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Samenvatting: 

 
Culturele superdiversiteit binnen onze samenleving is geen nieuw fenomeen en de huidige 

schoolpopulatie wordt gekenmerkt door leerlingen van verschillende culturele-etnische achtergronden 

met verschillende waarden, normen, gedrags- en sociale omgangsregels. De focus in dit onderzoek ligt 

op de relationele en seksuele vorming op school omdat uit zowel praktijk- als literatuuronderzoek blijkt 

dat allochtone jongeren informatie rond seksualiteit en relaties buiten hun gezin zoeken, wat de 

prominente positie van de school enorm sterk maakt.  Het doel van dit onderzoek is om het huidige 

relationele en seksuele voorlichtingsaanbod toegankelijk te maken voor iedere leerling in de klas, 

ongeacht culturele-etnische achtergrond. Hiervoor werd volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Wat 

zijn de noden en behoeften inzake seksualiteit en relaties bij moslimjongens van vijftien tot achttien 

jaar?”. Dit kwalitatief onderzoek bestond uit tien semigestructureerde interviews.  Uit de resultaten 

bleek dat moslimjongens seksualiteit en relaties sterk koppelen aan hun religie en dat zij vragen 

hebben over cultuurspecifieke thema’s die niet worden beantwoord door de school. Tevens worden 

deze vraagstukken thuis niet beantwoord omwille van wederzijdse schaamtegevoelens tussen ouder en 

kind inzake seksualiteit. Verder kunnen jongeren informatie verschaffen via internet en 

leeftijdsgenoten. De mate waarin leeftijdsgenoten een kwalitatieve informatiebron vormen is 

onduidelijk omwille van de lacherigheid waarmee deze gepresenteerd wordt. Verder bleek de 

aanwezigheid van genderspecifieke rolpatronen bij de man en de vrouw en was er onduidelijkheid in 

hoeverre de dubbele seksuele moraal een courant feit is binnen de moslimgemeenschap. De overgrote 

meerderheid had zelf geen ervaring met seksuele grensoverschrijding, doch hoorden zij wel via 

vrienden zulke situaties inzake daderschap.  Op basis van de resultaten wordt aanbevolen om 

relationele- en seksuele vorming zodanig in te richten dat deze tegemoet komt aan een dynamische 

driehoeksverhouding tussen leerling, ouder en de school waarbij wederzijdse interactie en afstemming 

beoogt wordt.  
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1 Introductie 

 

Sinds de vluchtelingencrisis van 2015 kwamen er in België en buurlanden veel nieuwkomers 

van verschillende origine, doch is immigratie geen nieuw fenomeen, dit zowel in België, als ruimer in 

Europa (Lafleur & Marfouk, 2018). Na de Tweede Wereldoorlog kende België een stroom van 

buitenlandse immigranten, hoofdzakelijk vanuit het gebied rond de Middellandse Zee (Italië, 

Marokko en Turkije). Deze migratiestroom vond voornamelijk plaats vanuit een actieve rekrutering 

voor arbeiders in de zware industrie (Lafleur & Marfouk, 2018).  Doorheen de jaren  groeide deze 

migrantenpopulatie steeds verder uit, onder andere door nieuwkomers vanuit conflictgebieden in het 

Midden-Oosten zoals Irak, Syrië en Afghanistan. België kwam voor een uitdaging te staan, namelijk 

de integratie van deze migrantenpopulatie. De tweede migratiestroom rond de jaren ’80 ging 

gepaard met een groeiende angst tegenover de migrantenpopulatie (Scriortino, 2000). Er speelde 

zich dus een grote bezorgdheid af vanuit de maatschappij dat de Moslimgemeenschap een 

bedreiging zou kunnen vormen voor onze “way of life”, waarden en normen (Lafleur & Marfouk, 

2018) . 

Vandaag de dag leven we alsmaar meer in een samenleving die gekenmerkt wordt door een 

superdiversiteit (Geldof, 2019), wat verwijst naar een toenemende culturele-etnische diversiteit in 

onze samenleving (Geldof, 2019). Uit de actualiteit kwam naar voren dat de afgelopen jaren het 

historisch record in Antwerpen verbroken werd waarbij er meer mensen met een 

migratieachtergrond in de grootstad verblijven, dan zonder migratieachtergrond  Bijgevolg wordt de 

huidige schoolpopulatie gekenmerkt door leerlingen met een verscheidenheid aan culturele en 

religieuze achtergronden. Vermoedelijk heeft dit een invloed op het lesgebeuren, de interacties 

tussen leerlingen onderling en ruimer gezien op onderwijsniveau. De reeds genoemde 

superdiversiteit in onze samenleving is niet zozeer een normatief gegeven. Het is eerder een feitelijk 

en empirisch gegeven waar we als samenleving mee moeten leren omgaan (Geldof, 2019).  In deze 

masterproef zal daarom de focus gelegd worden op relationele- en seksuele  ontwikkelingen bij 

moslimjongens en hoe wij als maatschappij het aanbod in relationele en seksuele vorming (RSV) 

toegankelijk kunnen maken voor een ieder in een klas, ongeacht de verscheidenheid aan culturele 

en etnische achtergrond. 

Tijdens de adolescentieperiode treden de (eerste) ervaringen met relaties en seksualiteit op 

de voorgrond. (De Graaf, Vanwesenbeeck, Woertman, & Meeus, 2009). Volgens de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vormt seksualiteit tevens “een centraal aspect van het mens-

zijn doorheen de levensloop en omvat het zowel seks als genderidentiteiten en –rollen, seksuele 

oriëntatie, erotiek, plezier, intimiteit en voortplanting” (Peeters, Degryse, Frans, Van den Eynde, & 

Verhetsel, 2011, p.17). Het is dan ook belangrijk om informatie rond relaties en seksualiteit op een 

adequate wijze te integreren in het leven van de adolescent, aangezien de seksuele ontwikkeling in 

deze periode een versneld tempo kent.  Om deze seksuele ontwikkeling en seksuele 

identiteitsvorming te ondersteunen, kan relationele- en seksuele vorming (RSV) een bijdrage 

leveren. RSV wil namelijk bewerkstelligen dat adolescenten op een bewuste en weloverwogen wijze 

keuzes kunnen maken inzake relaties en seksualiteit. 
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Naar aanleiding van het persbericht van Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit (2013) dat als 

volgt luidde: “Seksuele beleving jongeren cultureel bepaald” lijkt het belangrijk om de relatie tussen 

seksualiteit en cultuur na te gaan. Volgens Rutgers (2013) zouden Turkse, Marokkaanse, 

Surinaamse en Antilliaanse jongeren tussen 11 en 22 jaar een andere betekenis verlenen aan hun 

ervaringen met seksualiteit en liefde in vergelijking met autochtone jongeren. Tevens blijkt uit 

verschillende onderzoeken dat seksualiteit en cultureel-etnische achtergrond nauw met elkaar 

verbonden zijn. Deze onderzoeken zullen dan ook verder besproken worden doorheen deze 

masterproef. Er werd in deze masterproef dan ook geopteerd om de focus te leggen op de noden en 

behoeften van moslimjongens met een leeftijd gaande van vijftien tot achttien inzake seksualiteit en 

relaties. De relevantie van dit onderzoek zal vanuit verschillende invalshoeken beschreven worden. 

