Schaalma & Brug, 2004, hoofdstuk 1). 

 

ASE-model 

Het ASE-model beschouwt de gedragsintentie als de belangrijkste determinant van 

gedrag. Deze intentie wordt bepaald door de attitude, sociale invloed en de 
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eigeneffectiviteitverwachting (De Vries, Dijkstra & Kuhlman, 1988). Of de 

gedragsintentie uiteindelijk wordt omgezet tot het gedrag, zal afhangen van barrières en 

vaardigheden. Pluspunt van het ASE-model is dat dit gezondheidsverklarende model 

drie soorten sociale invloeden onderscheidt: de sociale steun of de sociale druk, 

modelling en subjectieve normen. De verdere opsplitsing van sociale invloeden in de 

drie bovengenoemde determinanten laat toe om specifieker op de determinant „sociale 

invloeden‟ te kunnen inwerken via gezondheidsbevorderende maatregelen, en dus ook 

via RSV. Figuur X toont het ASE-model. 

 

 

 

Figuur x: ASE model (naar De Vries et al., 1988) 

 

Voor de verklaring van seksueel gedrag betekent dit dat jongeren meer geneigd zullen 

zijn tot veilig seksueel gedrag wanneer zij zelf positief staan tegenover het gebruik van 

voorbehoedsmiddelen (attitude), zij gesteund worden door hun omgeving om 

voorbehoedsmiddelen te gebruiken (sociale steun), vrienden hebben die zelf 

voorbehoedsmiddelen gebruiken (modelling), wanneer zij een sociaal netwerk hebben 

dat ook een positieve mening heeft over het gebruik van voorbehoedsmiddelen 

(subjectieve norm) en wanneer jongeren zichzelf in staat achten om een 

voorbehoedsmiddel correct te gebruiken (eigeneffectiviteit). Of deze intentie dan ook 

effectief wordt omgezet tot veilig seksueel gedrag, is afhankelijk van de barrières die 
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jongeren ervaren om voorbehoedsmiddelen te gebruiken en de vaardigheden die zij 

bezitten voor een correct gebruik van voorbehoedsmiddelen.  

 

De literatuur beschrijft veel studies die seksueel gedrag verklaren vanuit het ASE-

model. Hendrickx, Philips & Avonts (2008) gaan in hun onderzoek na of het seksueel 

gedrag van laaggeschoolde allochtone jongeren in Antwerpen verschilt van dit van 

autochtone jongeren. Hun voornaamste conclusie is dat laaggeschoolde allochtone 

jongeren geen risicovoller seksueel gedrag stellen dan autochtone jongeren. 

Eigeneffectiviteit is de meest uitgesproken voorspeller van veilig seksueel gedrag in 

beide groepen jongeren. Taffa, Klepp, Sunby & Bjuni (2002) onderzochten 

psychosociale determinanten van seksuele activiteit en de intentie tot condoomgebruik 

bij jongeren in Ethiopië. Ook zij kwamen tot de conclusie dat eigeneffectiviteit, samen 

met vaardigheden en barrières, de beste voorspellers waren voor de intentie tot 

condoomgebruik.  
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Bijlage 2: Vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen secundair 

onderwijs 

Context 2: Mentale gezondheid 

 

Stam 

 communicatief vermogen 

 creativiteit 

 doorzettingsvermogen 

 empathie 

 esthetische bekwaamheid 

 exploreren 

 flexibiliteit 

 initiatief 

 kritisch denken 

 mediawijsheid 

 open en constructieve 

houding 

 respect 

 samenwerken 

 verantwoordelijkheid 

 zelfbeeld 

 zelfredzaamheid 

 zorgvuldigheid 

 zorgzaamheid 

 

  Eindtermen 

De leerlingen: 

1 gaan adequaat om met taakbelasting en met 

stressvolle situaties; 

2 gaan gepast om met vreugde, verdriet, angst, 

boosheid, verlies en rouw; 

3 erkennen probleemsituaties en vragen, accepteren 

en bieden hulp; 

4 aanvaarden en verwerken hun seksuele 

ontwikkeling en veranderingen in de puberteit; 

5 kunnen zich uiten over en gaan respectvol om 

met vriendschap, verliefdheid, seksuele 

identiteit en geaardheid, seksuele gevoelens en 

gedrag; 

6 stellen zich weerbaar op; 

7 gebruiken beeld, muziek, beweging, drama of 

media om zichzelf uit te drukken; 

8 herkennen de impact van cultuur- en kunstbeleving 

op het eigen gevoelsleven en gedrag en dat van 

anderen. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/secundair/vakoverschrijdend/globalevoetod.htm
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Context 3: Sociorelationele ontwikkeling 

Stam 

 communicatief vermogen 

 creativiteit 

 doorzettingsvermogen 

 empathie 

 esthetische bekwaamheid 

 exploreren 

 flexibiliteit 

 initiatief 

 kritisch denken 

 mediawijsheid 

 open en constructieve 

houding 

 respect 

 samenwerken 

 verantwoordelijkheid 

 zelfbeeld 

 zelfredzaamheid 

 zorgvuldigheid 

 zorgzaamheid 

  Eindtermen 

De leerlingen: 

1 kunnen een relatie opbouwen, onderhouden en 

beëindigen; 

2 erkennen het bestaan van gezagsverhoudingen en 

het belang van gelijkwaardigheid, afspraken en 

regels in relaties; 

3 accepteren verschillen en hechten belang aan 

respect en zorgzaamheid binnen een relatie; 

4 kunnen ongelijk toegeven en zich 

verontschuldigen; 

5 handelen discreet in situaties die dat vereisen; 

6 doorprikken vooroordelen, stereotypering, 

ongepaste beïnvloeding en machtsmisbruik; 

7 bespreken opvattingen over medische, 

psychische en sociale aspecten van 

samenlevingsvormen, veilig vrijen, 

gezinsplanning, zwangerschap en 

zwangerschapsafbreking; 

8 uiten onbevangen en constructief hun wensen en 

gevoelens binnen relaties en stellen en aanvaarden 

hierin grenzen; 

9 zoeken naar constructieve oplossingen voor 

conflicten; 

10 beargumenteren, in dialoog met anderen, de 

dynamiek in hun voorkeur voor bepaalde cultuur- 

en kunstuitingen; 

11 gebruiken cultuur- en kunstuitingen om begrip op 

te brengen voor de leefwereld van anderen. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  

http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/secundair/vakoverschrijdend/globalevoetod.htm
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Bijlage 3: Informatiebrief voor de scholen 

 
‘Het kennisniveau en de opvattingen van allochtone en autochtone jongeren van 14 

tot 17 jaar over relationele en seksuele vorming: onderzoek in Limburgse scholen.’ 

 

 

Geachte Directeur, 

 

Vanuit de Universiteit Gent willen wij uw school graag uitnodigen voor deelname aan 

een onderzoek in het kader van de masterproef van twee studentes 

gezondheidsvoorlichting en – bevordering. Het onderzoek staat onder toezicht van 

Professor Dr. Marleen Temmerman en Peter Decat en Sara De Meyer, beiden  

wetenschappelijk medewerker aan het International Centre for Reproductive Health. De 

studie handelt over het kennisniveau en de opvattingen van allochtone en autochtone 

jongeren van 14 tot 17 jaar over seksuele en relationele vorming in Limburg. 