De superdiversiteit in onze samenleving, onder andere als gevolg van de migratiestromen (Geldof, 

2019), zou implicaties met zich kunnen meebrengen. Zo zouden de  meeste programma’s voor 

seksuele gezondheid bij jongeren volgens Demyttenaere (2005) te weinig rekening houden met de 

etnisch en cultureel gediversifieerde samenstelling van de bevolking. Deze  seksuele 

gezondheidsprogramma’s zijn vaak nog te veel gericht op een “white middle class”- publiek. 

Daarnaast blijkt uit onderzoek van Balli (2005) dat Islamitische jongeren vragen hebben over 

seksualiteit en relaties, maar dat deze vrijwel onvoldoende beantwoord worden door de RSV die op 

school aangeboden wordt. Deze seksuele vorming zou ook te weinig rekening houden met de 

biculturele achtergrond en verwachtingen van allochtone jongeren (Balli, 2005). Het lijkt belangrijk 

dat RSV op school rekening houdt met de cultureel-etnische achtergrond van de jongeren omdat uit 

verschillende onderzoeken blijkt dat seksualiteit en culturele-etnische achtergrond nauw met elkaar 

verbonden zijn. 

Verder is er beperkt onderzoek gevoerd naar de openheid over seksualiteit binnen allochtone 

gezinnen en allochtone individuen onderling (Klaï, 2005). Dit verkennend onderzoek wil dit hiaat dan 

ook trachten opvullen. Het is daarom relevant om in dit onderzoek de informatiebronnen van 

moslimjongens te onderzoeken. Het bestaande onderzoek hieromtrent is eerder uiteenlopend en 

fragmentarisch (Klaï, 2005). Een ander belanghebbend aspect is het mogelijks taboe rond 

seksualiteit in Turks-Marokkaanse gezinnen. Volgens Balli (2005) is seksualiteit binnen deze 

gezinnen geen taboe meer, terwijl ander onderzoek aantoont dat dit wel het geval is (Cense & Van 

Dijk, 2010; Hemmes & Ulichki, 2010; Lodewijckx & Hendrickx, 2000). Ondanks het bestaan van een 

maagdelijkheidscultuur, die tevens vooral op meisjes gericht is (Demant & Pels, 2006; de Graaf, van 

Egten, de Hoog & van Berlo, 2009), en het eventuele taboe rond seksualiteit in de 

moslimgemeenschap, tonen cijfers aan dat Turks-Marokkaanse jongens meer seksuele ervaring 

hebben op het gebied van geslachtsgemeenschap (31,4%) in vergelijking met Nederlandse jongens 

(25,5%) (de Graaf, Van Dijk & Wijsen, 2010). Het aspect “taboe op seksualiteit” werd daarom ook 

meegenomen in dit onderzoek om duidelijkheid te creëren over de mate waarin taboe inzake 

seksualiteit courant is binnen deze gezinnen. 
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De reden waarom RSV op school verbonden is aan dit onderzoek is de volgende: Islamitische 

jongens gaan in de eerste plaats informatie over seksualiteit en relaties zoeken buiten hun gezin, 

met name bij klasgenoten, vrienden en op school, i.e. lessen biologie (Klaï, 2005). Dit is anders bij 

autochtone jongens (Klaï, 2005). Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat de school een grote 

rol kan spelen in de RSV van deze jongensgroep omdat de school net voor deze specifieke 

jongensgroep een prominente rol speelt in vergelijking met autochtone jongens (Klaï, 2005). 

Babazia (2005) geeft daarnaast ook aan dat men zoveel mogelijk aansluiting moet vinden bij de 

leefwereld van Turks-Marokkaanse jongens. Op deze manier kan er zinvol gewerkt worden rond 

seksualiteit en relaties met deze jongeren. Dit huidige onderzoek  heeft dan ook als doel om de 

vragen en actuele thema’s rond seksualiteit en relaties te achterhalen bij moslimjongens, zodat RSV 

toegankelijk wordt voor iedere jongere, ongeacht hun culturele-etnische achtergrond. Op deze 

manier kan een goede seksuele gezondheid en ontwikkeling gewaarborgd worden. Tenslotte is uit 

onderzoek gebleken dat 84% van de meisjes en 66% van de allochtone jongens tussen de 15 en 25 

jaar sinds hun veertiende wel eens te maken kreeg met seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) 

(Kuyper et al., in Ulichki, 2009). Dit is nogmaals een duidelijke aanleiding om de kennis en inzicht te 

vergroten inzake de noden en behoeften van moslimjongens m.b.t. seksualiteit en relaties.  Er lijkt 

wel degelijk een verschil te zijn met autochtone jongeren, al werd dit verschil niet significant 

bevonden door de Graaf en collega’s (2009). 

 

In de literatuurstudie zullen verschillende thema’s aan bod komen die de basis vormen om de 

vooropgestelde onderzoeksvraag te verkennen, namelijk “wat zijn de noden en behoeften inzake 

seksualiteit en relaties bij moslimjongens van vijftien tot achttien jaar?”.  
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2 Literatuurstudie 

 

2.1. Seksuele ontwikkeling 

 

Volgens de website van Sensoa gaat de seksuele ontwikkeling van de jongere over “alle 

stappen die kinderen en jongeren zetten op weg naar hun volwassen seksualiteit” (Sensoa, z.d.). 