 

Aangezien wij zelf in Limburg wonen, hebben wij ervoor gekozen om ons onderzoek 

uit te voeren in enkele geselecteerde scholen in deze regio. Wij zouden ook uw school 

om medewerking willen vragen.  

 

Uit alle positief reagerende scholen zullen vier scholen geselecteerd worden om deel te 

nemen aan de eerste fase (oktober/november) van het onderzoek. In deze fase zullen 

groepsinterviews afgenomen worden. Van de vier geselecteerde scholen wordt gevraagd 

acht (bereidwillige en spraakzame) studenten te selecteren. Om een zo goed mogelijk 

resultaat te bekomen, is het belangrijk om de groepen zo heterogeen mogelijk samen te 

stellen. Leeftijd (3
e
 en 4

e
 middelbaar), nationaliteit (allochtoon of autochtoon) en 

studierichting mogen bij voorkeur gemixed worden. Wel beogen we een opsplitsing in 

geslacht. Aan elke deelnemende school zal daarom gevraagd worden om uitsluitend 

jongens of uitsluitend meisjes te selecteren. Eens deze selectie is gebeurd, zullen de 

studenten door ons persoonlijk uitnodigd worden om deel te nemen aan het interview.  

 

In een tweede fase van het onderzoek (februari/maart) zal een vragenlijst afgenomen 

worden bij alle derde- en vierdejaarsstudenten van de deelnemende scholen.  

 

Voor de interviews zullen de studenten en hun ouders geïnformeerd worden en 

gevraagd worden hun toestemming te verlenen voor respectievelijk hun persoonlijke 

deelname en de deelname van hun zoon/dochter.  

Voor de afname van de vragenlijsten hebben we enkel ethische goedkeuring nodig van 

de studenten. 

 

Het engagement van de geselecteerde scholen houdt het volgende in: na het selecteren 

van de leerlingen, vragen wij om aan deze leerlingen en hun ouders  informatiebrieven 

betreffende de studie mee te geven. Met de vier scholen die geselecteerd worden voor 

een groepsinterview zal gezocht worden naar een datum, uur en plaats voor afname van 

de interviews. 

Voor de tweede fase van het onderzoek wordt eveneens samen met de deelnemende 

scholen gezocht naar een gepast tijdstip om de vragenlijsten af te nemen. 

 



60 

 

Het spreekt voor zich dat deelname aan het onderzoek voor de studenten op volledig 

vrijwillige basis berust. Persoonlijke gegevens worden voor geen enkel ander doel 

gebruikt en de wet ter bescherming van de privacy zal in acht genomen worden. 

 

Indien u bereid bent uw school te laten deelnemen aan dit onderzoek, verzoeken wij u 

het bijgevoegde formulier in te vullen en ten laatste tegen vrijdag 22 oktober 2010 terug 

te sturen of te mailen naar onderstaande contactpersonen (Goele Jans of Birgit Thaels). 

Wij zullen u dan in de nabije toekomst contacteren om concrete afspraken te maken. 

 

Indien u bijkomende vragen heeft betreffende het onderzoek, kunt u ons contacteren op 

één van de onderstaande nummers of e-mailadressen. 

 

 

Goele Jans:  Merestraat 34      012/23.26.01 

   3700 Tongeren      0498/83.00.96 

           goele.jans@ugent.be 

 

Birgit Thaels: Wetsberg 24      013/66.82.98 

   3980 Tessenderlo     0477/40.69.03 

           birgit.thaels@ugent.be 

 

 

 

Wij hopen op uw medewerking, 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Professor Dr. Marleen Temmerman Dr. Peter Decat  Mevr. Sara De Meyer 

Promotor      Begeleider   Begeleider 

 

 

 

 

 

 

Goele Jans      Birgit Thaels 

Studente      Studente 

 

 

 

 

  

mailto:goele.jans@ugent.be
mailto:birgit.thaels@ugent.be
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Invulformulier: vraag voor deelname aan het onderzoek 

Bij voorkeur mailen naar één van bovenstaande emailadressen. 

Als alternatief terugzenden naar het thuisadres. 

 

Correspondentiegegevens: 

Naam van de school:

 ............................................................................................................ 

Adres van de school:

 ............................................................................................................ 

   

 ............................................................................................................ 

Contactpersoon:  

 ............................................................................................................ 

Telefoonnummer:  

 ............................................................................................................ 

E-mailadres:  

 ............................................................................................................ 

 

Gelieve aan te kruisen: 

 Onze instelling zal aan het onderzoek deelnemen (focusgroepinterviews) 

 Onze instelling zal aan het onderzoek deelnemen (vragenlijsten) 

 Onze instelling zal aan het onderzoek deelnemen (focusgroepinterviews en 

vragenlijsten)  

 Onze instelling wenst niet aan het onderzoek deel te nemen 

 

Indien u uw medewerking verleent, gelieve dan in het onderstaand schema het aantal 

klassen, aangevuld met het desbetreffende aantal leerlingen van uw school in te vullen. 

 

Jaar Leeftijdscategorie Aantal klassen Aantal leerlingen 

3
e
 jaar middelbaar 14 tot 15 jaar   

4
e
 jaar middelbaar 15 tot 16 jaar   

 

 

Algemene opmerkingen: 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................. 
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Bijlage 4: Informatiebrief voor deelnemers aan onderzoeken (interview) 

 
Informatiebrief voor de deelnemers aan onderzoeken 

 

Titel van de studie 

Het kennisniveau en de opvattingen van allochtone en autochtone jongeren van 14 tot 

17 jaar over seksuele voorlichting: Onderzoek in Limburgse scholen. 

 

Doel van de studie 

Wij zijn twee studentes gezondheidsvoorlichting en –bevordering aan de Universiteit 

Gent en doen een onderzoek in het kader van onze masterproef. Via deze 

informatiebrief zouden wij  jouw toestemming willen vragen om deel te nemen aan 

onze studie. Met deze studie willen wij inzicht verwerven in het kennisniveau en de 

opvattingen van allochtone en autochtone jongeren van 14 tot 17 jaar over seksuele 

voorlichting.  

Wij zullen hoofdzakelijk nagaan wat jij, als jongere, denkt over seksuele voorlichting en 

wat jouw ervaring hiermee is. Hierbij zullen we ons richten op de seksuele voorlichting 

op school. Thema‟s zoals seksuele voorlichting door familie, vrienden en kennissen 

zullen ook aan bod komen, zij het in mindere mate. 

 

Beschrijving van de studie 

In dit onderzoek zal er aan de hand van groepsinterviews getracht worden te achterhalen 

welke ervaringen jongeren hebben met betrekking tot seksuele voorlichting. Er zal jou 

gevraagd worden in een groep van acht jongeren te vertellen over jouw ervaringen met 

seksuele voorlichting. De groep zal of uitsluitend jongens of uitsluitend meisjes 

bevatten. Er zullen dus geen gemengde groepen gevormd worden.  

De verwachte totale duur van deze studie is vier maanden. Jijzelf zal echter maar één, 

eventueel twee keer geïnterviewd worden. Dit interview gebeurt binnen de schooluren. 

Er zullen in totaal 32 personen aan deze studie deelnemen. 