Deze individuele ontdekkingstocht maakt deel uit van de lichamelijke en emotionele ontwikkeling 

van het kind waarbij het kind leert zijn eigen lichaam kennen, en dat van anderen. Ieder kind 

ondergaat een seksuele ontwikkeling, maar niet alle seksuele handelingen zijn normaal” (Sensoa, 

2018). Het is daarom belangrijk dat de opvoeder van het kind de sociale omgangsregels en grenzen 

aanleert zodat het kind leert om zichzelf en anderen respecteren (Peeters et al., 2011). Naast de 

opvoeder van het kind, speelt de school ook een prominente rol in de RSV van jongeren aangezien 

ze liever RSV op school krijgen (Feldman & Rosenthal, 2000; Hutchinson & Cooney 1998; Ravesloot, 

1999).

 

2.2. Gender, etniciteit en seksualiteit 

 

Aangezien gekozen werd om de noden en behoeften inzake seksualiteit en relaties van 

moslimjongens van vijftien tot achttien jaar te onderzoeken, zullen de concepten gender en etniciteit 

beschreven worden, die in relatie worden gesteld met seksualiteit. 

 
Een eerste belangrijk concept in dit onderzoek is het concept “gender”. West & Zimmerman 

(1987, p.125) definieerden gender als “an achieved status: that which is constructed through 

psychological, cultural, and social means.” Het concept ‘gender’ kan opgedeeld worden in vier 

deelaspecten (Peeters, et al., 2011).  Uit onderzoek van Klaï (2005) lijkt de genderidentiteit en 

genderrol duidelijker uitgestippeld te zijn bij allochtone jongeren in vergelijking met autochtone 

jongeren. Turkse en Marokkaanse jongens hebben sterkere negatieve stereotiepe opvattingen over 

genderrollen (de Graaf, et al., 2009). Verder vormt  een combinatie van biologisch geslacht, 

genderidentiteit, genderrol en seksuele oriëntatie de basis voor de (seksuele) genderidentiteit van 

een persoon (Motmans & Frans, 2008). Deze seksuele oriëntatie, zoals bijvoorbeeld 

homoseksualiteit, is binnen de allochtone gemeenschap een sterk taboe (Klaï, 2005). Dikwijls lijkt dit 

wel getolereerd te worden, doch mag dit niet openlijk geuit worden (Klaï, 2005).  
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Een belangrijke bijdrage inzake gender en genderstereotypering is die van Jung & Willi 

(1984) die stelden dat er twee archetypen binnen onszelf aanwezig zijn, die in- of uit balans kunnen 

zijn, afhankelijk van de context waarin men leeft.  Ieder van ons zou een animus-modus en een 

anima-modus in zich hebben. Deze modi hebben invloed op genderstereotiep gedrag dat hoort bij de 

man of hoort bij de vrouw. De animus-modus wordt beschreven als een modus die eerder past bij de 

man, namelijk sterk, dapper, vitaal, hard, strijdlustig, agressief, bedreigend, intelligent, 

leidinggevend en verantwoordelijk. De anima-modus wordt beschreven als een modus die eerder 

past bij de vrouw, namelijk gevoelig, zacht, liefdevol, innemend, verleidend, verzwelgend, 

betoverend, omringend, barend, voedend, moederlijk en zorgzaam (Persoonlijke communicatie, 

2019).           

 

2.3. Seksualiteit in relatie met culturele diversiteit 

 

Aangezien in deze masterproef reeds aanzet werd gegeven dat seksualiteit in relatie kan 

worden gesteld met cultuur, zal hieronder een bespreking volgen. 

 
Seksuele beleving en de functie van seks kan per cultuur verschillen (Boedjarat, Lamur, & 

Straver, 1998; van Ginneken, Ohlrichs, & van Dam, 2004). Binnen de hedendaagse Islam in Europa 

heeft seksualiteit voornamelijk een voortplantingsfunctie (Monkasa, 2005) en preventieve functie 

van ontucht en overspel. Volgens het onderzoek van Lodewijckx en Hendrickx (2000) zijn er weinig 

Marokkaanse jongens in België die geen geslachtsgemeenschap hebben voor het huwelijk. Zij 

kunnen echter niet bewijzen dat ze maagd zijn, dit in tegenstelling tot meisjes. Daarnaast worden 

jongens eerder aangemoedigd door peers en oudere mannelijke familieleden om seksuele contacten 

te hebben om hun mannelijkheid te bewijzen (Lodewijckx & Hendrickx, 2000; de Graaf et al., 2009). 

Het is in verder onderzoek aangewezen om de relatie tussen afkomst en seksuele problemen te 

onderzoeken. Belangrijk hierbij is dat de verschillen in het voorkomen van klachten tussen de 

verschillende etnische groeperingen, niet uitsluitend verklaard kunnen worden op basis van cultuur 

en religie, maar ook door andere determinanten zoals straatcultuur en sociaal-economische klasse. 

Als er gekeken wordt naar de kennis over seksualiteit is deze volgens Balli (2005) vergelijkbaar 

tussen allochtonen en autochtonen. Wel wordt deze bij allochtonen gekleurd door de algemeen 

geldende norm dat ze geen seks mogen hebben voor het huwelijk. Om kennis te kunnen verschaffen 

inzake seksualiteite en relaties, kunnen jongeren verschillende informatiebronnen raadplegen. RSV 

kan dus verkregen worden via verschillende contexten of informatiebronnen, zoals het internet, de 

ouders en familie, de peergroup en de school (Klaï, 2005; Peeters et al., 2011, Ulichki, 2010). 

 

 

 

 

 



11 

2.4. Informatiebronnen 

 

Klaï (2005) deed onderzoek naar informatiebronnen rond seksualiteit en relaties bij een 

steekproef met ruim 35% Islamitische jongens met een gemiddelde leeftijd van achttien jaar. Hieruit 

kwam naar voren dat deze jongeren in de eerste plaats hun informatie buiten het gezin zullen halen, 

dit meer dan autochtone jongens. Voornamelijk de school, vrienden en klasgenoten zijn hierbij 

belangrijke informatiebronnen bij hun kennis over seksualiteit en relaties. Naast de school en 

leeftijdsgenoten, vormt het internet tevens een belangrijke bron van informatie.  

 Internet  

 

Een eerste informatiebron waarop jongeren beroep kunnen doen bij vragen of bij de nood 

aan informatie over seksualiteit en relaties, is het internet. Jongeren zoeken informatie op het 

internet omwille van de anonimiteit en vanwege het gebruiksgemak (Ulichki, 2010). Deze 

anonimiteit is van belang aangezien er volgens verschillende onderzoeken in allochtone kringen een 

taboe heerst rond seks en seksualiteit (Cense & Van Dijk, 2010; Hemmes & Ulichki, 2010; 

Lodewijckx & Hendrickx, 2000). Turkse en Marokkaanse jongeren hebben vanuit hun cultureel-

religieuze achtergrond specifieke vraagstukken en maken daarom vaak gebruik van internetbronnen 

die aansluiten bij hun specifieke leef- en belevingswereld (Ulichki, 2010). Er bestaan talrijke 

“allochtone” websites op het internet (Babazia, 2005; Ulichki, 2010) waar gesproken wordt over 

actuele kwesties en levensvragen die moslimjongens bezighoudt. Thema’s waar Turks-Marokkaanse 

jongeren zich online voornamelijk mee bezighouden zijn maagdelijkheid, soa-en 

zwangerschapspreventie en homoseksualiteit (Ulichki, 2010). Door de toegankelijkheid en 

anonimiteit van deze specifieke “allochtone” websites, lijkt de drempel verlaagd te worden om vrij te 

kunnen discussiëren met elkaar over wat hen bezighoudt. 

 

Ouders en familie 

 

Informatieverstrekking door ouders of familie van de jongere vormt een tweede bron van 

informatie als het gaat over seksualiteit en relaties. Ouders vormen primaire bronnen als het gaat 

over de relationele en seksuele opvoeding van hun kinderen (Peeters, e.a., 2011; Ulichki, 2010). Uit 

het onderzoek van het Hemmes & Ulichki (2010) kwam naar voren dat een deel van de allochtone 

ouders hun kinderen niet of zeer beperkt begeleidt naar de seksuele ontwikkeling en 

identiteitsvorming van hun kind. Indien er wel seksuele vorming door de ouder(s) plaatsvindt, zou 

deze veelal gendergevoelig en onderhevig zijn aan (gender)stereotype opvattingen over seksualiteit 

(Ulichki, 2010). Volgens Balli (2005) zijn ouders in de Turks-Marokkaanse gemeenschap verplicht 

om zich in te zetten bij de relatievorming van hun kinderen, i.e. het vinden van een partner, wat 

gezien wordt als sluitstuk van hun opvoeding.  
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Binnen autochtone gezinnen blijkt uit Sexpert-onderzoek (2013), die onderzoek deed bij 

Vlaamse jongeren, dat voor de meeste jongeren de behoefte om te spreken over seksualiteit en 

relaties, voldoende wordt ingevuld door gezinsleden. Een duidelijke meerderheid kan dan ook 

terecht bij gezinsleden om over seksualiteit en relaties te spreken, al is dit eerder een 

“moedersaangelegenheid” (Sexpert, 2013). 

 

Waar sprake was van taboe op seksualiteit volgens Cense & Van Dijk, 2010; Hemmes & 

Ulichki, 2010; Lodewijckx & Hendrickx, 2000) geeft Klaï (2005) echter aan dat dit taboe op 

seksualiteit de dag van vandaag niet meer aan de orde is binnen allochtone gezinnen. Ook Balli

(2005) sluit zich aan bij deze opvatting. Er zijn wel regels die seksualiteit in goede banen leiden zoals 

het verbod op seks voor het huwelijk. Homoseksualiteit blijft wél een taboe in de 

moslimgemeenschap (Balli, 2005). Hoewel Klaï (2005) en Balli (2005) geen taboe meer zien op het 

gebied van seksualiteit in de moslimgemeenschap, blijkt RSV binnen de allochtone gezinscontext niet 

evident te zijn (Klaï, 2005). Er is sprake van een wederzijds schaamtegevoel (Ulichki, 2010; van Lee, 

Marjanovic, Wijsen & Mouthaan, 2005). Allochtone ouders hebben het gevoel geen praktische 

handvatten en vaardigheden te hebben om met hun kinderen over seksualiteit te spreken, al willen ze 

dit wel (Lépine, 2005). Kinderen wensen zelf niet over seksualiteit te spreken met hun ouders uit 

schaamte en respect voor hen (Ulichki, 2010). Daarnaast speelt genderdifferentiatie een grote rol 

(Klaï, 2005; van Lee, et al., 2005). Moeders zullen vaker met dochters spreken en vaders eerder met 

zonen (van Lee, et al., 2005), al werd bevonden dat  Islamitische vaders eigenlijk zeer weinig over 

seksualiteit en relaties spreken met hun zonen of dochters (Klaï, 2005). Dit in tegenstelling tot 

autochtone vaders die opvallend meer met hun kinderen spreken over seksualiteit en relaties (Klaï, 

2005; Sexpert, 2013). Hiernaast zouden volgens Klaï (2005) autochtone zonen significant minder 

gesprekken aangaan met hun moeders in vergelijking met dochters, en autochtone jongeren zouden 

significant meer met hun moeder spreken in vergelijking met allochtone jongeren. Binnen het gezin 

neemt dus vooral de moeder de rol van “seksuele opvoeder” op zich en kan dit bekeken worden als 

een “moedersaangelegenheid” (Klaï, 2005; Sexpert, 2013).  

 

Indien er binnen het allochtone gezin over seksualiteit gesproken wordt, meestal met de 

moeder, heeft dit voornamelijk betrekking op technisch-biologische thema’s en relationele 

onderwerpen die voor de handliggend zijn zoals lichamelijke veranderingen, relaties, verliefdheid, 

samenlevingsvormen en man/vrouw taakverdelingen (Klaï, 2005). Intieme gespreksonderwerpen 

openen ligt moeilijker. Uit het onderzoek van de Graaf en collega’s (2009) werden relatief hoge 

verschillen bevonden, gegeven het percentage in de totale groep jongens, wat betreft de 

maagdelijkheidscultuur bij Nederlandse, Turks/Marokkaanse, Surinaamse/Antilianse jongens. Bijna 

de helft (46,9%) van de Turks-Marokkaanse jongens krijgt van hun ouders de boodschap om geen 

seks voor het huwelijk te hebben, dit in vergelijking met 6,7% van de Nederlandse jongens. Voor 

zichzelf vindt 40% van de Turks-Marokkaanse jongens het belangrijk om geen seks voor het 

huwelijk te hebben. Dit is het geval voor 7,7% van de Nederlandse jongens. Turkse-Marokkaanse 

jongens dragen maagdelijkheid dus hoog in de vaandel in vergelijking met de andere 

jongensgroepen. 
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 Peergroup 

 