De interviews worden op tape opgenomen en verwerkt op de computer. Door het 

verwerken van de informatie zal het voor een buitenstaander niet mogelijk zijn om te 

achterhalen wie welk antwoord op een bepaalde vraag heeft gegeven. Na de verwerking 

worden alle interviews gewist zodat jouw anonimiteit verzekerd blijft.  

 

Wat wordt verwacht van de deelnemer? 
Zoals hierboven werd beschreven, verwachten wij van jou dat je ons vertelt wat jouw 

ervaringen zijn met seksuele voorlichting. Om het onderzoek tot een goed einde te 

brengen, is het wel belangrijk dat je eerlijk bent in wat je vertelt. Zo hebben wij op het 

einde van ons onderzoek een betere kijk op hoe het gesteld is met de seksuele 

voorlichting in Vlaanderen en meer specifiek in Limburg.  

 

Deelname en beëindiging 

De deelname aan deze studie vindt plaats op vrijwillige basis. Deelname aan deze studie 

brengt geen voor- of nadelen met zich mee.  

Je kan weigeren om deel te nemen aan de studie, en je kan je op elk ogenblik 

terugtrekken uit de studie zonder dat je hiervoor een reden moet opgeven en zonder dat 

dit op enige wijze een invloed zal hebben op je verdere relatie met de onderzoeker of op 

je schoolresultaten. 
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Als je wil deelnemen, vragen wij jou om het bijgevoegd toestemmingsformulier te 

tekenen.  

 

Risico’s en voordelen 

Het persoonlijk risico van deze studie is miniem. 

Tijdens het onderzoek heb je steeds het recht om op elk ogenblik vragen te stellen. 

Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische 

Ethiek verbonden aan het UZ Gent en wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen voor de 

goede klinische praktijk (ICH/GCP) en de verklaring van Helsinki opgesteld ter 

bescherming van mensen deelnemend aan klinische studies. In geen geval dien je de 

goedkeuring door de Commissie voor Medische Ethiek te beschouwen als een aanzet tot 

deelname aan deze studie. 

 

Kosten 

Deelnemen aan deze studie brengt geen extra kosten met zich mee. 

 

Vertrouwelijkheid 

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de Belgische wet 

van 22 augustus 2002, zal jouw persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd en zal je 

toegang krijgen tot de verzamelde gegevens. Elk onjuist gegeven kan op jouw verzoek 

verbeterd worden, zolang wij jouw interview nog niet gewist hebben.  

Vertegenwoordigers van de opdrachtgever, auditoren, de Commissie voor Medische 

Ethiek en de bevoegde overheden hebben rechtstreeks toegang tot de interviews om de 

procedures van de studie en/of de gegevens te controleren, zonder de vertrouwelijkheid 

te schenden. (Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij het verloop van onze 

studie te kennen geven aan één van deze personen. Maar ook in dit soort situaties zal je 

identiteit niet vrijgegeven worden). Dit kan enkel binnen de grenzen die door de 

betreffende wetten zijn toegestaan. Door het toestemmingsformulier, na voorafgaande 

uitleg, te ondertekenen stem je in met deze toegang. 

Als je akkoord gaat om aan deze studie deel te nemen, zullen jouw persoonlijke 

gegevens tijdens deze studie worden verzameld en geanonimiseerd (hierbij is er geen 

terugkoppeling meer mogelijk naar jouw antwoorden tijdens het interview).  

Verslagen waarin jij wordt geïdentificeerd, zullen niet openlijk beschikbaar zijn. Ook 

als de resultaten van de studie worden gepubliceerd, zal jouw identiteit vertrouwelijke 

informatie blijven.  

 

Letsels ten gevolge van deelname aan de studie 

De studie houdt een miniem risico in. Daarom voorzien de onderzoekers in een 

vergoeding en/of medische behandeling in het geval van schade en/of letsel tengevolge 

van deelname aan de studie. Voor dit doeleinde is een verzekering afgesloten met 

foutloze aansprakelijkheid conform de wet inzake experimenten op de menselijke 

persoon van 7 mei 2004. Op dat ogenblik kunnen jouw gegevens doorgegeven worden 

aan de verzekeraar. 

 

Contactpersonen 

Als je aanvullende informatie wenst over de studie of over jouw deelname aan het 

onderzoek, kan je in de loop van de studie op elk ogenblik contact opnemen met: 
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Goele Jans      Birgit Thaels 

Tel 0498/83.00.96     Tel 0477/40.69.03 

Goele.Jans@Ugent.be     Birgit.Thaels@Ugent.be  

 

Peter Decat      Sara De Meyer 

Tel 09.332.35.64     Tel 09.332.35.64 

Peter.Decat@Ugent.be    Saraa.Demeyer@Ugent.be  

 

 

  

mailto:Goele.Jans@Ugent.be
mailto:Birgit.Thaels@Ugent.be
mailto:Peter.Decat@Ugent.be
mailto:Saraa.Demeyer@Ugent.be
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Toestemmingsformulier 
 

Ik, _________________________________________ heb het document 

“Informatiebrief voor de deelnemers aan onderzoeken” pagina 1 tot en met 3 gelezen en 

er een kopij van gekregen. Ik stem in met de inhoud van het document en stem ook in 

deel te nemen aan de studie. 

 

Ik heb een kopij gekregen van dit ondertekende en gedateerde 

“Toestemmingsformulier”. Ik heb uitleg gekregen over de aard, het doel, de duur, en de 

te voorziene effecten van de studie en over wat men van mij verwacht. Ik weet dat de 

studie een miniem risico kan inhouden. Men heeft me de gelegenheid en voldoende tijd 

gegeven om vragen te stellen over de studie, en ik heb op al mijn vragen een 

bevredigend antwoord gekregen. 

 

Ik stem ermee in om volledig samen te werken met de toeziende onderzoeker.  

 

Men heeft mij ingelicht over het bestaan van een verzekeringspolis in geval er letsel zou 

ontstaan dat aan de studieprocedures is toe te schrijven. 

Ik ben me ervan bewust dat deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke 

Commissie voor Medische Ethiek verbonden aan het UZ Gent en dat deze studie  

zal uitgevoerd worden volgens de richtlijnen voor de goede klinische praktijk 

(ICH/GCP) en de verklaring van Helsinki, opgesteld ter bescherming van mensen 

deelnemend aan experimenten. Deze goedkeuring was in geen geval de aanzet om te 

beslissen om deel te nemen aan deze studie. 

 

Ik weet dat ik me op elk ogenblik uit de studie mag terugtrekken zonder een reden voor 

deze beslissing op te geven en zonder dat dit op enige wijze een invloed zal hebben op 

mijn verdere relatie met de onderzoeker en mijn resultaten op school. 

 

Men heeft mij ingelicht dat zowel persoonlijke gegevens als gegevens aangaande mijn 

gezondheid, ras en seksuele opvattingen worden verwerkt en meteen na de verwerking 

worden gewist. Ik stem hiermee in en ben op de hoogte dat ik recht heb op toegang en 

verbetering van deze gegevens, zolang het onderzoek loopt. Indien ik toegang wil tot 

mijn gegevens, zal ik mij richten tot de toeziende onderzoeker die verantwoordelijk is 

voor de verwerking. 