Vervolgens kan de peergroup van de jongere dienen als informatiebron. In de 

adolescentieperiode gaan jongeren stilaan afstand nemen van hun ouders, en zich aansluiten bij 

leeftijdsgenoten (Ulichki, 2010). Vooral bij jongeren die onderhevig zijn aan een straatcultuur, kan 

de peergroup aanzetten tot eventueel seksueel grensoverschrijdend gedrag (Ulichki, 2010). De 

aanzet tot seksueel grensoverschrijdend gedrag komt voornamelijk tot uiting wanneer men net een 

stapje verder wil gaan om zich te kunnen “bewijzen” aan de groep. (Ulichki, 2010). Volgens de Graaf 

en collega’s (2009) geven Turks-Marokkaanse jongens hiernaast vaker aan druk te ervaren vanuit 

hun vriendengroep, met name om seksuele ervaringen op te doen, in vergelijking met Nederlandse 

of Surinaams/Antilliaanse jongens. Daarnaast kwam naar voren dat Nederlandse en Turks-

Marokkaanse jongens meer seksuele ervaring hebben, meer gericht zijn op seks, een positieve 

houding hebben tegenover seks en grensoverschrijdend gedrag, indien ze met hun vrienden vaak 

praten over seks en het gevoel hebben dat er in hun vriendengroep belang wordt gehecht aan het 

hebben van seks (de Graaf et al., 2009). 

 

School 

 

Een laatste context waarin RSV kan plaatsvinden, en die een prominente rol aanneemt in de 

seksuele ontwikkeling van jongeren, is de school (Peeters, et al., 2011).  Dit is zeker het geval voor 

allochtone jongeren, die eerder buitenshuis informatie gaan zoeken (Klaï, 2005). Daarenboven 

zouden volgens verschillende onderzoekers, reeds vermeld, jongeren liever RSV op school krijgen 

(Feldman & Rosenthal, 2000, Hutchinson & Cooney, 1998 & Ravesloot, 1997).  RSV werd sinds 2010 

opgenomen in de vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen binnen het Vlaamse 

onderwijs (Peeters, et al., 2011). Binnen Natuurwetenschappen (ASO, TSO en KSO) en Project 

Algemene Vakken (BSO) wordt RSV geïmplementeerd. Dit wil zeggen dat kinderen en jongeren 

verplichte educatie krijgen over relaties en seksualiteit. In België wordt RSV verstrekt door 

verschillende organisaties (bv. CAW, Ella vzw, Pimento, etc.). Het onderzoek van Lodewijckx & 

Hendrickx (2000) geeft aan dat seksuele voorlichting op school rekening moet houden met de 

culturele achtergrond van de jongeren. Zo zijn maagdelijkheid voor het huwelijk zowel bij meisjes 

als jongens, en het bestaan van cultuurgebonden opvattingen, maar ook misvattingen over 

anticonceptie belangrijke aspecten. 

 
Naast een onderwijskundige taak heeft de school ook een pedagogische taak en kijkt het 

erop toe dat het individu een gezond (seksueel) functioneren opbouwt (Ulichki, 2010). Uit onderzoek 

blijkt dat jongeren van mening zijn dat er meer aandacht moet zijn voor de weerbaarheid (“je moet 

pas seks hebben als je daar klaar voor bent”), de nadelige gevolgen van seks, de technieken, 

beleving en gevoel (Ulichki, 2010).  Daarnaast noemden ze de mogelijkheid om een persoonlijk 

gesprek met de voorlichter te mogen hebben (Hemmes & Ulichki, 2010).  
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Een stap verder was het onderzoek van Lodewijckx & Hendrickx (2000). Zij deden 

onderzoek naar kennispatronen, normen en verwachtingen over seks voor het huwelijk, seksueel 

gedrag bij 27 Marokkaanse jongens. Volgens dit onderzoek dient er dus rekening gehouden te 

worden met het potentieel conflict tussen de seksuele opvoeding thuis en de seksuele opvoeding op 

school. Klaï (2005) bevestigt deze stelling aangezien allochtone jongeren leven en opgroeien tussen 

twee culturen, namelijk de expliciete westerse, democratische en vrije maatschappij enerzijds en de 

cultuur van het thuisland met haar eigen waarden en en normen anderzijds. Een stap verder is de 

stelling dat allochtone jongeren een meervoudige identiteit zouden hebben (Monkasa, 2005).

 

2.5. Seksueel grensoverschrijdend gedrag in relatie met cultuur 

 

Een volgende vraag die we ons kunnen stellen is welke rol de culturele achtergrond van 

jongeren speelt in hun opvattingen over seksueel grensoverschrijdend (SGG) gedrag en hun 

ervaringen op dat gebied. Kuyper en collega’s (2010) definiëren seksueel grensoverschrijdend 

gedrag als “seksueel gedrag dat over de grens van de betrokkene gaat en waarbij een partner die 

geen seks wil, wordt overgehaald, beïnvloed, gemanipuleerd, gechanteerd of gedwongen”. Volgens 

het onderzoek van Cense (2012) speelt culturele achtergrond een rol in de opvattingen van jongeren 

over seksuele grenzen. Op het gebied van seksuele ervaringen met seksuele grensoverschrijding 

werd er geen directe invloed van cultuur bevonden (Cense, 2012). Ander onderzoek stelt dat 

allochtone jongeren meer problematisch seksueel grensoverschrijdend gedrag zouden vertonen (de 

Graaf, Van Dijk, & Wijsen, 2010 en Cense, 2012). In het onderzoek van de Graaf en collega’s (2009) 

werden verschillen bevonden op het gebied van grensoverschrijdend gedrag bij Nederlandse en 

Turks-Marokkaanse jongens, echter werden deze kleine verschillen niet significant bevonden. 13,9% 

van de Turks-Marokkaanse jongens werd ooit zelf gedwongen tot het verrichten van seksuele 

handelingen, dit in vergelijking met 5,1% van de Nederlandse jongens. 8,3% van de Turks-

Marokkaanse jongens dwong ooit iemand anders, dit in vergelijking met 5,2% van de Nederlandse 

jongens. Met zicht op seksueel grensoverschrijdend gedrag kwam uit dit onderzoek naar voren dat 

Turks- Marokkaanse jongens duidelijk meer schaamte en schuldgevoelens ontwikkelden bij de 

aanwezigheid van seksuele gevoelens, in vergelijking met Nederlandse, Surinaamse en Antilliaanse 

jongens. 

 

 Daarnaast zijn ze het meest behoudend in hun opvattingen over seksualiteit in vergelijking 

met de andere jongensgroepen (Cense, 2012). Daarnaast trekken autochtone jongeren zich minder 

aan van wat het effect is van hun gedrag op hun familie, of op hun sekspartner (Cense, 2012). Dit in 

vergelijking met Turks-Marokkaanse en Antiliaanse/Surinaamse jongeren, die voornamelijk 

reputatieschade en schade voor de eer van de familie willen voorkomen. Zij leven volgens meer 

strikte en vaste normen zoals maagdelijkheid voor het huwelijk. 
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 Autochtone jongeren vullen het respect ten aanzien van hun ouders op een andere manier 

in. Zij zullen zich meer vasthouden aan ideeën van veilig vrijen om risico’s op zwangerschap te 

voorkomen en niet te vroeg met seks te beginnen. Alle jongerengroepen zijn het eens dat de grens 

wordt overschreden indien het seksueel gedrag respectloos en vernederend is (Cense, 2012).  

 

 Dubbele seksuele moraal 

 

In onze maatschappij zijn duidelijke sekserollen gedefinieerd, alsook strikte normen ten 

aanzien van vrouwelijk of mannelijk gedrag (Gijs, Gianotten, Vanwesenbeeck & Weijenborg, 2009). 

Een belangrijk aspect bij de regulatie van de sekse is de dubbele seksuele moraal, ‘‘ofwel de 

strengere restrictie op de seksualiteit en seksuele autonomie van vrouwen dan van  mannen’’ (Gijs 

et al., 2009, p. 181) Het gaat hier over waarden, normen en respect hebben voor elkaar als 

seksueel wezen (Klaï, 2005). De norm van de vrouwelijke seksualiteit is uitermate ambigue 

aangezien een vrouw aantrekkelijk moet zijn, maar niet te seksueel actief. Zij dient eerder seksueel 

terughoudend te zijn. Men kan de vrouwelijke seksualiteit beoordelen als goed of slecht, terwijl de 

mannelijke seksualiteit eerder één dimensie kent, namelijk positief en natuurlijk. Allochtone 

jongeren leven nog meer met een dubbele seksuele moraal dan autochtone jongeren (Cense & Van 

Dijk, 2010; Demant & Pels, 2006; van Lee, et al., 2005). Bij sommige Turks-Marokkaanse jongeren 

leeft de dubbele seksuele moraal het sterkst, in vergelijking met Surinaamse en Antilliaanse 

jongeren (Klaï, 2005). Autochtone jongeren hebben eerder een vrije seksuele moraal (Cense & Van  

Dijck,  2010), wat  wil zeggen dat zij  seks geaccepteerd vinden, indien beide partijen akkoord gaan 

en zich er goed bij voelen. Maar ook Christelijke jongeren geven aan een dubbele seksuele moraal te 

zien in hun omgeving (Cense & Van Dijk, 2010). 

 

Uit het onderzoek van de Graaf en collega’s (2009) werd deze dubbele seksuele moraal ook 

onderzocht bij Turks-Marokkaanse, Nederlandse en Surinaams/Antilliaanse jongeren. Uit de 

resultaten kwam naar voren dat jongeren ongeveer hetzelfde gedrag goedkeuren voor mannen als 

vrouwen op seksueel gebied. Er werd in dit onderzoek dus geen duidelijke dubbele seksuele moraal 

gerapporteerd. De onderzoekers zien een verklaring in het gegeven dat jongeren ogenschijnlijk niet 

openlijk willen toegeven dat ze seksueel gedrag van jongens en meisjes ongelijk beoordelen. 

Demant & Pels (2006) zeggen dat concepten zoals de dubbele seksuele moraal eerder ouderwetse 

traditie of opvattingen zijn die vandaag de dag geen hoofdrol meer spelen. In de “zuivere” Islam 

wordt er geen differentiatie gemaakt op basis van geslacht en moet zowel de jongen als het meisje 

maagd blijven tot het huwelijk.
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3 Onderzoeksvragen  

 
 

Op basis van het literatuuronderzoek werden volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

1. Welke plaats heeft seksualiteit binnen het leven van deze moslimjongens? 

2. Welke bronnen gebruiken deze moslimjongens bij de informatieverzameling rond seksualiteit 

en relaties? 

3. Is er sprake van een dubbele seksuele moraal, i.e. welke genderspecifieke opvattingen 

hebben zij van mannen en vrouwen? 

4. Hebben deze moslimjongens ervaringen met seksuele grensoverschrijding, i.e. zelf iemand 

anders gedwongen en/of zelf gedwongen geweest tot seksuele (grensoverschrijdende) 

handelingen? 

5. Hoe staan deze moslimjongens tegenover de huidige relationele en seksuele voorlichting op 

school, i.e. vinden zij deze toegankelijk en aansluitend bij hun leefwereld (noden en 

behoeften inzake aanbevelingen) ? 
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4 Methode 

 

Deelnemers  

 

In deze masterproef werd gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksopzet. Deze keuze kan 

gemotiveerd worden vanuit de exploratieve functie van dit onderzoek en gevoeligheid van dit 

onderwerp wat enige nuance vraagt. Om de dataverzameling te ondersteunen, werd gekozen voor 

de afname van semigestructureerde interviews. Deze interviews werden afgenomen bij 10 

zestienjarige Belgische jongens met een moslimachtergrond tussen de vijftien en achttien jaar oud.  

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers bedraagt 15,9 jaar met een bereik van 15-18 jaar. Deze 

etnische minderheidsjongens werden gerekruteerd via e-mail naar 25 Antwerpse middelbare 

scholen. De tien deelnemers zijn afkomstig uit twee scholen waarvan één school eerder 

grootstedelijk lag en de andere eerder gemeentelijk. Om de anonimiteit van de respondenten te 

garanderen zullen er geen verdere demografische gegevens vrijgegeven worden.  