 

Ik begrijp dat auditors, vertegenwoordigers van de opdrachtgever, de Commissie voor 

Medische Ethiek of bevoegde overheden, mijn gegevens mogelijk willen inspecteren 

om de verzamelde informatie te controleren. Door dit document te ondertekenen, geef ik 

toestemming voor deze controle. Bovendien ben ik op de hoogte dat bepaalde gegevens 

doorgegeven worden aan de opdrachtgever. Ik geef hiervoor mijn toestemming, zelfs 

indien dit betekent dat mijn gegevens doorgegeven worden aan een land buiten de 

Europese Unie. Ten alle tijden zal mijn privacy gerespecteerd worden. 
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Ik ben bereid op vrijwillige basis deel te nemen aan deze studie. 

 

Naam van de deelnemer: 

 _________________________________________ 

 

 

Datum:   

 _________________________________________ 

 

 

Handtekening: 

 

 

Ik bevestig dat ik de aard, het doel, en de te voorziene effecten van de studie heb 

uitgelegd aan de bovenvermelde deelnemer.  

 

De jongere stemde toe om deel te nemen door zijn/haar persoonlijk gedateerde 

handtekening te plaatsen. 

 

Naam van de persoon 

die voorafgaande uitleg 

heeft gegeven:   

 _________________________________________ 

Datum:   

 _________________________________________ 
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Bijlage 5: Informatiebrief voor de ouders van deelnemers aan onderzoeken 

(interview) 

 
Informatiebrief voor de ouders van deelnemers aan onderzoeken 

 

Titel van de studie 

Het kennisniveau en de opvattingen van allochtone en autochtone jongeren van 14 tot 

17 jaar over seksuele voorlichting: Onderzoek in Limburgse scholen. 

 

Doel van de studie 

Vanuit de Universiteit Gent willen wij uw zoon/dochter graag uitnodigen voor 

deelname aan een onderzoek in het kader van de masterproef van twee studentes 

gezondheidsvoorlichting en – bevordering. Het onderzoek staat onder toezicht van 

Professor Dr. Marleen Temmerman en Peter Decat en Sara De Meyer, beiden 

wetenschappelijk medewerkers aan het International Centre for Reproductive Health. 

De studie handelt over het kennisniveau en de opvattingen van allochtone en autochtone 

jongeren van 14 tot 17 jaar over seksuele voorlichting in Limburg. 

De school heeft uw zoon/dochter op onze aanvraag geselecteerd om deel te nemen aan 

onze studie. In ons onderzoek willen wij hoofdzakelijk nagaan wat jongeren denken 

over seksuele voorlichting en wat hun ervaring hiermee is. Hierbij zullen we ons richten 

op de seksuele voorlichting op school. Thema‟s zoals seksuele voorlichting door 

familie, vrienden en kennissen zullen ook aan bod komen, zij het in mindere mate. 

 

Beschrijving van de studie 

In dit onderzoek zullen wij  aan de hand van groepsinterviews trachten te achterhalen 

welke ervaringen jongeren hebben met betrekking tot seksuele voorlichting. De jongere 

zal gevraagd worden in een groep van acht leeftijdsgenoten te vertellen over zijn/haar 

ervaringen met seksuele voorlichting. 

De verwachte totale duur van deze studie is 4 maanden. De jongere zelf zal echter maar 

één, eventueel twee keer geïnterviewd worden. Dit interview gebeurt binnen de 

schooluren, met toestemming van de directie. Er zullen in totaal 32 personen aan deze 

studie deelnemen. 

De interviews worden op tape opgenomen en verwerkt op de computer. Door het 

verwerken van de informatie zal het voor een buitenstaander niet mogelijk zijn om te 

achterhalen wie welk antwoord op een bepaalde vraag heeft gegeven.   

Na de verwerking worden alle interviews gewist zodat de anonimiteit van elke 

deelnemer verzekerd blijft.  

 

Wat wordt verwacht van de deelnemer? 

Zoals hierboven werd beschreven, verwachten wij van de jongeren dat ze ons vertellen 

wat hun ervaringen zijn met seksuele voorlichting. Om het onderzoek tot een goed einde 

te brengen, is het wel belangrijk dat ze eerlijk zijn in wat ze vertellen. Zo hebben wij op 

het einde van ons onderzoek een betere kijk op hoe het gesteld is met de seksuele 

voorlichting in Vlaanderen, en meer specifiek in Limburg.  

 

Deelname en beëindiging 

De deelname aan deze studie vindt plaats op vrijwillige basis.  

Deelname aan deze studie brengt geen voor- of nadelen met zich mee.  
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Uw zoon/dochter kan weigeren om deel te nemen aan de studie, en hij/zij kan zich op 

elk ogenblik terugtrekken uit de studie zonder dat hij/zij hiervoor een reden moet 

opgeven en zonder dat dit op enige wijze een invloed zal hebben op zijn/haar verdere 

relatie met de onderzoeker. 

Het al of niet deelnemen van uw zoon/dochter aan de studie zal op geen enkele manier 

zijn/haar schoolresultaten beïnvloeden. 

Als u aan uw zoon/dochter toestemming geeft om deel te nemen, wordt u gevraagd het 

bijgevoegde toestemmingsformulier te tekenen.  

 

Risico’s en voordelen 

Het persoonlijk risico verbonden aan deze studie is miniem.  

Tijdens het onderzoek heeft u of uw zoon/dochter steeds het recht om op elk ogenblik 

vragen te stellen.   

Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische 

Ethiek verbonden aan het UZ Gent en wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen voor de 

goede klinische praktijk (ICH/GCP) en de verklaring van Helsinki opgesteld ter 

bescherming van mensen deelnemend aan klinische studies. In geen geval dient u de 

goedkeuring door de Commissie voor Medische Ethiek te beschouwen als een aanzet tot 

het geven van toestemming voor de deelname van uw zoon/dochter aan deze studie. 

 

Kosten 

De deelname aan deze studie brengt geen extra kosten mee voor u of voor uw 

zoon/dochter. 

 

Vertrouwelijkheid 

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de Belgische wet 

van 22 augustus 2002, zal de persoonlijke levenssfeer van uw zoon/dochter worden 

gerespecteerd en zal hij/zij toegang krijgen tot de verzamelde gegevens. Elk onjuist 

gegeven kan op zijn/haar verzoek verbeterd worden, zolang wij het desbetreffende 

interview nog niet gewist hebben.  

Vertegenwoordigers van de opdrachtgever, auditoren, de Commissie voor Medische 

Ethiek en de bevoegde overheden hebben rechtstreeks toegang tot de interviews van uw 

zoon/dochter om de procedures van de studie en/of de gegevens te controleren, zonder 

de vertrouwelijkheid te schenden. (Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij het 

verloop van onze studie te kennen geven aan één van deze personen. Maar ook in dit 

soort situaties zal de identiteit van uw zoon/dochter niet vrijgegeven worden). Dit kan 

enkel binnen de grenzen die door de betreffende wetten zijn toegestaan. Door het 

toestemmingsformulier, na voorafgaande uitleg, te ondertekenen stemt u in met deze 

toegang. 

Als uw zoon/dochter akkoord gaat om deel te nemen aan deze studie, zullen zijn/haar 

persoonlijke gegevens tijdens deze studie worden verzameld en geanonimiseerd (hierbij 

is er geen terugkoppeling meer mogelijk naar de antwoorden tijdens het interview). 