Aangezien de respondenten ouder zijn dan veertien jaar, hebben zij volgens de Privacywet “verstand 

van onderscheid” wat handelingsbekwaamheid impliceert (gegevensbeschermingsautoriteit.be, z.d.) 

waardoor goedkeuring van deelname vanwege het ethisch comité en de ouders van de jongere niet 

vereist is. Toestemming vanwege de ouders van de deelnemers is bovendien gezien dit type 

onderzoek niet wenselijk vanwege mogelijks taboe rond seksualiteit bij deze doelgroep. Er werden 

exclusiecriteria opgesteld op het gebied van etnische achtergrond, leeftijd en geslacht. Enkel 

moslimjongens tussen de leeftijd van vijftien tot achttien jaar vormen de doelgroep van dit 

onderzoek. Verder is hun sociaal-economische status niet relevant voor dit onderzoek. 

 

 

Apparatuur en materiaal 

 

De tien  semi-gestructureerde interviews werden op basis van de breedte van het 

literatuuronderzoek geconstrueerd. Vooreerst werd een topiclijst opgesteld die een basiskader 

vormde waarop het interview geconstrueerd kon worden. In het interview werden verschillende 

thema’s opgenomen  en bevraagd. Deze thema’s zijn gelijklopend met de thema’s die besproken 

worden in de inleiding van de masterproef. In Bijlage 2. werd de interviewleidraad bijgevoegd. 

Verder werd gebruik gemaakt van opnameapparatuur om de interviews op te nemen, zodat deze op 

een later tijdstip getranscribeerd kunnen worden. 

 

 



18 

Procedure 

 

Dit onderzoek werd opgezet in samenwerking met Sensoa, tevens een belangrijke pion als het gaat 

over RSV. Dit Vlaams Expertisecentrum voor seksuele gezondheid werkt verschillende thema’s en 

projecten uit rond seksualiteit zoals het voorkomen van risico’s op ongeplande zwangerschappen, 

seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel overdraagbare aandoeningen, HIV en seksuele 

rechten. (Sensoa, z.d.). Er werd naar 25 verschillende scholen in regio Antwerpen een mail 

verzonden waarin de opzet van het onderzoek werd beschreven en de vraag tot deelname werd 

gesteld. Er werd nauwelijks respons ontvangen. Er werden uiteindelijk twee scholen gevonden die 

zich bereid stelden tot deelname. De interviews werden in januari 2019 afgenomen. In beide scholen 

werd de opzet van het onderzoek reeds voor mijn komst door de schooldirecteur voorgesteld aan de 

jongeren. Op de dag van afname, was er reeds een lijst ter beschikking waarop de namen van de 

respondenten genoteerd waren. De interviewafname startte met een voorstelling van de 

onderzoeker en het onderzoeksopzet. Na deze voorstelling werd gevraagd aan de deelnemer om een 

formulier met demografische- en identificatiegegevens in te vullen. Uit ethische overwegingen werd 

tevens een informed consent aangeboden (zie Bijlage 1.). De respondenten dienden dit document 

zorgvuldig in te vullen en gaven hiermee toestemming tot vrijwillige deelname aan het onderzoek. 

Daarna werd meegedeeld dat omwille van  praktische redenen het interview opgenomen zal worden 

met opnameapparatuur. Vervolgens startte het eigenlijke interview. De interviews kenden een 

gemiddelde duur van 32,07 minuten met een range gaande van 27,14 minuten tot 39,14 minuten.  

De interviews vonden plaats in een beschikbaar les- of gesprekslokaal in beide scholen tijdens de 

lesuren. Omwille van afleiding werd geopteerd voor een neutrale ruimte. Aan het einde van het 

interview werd de deelnemer bedankt en ontving hij een bioscoopcheque ter beloning.   

 

Analyse 

 

Een eerste stap in de kwalitatieve data-analyse omvatte het vertrouwd geraken met de data, waarbij 

de audio-opnames werden omgezet in tekst, i.e. transcripties (zie Bijlage 3.). De interviews werden 

getranscribeerd met het programma VLC. Kwalitatieve data-analyse behelst verschillende stadia die 

op cyclische wijze tot stand komen. Dit wil zeggen dat er verschillende terugkoppelingen zullen 

worden gemaakt waardoor nieuwe inzichten tot de oppervlakte komen (Mortelmans, 2007). Deze 

nieuwe inzichten zullen dan ook steeds teruggebracht worden naar de oorspronkelijke data. Dit 

terugkoppelend proces kent zijn einde indien er geen nieuwe inzichten meer tot de oppervlakte 

komen en de data gesatureerd is. Er werd een codeboek bijgehouden en een conceptenlijst worden 

opgesteld. Op basis van terugkerende codes/thema’s werd een codeboom opgesteld die dient als 

basis voor de resultaten (zie Bijlage 4.). Er werd gestart met open coderen waarbij initiële codes 

opgesteld werden met als doel datareductie (Mortelmans, 2007).  
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Vervolgens werd gestart met het proces van axiaal coderen waarbij de initiële codes gesorteerd 

werden in thema’s of categorieën. Als laatste vond een proces van selectief coderen plaats waarbij 

relaties en interacties tussen data nauwer bekeken en kernthema’s verder uitgewerkt werden 

(Mortelmans, 2007). Om dit codeerproces te doorlopen, werd gebruik gemaakt van het 

softwareprogramma MaxQDA.  

Omwille van het onderwerp van deze masterproef, lopen we het risico op sociaal wenselijke 

antwoorden. Het is dan ook belangrijk deze opmerkelijkheid mee te nemen doorheen de analyse.  
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5 Resultaten 

 

 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van het onderzoek beschreven worden op basis van verschillende 

thema’s.  

 

5.1. Betekenis van seksualiteit en relaties bij moslimjongens  

 

In dit eerste gedeelte volgt een bespreking van de onderzoeksresultaten inzake de betekenisverlening 

en het belang van seksualiteit en relaties bij moslimjongens. Tevens zal een link gemaakt worden naar 

seksualiteit binnen hun geloof. 

 

De term seksualiteit wordt in eerste instantie door de meerderheid van de respondenten geassocieerd 

met iets wat in een relatie gebeurt, met liefde en iets dat leidt tot voortplanting en het stichten van 

een gezin.  

 

 “Eigenlijk van alles. Liefde, vrouwen, kinderen. Eigenlijk gewoon een familie.” 

 

Daarnaast beschreven enkele respondenten seksualiteit als een activiteit die men onderneemt voor het 

plezier, de ontspanning en voor het gevoel ervan. Eén respondent rapporteerde een one-night stand 

als de betekenis van seksualiteit. Een andere respondent kon geen concrete betekenis bedenken 

omdat hij naar eigen zeggen op dit moment nog geen nood heeft aan seksualiteit en relaties. 