Verslagen waarin uw zoon/dochter wordt geïdentificeerd, zullen niet openlijk 

beschikbaar zijn. Ook als de resultaten van de studie worden gepubliceerd, zal de 

identiteit van uw zoon/dochter vertrouwelijke informatie blijven.  

 

 

 



69 

 

Letsels ten gevolge van deelname aan de studie 

De studie houdt een miniem persoonlijk risico in. Daarom voorzien de onderzoekers in 

een vergoeding en/of medische behandeling in het geval van schade en/of letsel 

tengevolge van deelname aan de studie. Voor dit doeleinde is een verzekering 

afgesloten met foutloze aansprakelijkheid conform de wet inzake experimenten op de 

menselijke persoon van 7 mei 2004. Op dat ogenblik kunnen de gegevens van uw 

zoon/dochter doorgegeven worden aan de verzekeraar. 

 

Contactpersonen 

Als u aanvullende informatie wenst over de (mogelijke) deelname van uw zoon/dochter 

aan het onderzoek, kunt u op elk ogenblik contact opnemen met: 

 

Goele Jans      Birgit Thaels 

Tel 0498/83.00.96     Tel 0477/40.69.03 

Goele.Jans@Ugent.be     Birgit.Thaels@Ugent.be  

 

Peter Decat      Sara De Meyer 

Tel 09.332.35.64     Tel 09.332.35.64 

Peter.Decat@Ugent.be    Saraa.Demeyer@Ugent.be  

 

 

 

  

mailto:Goele.Jans@Ugent.be
mailto:Birgit.Thaels@Ugent.be
mailto:Peter.Decat@Ugent.be
mailto:Saraa.Demeyer@Ugent.be
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Toestemmingsformulier 
 

Ik, _________________________________________ heb het document 

“Informatiebrief voor de ouders van deelnemers aan onderzoeken” pagina 1 tot en met 3 

gelezen en er een kopij van gekregen. Ik stem in met de inhoud van het document en 

stem ook in dat mijn zoon/dochter  deelneemt aan de studie. 

 

Ik heb een kopij gekregen van dit ondertekende en gedateerde 

“Toestemmingsformulier”. Ik heb uitleg gekregen over de aard, het doel, de duur, en de 

te voorziene effecten van de studie en over wat men van mijn zoon/dochter verwacht. Ik 

weet dat de studie een miniem risico kan inhouden. Men heeft me de gelegenheid 

gegeven om vragen te stellen over de studie, en ik heb op al mijn vragen een 

bevredigend antwoord gekregen. 

 

Ik stem ermee in dat mijn zoon/dochter volledig samenwerkt met de toeziende 

onderzoeker.  

 

Men heeft mij ingelicht over het bestaan van een verzekeringspolis in geval er letsel zou 

ontstaan dat aan de studieprocedures is toe te schrijven. 

 

Ik ben me ervan bewust dat deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke 

Commissie voor Medische Ethiek verbonden aan het UZ Gent en dat deze studie  

zal uitgevoerd worden volgens de richtlijnen voor de goede klinische praktijk 

(ICH/GCP) en de verklaring van Helsinki, opgesteld ter bescherming van mensen 

deelnemend aan experimenten. Deze goedkeuring was in geen geval de aanzet om te 

beslissen om toestemming te geven aan mijn zoon/dochter om deel te nemen aan deze 

studie. 

 

Mijn zoon/dochter mag zich op elk ogenblik uit de studie terugtrekken zonder een reden 

voor deze beslissing op te geven en zonder dat dit op enige wijze een invloed zal hebben 

op zijn/haar verdere relatie met de onderzoeker en zijn/haar resultaten op school. 

 

Men heeft mij ingelicht dat zowel persoonlijke gegevens als gegevens aangaande de 

gezondheid, ras en seksuele opvattingen van mijn zoon/dochter worden verwerkt en 

meteen na de verwerking worden gewist. Ik stem hiermee in en ben op de hoogte dat ik 

recht heb op toegang en verbetering van deze gegevens. Indien ik toegang wil tot de 

gegevens van mijn zoon/dochter, zal ik mij richten tot de toeziende onderzoeker die 

verantwoordelijk is voor de verwerking. 

 

Ik begrijp dat auditors, vertegenwoordigers van de opdrachtgever, de Commissie voor 

Medische Ethiek of bevoegde overheden, de gegevens van mijn zoon/dochter mogelijk 

willen inspecteren om de verzamelde informatie te controleren. Door dit document te 

ondertekenen, geef ik toestemming voor deze controle. Bovendien ben ik op de hoogte 

dat bepaalde gegevens doorgegeven worden aan de opdrachtgever. Ik geef hiervoor 

mijn toestemming, zelfs indien dit betekent dat deze gegevens doorgegeven worden aan 

een land buiten de Europese Unie. Ten alle tijden zal de privacy  van mijn zoon/dochter 

gerespecteerd worden. 
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Ik ben bereid om op vrijwillige basis toestemming te geven dat mijn zoon of dochter zal 

deelnemen aan deze studie  

 

 

Naam van vader of moeder:  _________________________________________ 

 

Datum:   _________________________________________ 

 

 

Handtekening ouders: 
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Bijlage 6: Interviewschema 

 

Hoofdvragen focusgroepinterviews: 

 

1. Kunnen jullie wat vertellen over de seksuele voorlichting die jullie gehad 

hebben? 

 

 Op welke leeftijd? 

 Wat heeft ertoe geleid om over seks te praten? 

 Onderwerpen 

 Op welke manier: hulpmiddelen, mondeling, individueel of in groep, … 

? 

 Door wie en hoe vaak? 

 

 Thuis (ouders, broers/zussen, tantes, …) 

 Andere (vrienden, jeugdbeweging, internet, school) 

 

2. Kunnen jullie wat vertellen over de seksuele voorlichting die jullie op school 

hebben gekregen? 

 

 Hoe lang duurde de les over seksuele voorlichting, wanneer werd deze 

gegeven, door wie, … 

 Hoe was het om met klasgenoten over seks te praten? 

 Hoe vonden jullie het om met een leerkracht over seks te praten? 

 … 

 

3. Wat vinden jullie goed aan de seksuele voorlichting die jullie hebben gekregen? 

 

4. Wat kan volgens jullie beter aan de seksuele voorlichting die jullie hebben 

gekregen? 

 

5. Welke thema‟s zouden jullie willen bespreken tijdens seksuele voorlichting? 

Zijn er sommige thema‟s belangrijker dan andere, en waarom? 
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Bijlage 7: Informatiebrief voor deelnemers aan onderzoeken (vragenlijst) 

 

Informatiebrief voor de deelnemers aan onderzoeken 

 

‘Het kennisniveau en de opvattingen van allochtone en autochtone jongeren van 14 

tot 17 jaar over seksuele voorlichting: Onderzoek in Limburgse scholen.’ 

 

Wij zijn twee studentes gezondheidsvoorlichting en –bevordering aan de Universiteit 

Gent en doen een onderzoek in het kader van onze masterproef. Via deze 

informatiebrief zouden wij  jouw toestemming willen vragen om deel te nemen aan 

onze studie. Met deze studie willen wij inzicht verwerven in het kennisniveau en de 

opvattingen van allochtone en autochtone jongeren van 14 tot 17 jaar over seksuele 

voorlichting op school.  

 

In een eerste fase van het onderzoek hebben wij bij een aantal van jouw medeleerlingen 

een interview afgenomen. Zij hebben ons onder andere verteld wat zij al weten over 

seksuele voorlichting, wat volgens hen nog meer aan bod zou mogen komen in de 

lessen seksuele voorlichting en wat zij goed vinden aan deze lessen. Met de interviews 

hebben we echter maar enkele personen van jullie graad bereikt. Omdat we de mening 

van zoveel mogelijk jongeren willen kennen, willen wij ook graag aan jou vragen om 

deze vragenlijst in te vullen. 

 

Het invullen van de vragenlijst gebeurt volledig anoniem. Dit wil zeggen dat niemand te 

weten komt welke antwoorden jij persoonlijk gegeven hebt. Ook willen we 

benadrukken dat je niet verplicht bent om de vragenlijst in te vullen. Je kan weigeren 

om deel te nemen aan het onderzoek en je kan op elk ogenblik stoppen met het invullen 

van de vragenlijst zonder dat je hiervoor een reden moet opgeven. Jouw weigering of 

deelname zal op geen enkele wijze een invloed hebben op je schoolresultaten. 

 

Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische 

Ethiek verbonden aan het UZ Gent. 

 

Ten slotte willen we erop wijzen dat wij geloven dat deze studie geen nadeel kan 

hebben voor jullie. Mocht er toch iets zijn/gebeuren, mag je steeds contact opnemen met 

ons. De onderzoekers voorzien in een vergoeding en/of medische behandeling in het 

geval van schade en/of letsel tengevolge van deelname aan de studie. Voor dit doeleinde 

is een verzekering afgesloten met foutloze aansprakelijkheid conform de wet inzake 

experimenten op de menselijke persoon van 7 mei 2004. Op dat ogenblik kunnen jouw 

gegevens doorgegeven worden aan de verzekeraar. 

 

Tijdens het invullen van de vragenlijst mag je ons steeds vragen stellen. 

 

Als je wil deelnemen, vragen wij jou om het bijgevoegd toestemmingsformulier te 

tekenen.  

 

Als je aanvullende informatie wenst over de studie of over jouw deelname aan het 

onderzoek, kan je in de loop van de studie op elk ogenblik contact opnemen met: 
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Goele Jans      Birgit Thaels 

Tel 0498/83.00.96     Tel 0477/40.69.03 

Goele.Jans@Ugent.be     Birgit.Thaels@Ugent.be  

 

Peter Decat      Sara De Meyer 

Tel 09.332.35.64     Tel 09.332.35.64 

Peter.Decat@Ugent.be    Saraa.Demeyer@Ugent.be  

 

 

 

  

mailto:Goele.Jans@Ugent.be
mailto:Birgit.Thaels@Ugent.be
mailto:Peter.Decat@Ugent.be
mailto:Saraa.Demeyer@Ugent.be
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Ik, _________________________________________ heb het document 

“Informatiebrief voor de deelnemers aan onderzoeken” gelezen en er een kopij van 

gekregen. Ik heb het document begrepen en wil deelnemen aan het onderzoek door de 

vragenlijst in te vullen. 

 

 

Ik ben bereid op vrijwillige basis deel te nemen aan deze studie. 

 

 

 

Naam van de deelnemer: 

 _________________________________________ 

 

 

Datum:   

 _________________________________________ 

 

 

Handtekening: 
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Bijlage 8: Informatiebrief voor de ouders van deelnemers aan onderzoeken 

(vragenlijst) 

 

Informatiebrief voor de ouders van deelnemers aan onderzoeken 

 

‘Het kennisniveau en de opvattingen van allochtone en autochtone jongeren van 14 

tot 17 jaar over seksuele voorlichting: Onderzoek in Limburgse scholen.’ 

 

Wij zijn twee studentes gezondheidsvoorlichting en –bevordering aan de Universiteit 

Gent en doen een onderzoek in het kader van onze masterproef. Via deze 

informatiebrief zouden wij  uw toestemming willen vragen voor de deelname van uw 

zoon/dochter aan onze studie. Met deze studie willen wij inzicht verwerven in het 

kennisniveau en de opvattingen van allochtone en autochtone jongeren van 14 tot 17 

jaar over seksuele voorlichting op school.  

 

In een eerste fase van het onderzoek hebben wij bij een aantal medeleerlingen van uw 

zoon/dochter een interview afgenomen. Zij hebben ons onder andere verteld wat zij al 

weten over seksuele voorlichting, wat volgens hen nog meer aan bod zou mogen komen 

in de lessen seksuele voorlichting en wat zij goed vinden aan deze lessen. Met de 

interviews hebben we echter maar enkele personen bereikt. Omdat we de mening van 

zoveel mogelijk jongeren willen kennen, hebben wij aan uw zoon/dochter gevraagd om 

een vragenlijst in te vullen. 

 

Het invullen van de vragenlijst gebeurde volledig anoniem. Dit wil zeggen dat niemand 

te weten komt welke antwoorden uw zoon/dochter persoonlijk gegeven heeft. Ook 

willen we benadrukken dat uw zoon/dochter niet verplicht werd om de vragenlijst in te 

vullen. Hij/zij kon weigeren om deel te nemen aan het onderzoek en hij/zij kon op elk 

ogenblik stoppen met het invullen van de vragenlijst zonder dat hij/zij hiervoor een 

reden moest opgeven. Zijn/haar weigering of deelname zal op geen enkele  wijze een 

invloed hebben op zijn/haar schoolresultaten. 

 

Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische 

Ethiek verbonden aan het UZ Gent. 

 

Ten slotte willen we erop wijzen dat wij geloven dat deze studie geen nadeel kan 

hebben voor uw zoon/dochter. Mocht er toch iets zijn/gebeuren, mag u steeds contact 

opnemen met ons. De onderzoekers voorzien in een vergoeding en/of medische 

behandeling in het geval van schade en/of letsel tengevolge van deelname aan de studie. 

Voor dit doeleinde is een verzekering afgesloten met foutloze aansprakelijkheid 

conform de wet inzake experimenten op de menselijke persoon van 7 mei 2004. Op dat 

ogenblik kunnen de gegevens van uw zoon/dochter doorgegeven worden aan de 

verzekeraar. 

 

Indien u er toch bezwaar tegen heeft dat uw zoon/dochter deelneemt aan het invullen 

van de vragenlijst, gelieve dan onderstaand formulier in te vullen en te tekenen. 

 



77 

 

Als u aanvullende informatie wenst over de studie of over de deelname van uw 

zoon/dochter aan het onderzoek, kan u in de loop van de studie op elk ogenblik contact 

opnemen met: 

 

 

Goele Jans      Birgit Thaels 

Tel 0498/83.00.96     Tel 0477/40.69.03 

Goele.Jans@Ugent.be     Birgit.Thaels@Ugent.be  

 

Peter Decat      Sara De Meyer 

Tel 09.332.35.64     Tel 09.332.35.64 

Peter.Decat@Ugent.be    Saraa.Demeyer@Ugent.be  

 

 

 

  

mailto:Goele.Jans@Ugent.be
mailto:Birgit.Thaels@Ugent.be
mailto:Peter.Decat@Ugent.be
mailto:Saraa.Demeyer@Ugent.be
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Ik, _________________________________________ heb het document 

“Informatiebrief voor de deelnemers aan onderzoeken” gelezen en er een kopij van 

gekregen. Ik heb het document begrepen en heb bezwaren tegen de deelname van mijn 

zoon/dochter aan het invullen van de vragenlijst. Daarom wil ik dat de antwoorden van 

mijn zoon/dochter vernietigd worden en niet opgenomen worden in de studie.  

 

 

Naam van de ouder:  

 _________________________________________ 

 

 

Naam van de deelnemer: 

 _________________________________________ 

 

 

Datum:   

 _________________________________________ 

 

 

Handtekening: 
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Bijlage 9: Vragenlijst 

 

INFORMATIE OVER JEZELF EN JE FAMILIE 

 

Ben je een jongen of een meisje   

   

O  jongen 

O  meisje 

 

Hoe oud ben je?  

     

O 13 jaar 

O 14 jaar 

O 15 jaar  

O 16 jaar  

O 17 jaar  

 

Volg je ASO, TSO, BSO of KSO? 

   

O ASO  

O TSO   

 O KSO 

 O BSO (voltijds)  

 O BSO (deeltijds)  

 

In welk jaar secundair onderwijs zit je?  

  

O derde jaar 

 O vierde jaar 
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Heb je een eigen slaapkamer?    

 

O ja 

O neen  

 

Hoeveel computers hebben jullie thuis? (opgelet: playstations zijn geen computers)

   

O geen 

 O 1 

O 2  

 O meer dan 2  

 

Heb je thuis internet?  

    

O ja  

O nee 

 

Alle gezinnen zijn anders (bijvoorbeeld, niet iedereen leeft met beide ouders, soms 

wonen jongeren slechts bij één ouder, of leven ze in twee gezinnen). We willen weten 

hoe jouw gezinssituatie eruit ziet. Vul deze vraag in voor het gezin waar je de hele tijd 

of de meeste tijd doorbrengt en duid de mensen aan die daar leven. 

   

O moeder  

O vader  

O stiefmoeder of vriendin van vader  

O stiefvader of vriend van moeder  

O grootmoeder  

O grootvader  

O ik woon in een opvangtehuis  

O ergens anders, namelijk ... 
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Duid aan hoeveel broers hier wonen. Reken jezelf er niet bij. 

       

O 0 broers  

O 1 broer  

O 2 broers  

O 3 broers  

O meer dan 3, namelijk ... 

 

Duid aan hoeveel zussen hier wonen. Reken jezelf er niet bij. 

 

O 0 zussen 

O 1 zus  

O 2 zussen  

O 3 zussen 

O meer dan 3, namelijk ...  

 

Wat is je godsdienst? 

     

O katholiek  

O protestant  

 O moslim  

 O orthodox  

 O joods 

 O andere 

 O geen 

 

Hoe belangrijk is godsdienst voor jou?  

  

O zeer belangrijk  

O belangrijk  

O onbelangrijk  

O ik weet het niet  
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Wat is jouw origine (afkomst)? 

 

O Belg(ische) 

O Turk(se) 

O Marokkaan(se) 

O Italiaan(se) 

O Andere, namelijk ... 

 

 

Heb je reeds seksueel contact gehad? 

 

 O ja 

 O nee 

 

 

VRUCHTBAARHEID 

 

Hoe lang duurt een menstruatiecyclus bij benadering? (geef slechts één antwoord) 

 

O 20 dagen 

O 24 dagen 

 O 28 dagen 

  

Op de hoeveelste dag (bij benadering) van de menstruatiecylcus vindt de eisprong 

plaats? (geef slechts één antwoord) 

 

 O 1
ste

 dag  

 O 14
de

 dag 

 O laatste dag  
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Op welke dagen (binnen de menstruatiecyclus) is een meisje vruchtbaar en kan ze met 

andere woorden zwanger geraken bij onbeschermd seksueel contact? (geef slechts één 

antwoord) 

     

 O dag 1 tot dag 6  

O dag 7 tot dag 10 

O dag 11 tot dag 16 

O dag 17 tot dag 24 

O dag 25 tot dag 30 

 

Hoeveel dagen kunnen spermacellen overleven in het lichaam van de vrouw? (geef 

slechts één antwoord) 

 

 O een halve dag 

 O één dag  

 O twee dagen  

 O  drie dagen  

O vier dagen  

O vijf dagen 

O geen enkel antwoord is juist 

 

 

VOORBEHOEDSMIDDELEN (anticonceptie) EN DE NOODPIL 

 

Van welke soorten anticonceptie heb je reeds gehoord? (meerdere antwoorden zijn 

mogelijk) 

 

O vrouwencondoom  

O mannencondoom  

O anticonceptiepleister  

O minipil  

O prikpil  
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O combinatiepil  

O hormonale spiraal  

O koper spiraal  

O vaginale ring  

O pessarium  

O hormonale implantaat  

O periodieke onthouding  

O kalendermethode  

O  temperatuurmethode  

O standaard dagen methode  

 O terugtrekmethode (coïtus methode)  

 O slijmmethode (methode van Billings)  

 O andere, namelijk ... 

 

 

Waar kan je de pil, het condoom of de noodpil verkrijgen? (meerdere antwoorden zijn 

mogelijk) 

     

    de pil   het condoom   de noodpil 

 

In de supermarkt O    O    O 

Bij de apotheker O    O    O 

Bij een arts  O    O    O 

Op school  O    O    O 

Op café  O    O    O 

 

 

Voor welke leeftijdsgroep is de pil gratis of aan verminderde prijs verkrijgbaar op 

vertoon van de SIS-kaart (kaart van het ziekenfonds)? (geef slechts één antwoord) 
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O < 21 jaar of ≤ 21 jaar 

O 22 – 25 jarigen 

O 26 – 30 jarigen 

 

Hoeveel dagen na onbeschermd seksueel contact kun je wachten om de noodpil in te 

nemen? (geef slechts één antwoord) 

 

O Je kan niet wachten, ze moet onmiddellijk ingenomen worden 

O 1 dag (24 uur) 

 O 2 dagen (48 uur) 

 O 3 dagen (72 uur) 

 O  4 dagen (96 uur), maar na 72 uur is de werking reeds verminderd 

O 5 dagen (120 uur), maar na 72 uur is de werking reeds verminderd 

O meerdere dagen, maar na 72 uur is de werking reeds verminderd 

 

 

Welke functie heeft de noodpil? (geef slechts één antwoord) 

 

O voorkomt zwangerschap indien je onbeschermd seksueel contact gehad 

hebt 

O heeft dezelfde functie als de gewone anticonceptiepil 

O beschermt je tegen HIV en Seksueel Overdraagbare Aandoeningen indien 

je onbeschermd seksueel contact gehad hebt 

 

Wanneer moet je de noodpil gebruiken? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

 

O altijd na seksueel contact 

O na onbeschermd seksueel contact 

O voor je seksueel contact hebt 

O bij het niet goed functioneren van andere anticonceptiemiddelen 
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De noodpil is volgens jou: (geef slechts één antwoord) 

 

O alleen op voorschrift verkrijgbaar 

O zonder voorschrift verkrijgbaar 

O ik weet het juiste antwoord niet 

 

Vind je dat je voldoende op de hoogte bent van anticonceptie of voorbehoedsmiddelen? 

 

O ja 

O nee 

 

Van welk thema weet je het minst? (geef slechts één antwoord) 

 

O zaken rond vruchtbaarheid 

O kennis van de soorten anticonceptie en voorbehoedsmiddelen 

O kennis rond het gebruik van anticonceptie en voorbehoedsmiddelen 

O zaken rond de noodpil 

O ik ben van elk thema goed op de hoogte 

 

Van welk thema weet je het meest? (geef slechts één antwoord) 

 

O zaken rond vruchtbaarheid 

O kennis van de soorten anticonceptie en voorbehoedsmiddelen 

O kennis rond het gebruik van anticonceptie en voorbehoedsmiddelen 

O zaken rond de noodpil 

O ik ben van elk thema goed op de hoogte 

 

Is er volgens jou een tekort aan kennis rond deze thema‟s bij jongeren? 

 

O ja  

O nee 
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Waaraan is het tekort aan kennis te wijten volgens jou? 

 

O er is geen interesse in dit soort onderwerpen 

O te weinig informatie gekregen op school rond dit thema 

O te weinig informatie gekregen thuis rond dit thema 

O te weinig informatie in het algemeen te verkrijgen rond dit thema 

O er is te veel informatie te verkrijgen waardoor het geheel onoverzichtelijk 

wordt 

O andere, namelijk ...  

 

 

WAAR HAALDE JIJ JE INFORMATIE OVER SEKSUEEL 

OVERDRAAGBARE AANDOENINGEN EN ANTICONCEPTIE 

 

1 WIE OF WAT ZIJN JOUW BELANGRIJKSTE INFORMATIEBRONNEN 

 

Wie of wat zijn jouw belangrijkste informatiebronnen voor anticonceptie / 

voorbehoedsmiddelen? Duid maximum 3 bronnen aan. 

 

 O  leerkracht biologie   O leerkracht godsdienst/zedenleer 

O titularis    O vertrouwensleerkracht 

O andere leerkracht   O  moeder 

O vader     O broer 

O zus     O andere familieleden 

O vrienden (zelfde geslacht)  O vrienden (andere geslacht) 

O leeftijdsgenoten   O huisarts 

O gynaecoloog    O boeken / tijdschriften 

O folders / brochures   O  films / video‟s 

O TV programma‟s   O internet 

O CLB      O jongerencentrum (bv. JAC/JIP) 

O telefonische hulplijn   O niets of niemand 

O eigen ervaring    O  andere (specifieer) ... 
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Wie of wat zijn jouw belangrijkste informatiebronnen voor seksueel overdraagbare 

aandoeningen (SOA)? Duid maximum 3 bronnen aan. 

 

 O  leerkracht biologie   O leerkracht godsdienst/zedenleer 

O titularis    O vertrouwensleerkracht 

O andere leerkracht   O  moeder 

O vader     O broer 

O zus     O andere familieleden 

O vrienden (zelfde geslacht)  O vrienden (andere geslacht) 

O leeftijdsgenoten   O huisarts 

O gynaecoloog    O boeken / tijdschriften 

O folders / brochures   O  films / video‟s 

O TV programma‟s   O internet 

O CLB      O jongerencentrum (bv. JAC/JIP) 

O telefonische hulplijn   O niets of niemand 

O eigen ervaring    O  andere (specifieer) ... 

 

 

2 DOOR WIE OF WAT HAD JE GRAAG WAT MEER INFORMATIE 

GEKREGEN? 

 

Door wie of wat had je graag wat meer informatie gekregen over anticonceptie / 

voorbehoedsmiddelen? Duid maximum 3 antwoorden aan. 

 

O  leerkracht biologie   O leerkracht godsdienst/zedenleer 

O titularis    O vertrouwensleerkracht 

O andere leerkracht   O  moeder 

O vader     O broer 

O zus     O andere familieleden 

O vrienden (zelfde geslacht)  O vrienden (andere geslacht) 

O leeftijdsgenoten   O huisarts 

O gynaecoloog    O boeken / tijdschriften 
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O folders / brochures   O  films / video‟s 

O TV programma‟s   O internet 

O CLB      O jongerencentrum (bv. JAC/JIP) 

O telefonische hulplijn   O niets of niemand 

O eigen ervaring    O  andere (specifieer) ... 

 

Door wie of wat had je graag wat meer informatie gekregen over seksueel 

overdraagbare aandoeningen (SOA)? Duid maximum 3 bronnen aan. 

 

O  leerkracht biologie   O leerkracht godsdienst/zedenleer 

O titularis    O vertrouwensleerkracht 

O andere leerkracht   O  moeder 

O vader     O broer 

O zus     O andere familieleden 

O vrienden (zelfde geslacht)  O vrienden (andere geslacht) 

O leeftijdsgenoten   O huisarts 

O gynaecoloog    O boeken / tijdschriften 

O folders / brochures   O  films / video‟s 

O TV programma‟s   O internet 

O CLB      O jongerencentrum (bv. JAC/JIP) 

O telefonische hulplijn   O niets of niemand 

O eigen ervaring    O  andere (specifieer) ... 

 

 

3 SOMMIGE SCHOLEN ORGANISEREN LESSEN OVER SEKSUEEL 

OVERDRAAGBARE AANDOENINGEN (SOA) EN/OF ANTICONCEPTIE.  

 

Heb je ooit les gekregen over anticonceptie / voorbehoedsmiddelen? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

 

O nee 

O weet ik niet 
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O ja, tijdens een themaweek 

O ja, tijdens een les 

O ja, tijdens een buitenschoolse activiteit 

O ja, via een film 

O ja, via een getuigenis 

O ja, op een andere manier (hierboven niet vermeld) 

 

Vind je dat je school meer of minder tijd zou moeten vrijmaken voor het onderwerp 

anticonceptie? 

 

 O meer  

 O minder  

 O ze maken nu al voldoende tijd vrij 

 

Heb je ooit les gekregen over seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA)? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

 

O nee 

O weet ik niet 

O ja, tijdens een themaweek 

O ja, tijdens een les 

O ja, tijdens een buitenschoolse activiteit 

O ja, via een film 

O ja, via een getuigenis 

O ja, op een andere manier (hierboven niet vermeld) 

 

Vind je dat je school meer of minder tijd zou moeten vrijmaken voor het onderwerp 

seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA)? 

 

 O meer  

 O minder  

 O ze maken nu al voldoende tijd vrij 
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Over welke onderwerpen wil je meer informatie krijgen? (duid alle onderwerpen aan 

waarover jij meer informatie zou willen) 

 

 O relaties 

O gevoelens rond seksualiteit 

O hoe je kan praten met je lief over seksualiteit 

O homoseksualiteit 

O seksuele activiteit 

O in contact komen met iemand die je leuk vindt 

O de pil 

O het condoom 

O andere vormen van anticonceptie 

O veranderingen tijdens de puberteit 

O tienerzwangerschappen 

O beëindigen van de zwangerschap (=abortus) 

O seksueel overdraagbare aandoeningen 

O AIDS  

O andere (specifieer) ... 

 

 

HARTELIJK DANK VOOR JOUW MEDEWERKING !!! 

 

 

 

 