 

Naast de betekenis van seksualiteit werd tevens het belang van seksualiteit en relaties bevraagd in het 

leven van de respondent. De meerderheid van de bevraagden ziet het belang van seksualiteit en 

relaties eerder als functioneel. Zij lijken dit in verband te brengen met het opbouwen van een 

toekomst, het huwelijk en het stichten van een gezin. 

 

“Seksualiteit is echt belangrijk als jij graag een toekomst wil opbouwen met iemand. Verder is 

het niet zo belangrijk.” 

 

Hieraan koppelend, kan seksualiteit volgens zes van de tien respondenten uitsluitend plaatsvinden 

binnen een relationele context, terwijl drie respondenten seks beschouwen als een activiteit die ook 

buiten een relatie kan plaatsvinden.  

 

Verder wordt seksualiteit ook beschouwd als plezierig en een versterking van de band tussen een man 

en een vrouw in een relatie, terwijl een minderheid heeft geen concrete mening over het belang van 

seksualiteit en relaties in diens leven en kan hierop geen duidelijk antwoord geven. 

 

 

 

 

 



21 

 

 

Er lijkt een onenigheid aanwezig te zijn in de mate waarin de respondenten thema’s rond seksualiteit 

en relaties als een bespreekbaar topic beschouwen.  Volgens enkele respondenten is seksualiteit iets 

waar iedereen over lijkt te spreken in zijn vriendenkring. 

 

“Iedereen spreekt daarover in mijn vriendengroep.” 

 

Hierbij geeft één respondent aan als zestienjarige jongen, een zekere volwassenheid te hebben 

ontwikkeld  om te weten hoe een relatie en seksualiteit werkt. Een andere respondent geeft aan dat 

die tijd eerder voorbij is om daarover te spreken met elkaar, omdat ze een zekere volwassenheid 

hebben bereikt waarbij de kennis over seksualiteit en relaties reeds verschaft is. 

 

Tijdens de interviews vertelden acht op de tien respondenten spontaan over seksualiteit na het 

huwelijk en het belang hiervan in diens leven. Acht op de tien respondenten draagt seksualiteit na het 

huwelijk hoog in het vaandel en legt een directe link naar hun geloof.  

 

“Wij Marokkanen moeten ons gewoon houden aan seks na het huwelijk.” 

 

Toch zijn er verdeelde meningen over het doorbreken van dit Islamitisch huwelijksvoorschrift, i.e. geen 

pre-huwelijkse seksualiteit. Twee respondenten beschrijven het doorbreken van dit pre-huwelijks 

voorschrift als een zonde of als iets dat verbroken wordt,  

 

Over het algemeen neemt een deel van de moslimjongens een neutrale houding aan tegenover de 

maagdelijkheidscultus en de praktisering hiervan. Zij lijken de verantwoordelijkheid om al dan niet 

seksuele contacten te hebben voor het huwelijk, bij de persoon in kwestie te laten. Zij lijken hier geen 

oordeel over te willen vellen wanneer iemand, buiten zichzelf, deze “zonde” begaat. 

 

“Dat is ieders zijn mening en eigen keuze om seks te hebben voor het huwelijk.”  

 

Bovendien geeft  één respondent aan dat de mogelijkheid bestaat om vergiffenis te krijgen van God 

wanneer hij wel seksuele contacten voor het huwelijk zou hebben, en dus een zonde zou begaan.  

 

“Je kan altijd vergeving vragen. Onze God zal u altijd vergeven.” 

 

 

Twee respondenten spreken over de noodzakelijkheid opdat hun toekomstige vrouw maagd zou zijn tot 

het huwelijk. Hierbij komt de dubbele moraal naar voren waarbij een respondent aangeeft van zijn 

vrouw de verwachting te stellen dat zij maagd is, terwijl hij deze regel niet zozeer expliciet voor 

zichzelf oplegt. 
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Er wordt door één respondent spontaan gesproken over rituelen die men zou moeten volgen bij 

seksualiteit na het huwelijk, i.e. de eerste keer seks. Hij spreekt over opeenvolgende stappen die men 

volgt, volgens hun geloof waarbij God bedankt wordt aan de hand van een Arabische spreuk, waarna 

de man de vrouw kan bevruchten. Twee respondenten spreken zich spontaan uit over hun verwachting 

van hun toekomstige bruid. Zij dient ook moslim te zijn omwille van de gemeenschappelijkheid in 

waarden en normen. Hierbij komt ook de mening van de ouders naar voren die een impliciete invloed 

heeft op de keuze van zijn toekomstige vrouw. 

 

“Wanneer ik met een andere vrouw zou trouwen, buiten de mening van mijn ouders, dan 

zouden we eigenlijk niets gemeen hebben. Het is beter om te trouwen met iemand van je 

eigen gemeenschap. […] Anders loopt dat toch altijd mis. […] Sommige dingen zijn niet 

gmeenschappelijk en dan gaan we elkaar op bepaalde vlakken niet begrijpen. “ 

 

 

5.2. Relationele- en seksuele voorlichting op school  

 

RSV wordt op deze twee scholen gegeven binnen de vakken Biologie, Project Algemene Vakken, 

Zedenleer en Islamles. Tijdens deze lessen komen er verscheidene thema’s aan bod met betrekking tot 

seksualiteit en relaties. Hieronder zal een overzicht gegeven worden van de thema’s die momenteel 

aan bod komen volgens de respondenten en hoe zij hun subjectieve beleving beschrijven als ontvanger 

van deze informatie.  

 

De voornaamste thema’s die momenteel aan bod komen binnen RSV zijn een beschrijving van de 

geslachtsdelen van de man en de vrouw, alsook het gebruik van anticonceptiemiddelen en de 

mogelijke seksuele (overdraagbare) aandoeningen. Sommige jongens rapporteren dat ze informatie 

krijgen over de bevruchting en menstruatie bij de vrouw, de veranderingen in de puberteit en visueel 

beeldmateriaal dat in de klas getoond wordt. 

 

“Eerst zien we hoe het begin van een baby eruit ziet en hoe lang dat gaat duren. Ook de 

benamingen van alles dat erbij hoort. De benamingen van de penis en vrouwelijke vagina en 

bijvoorbeeld ziektes.” 

 

Vervolgens werd gepeild naar de subjectieve beleving als ontvanger van informatie rond seksualiteit en 

relaties op school. Zeven op tien moslimjongens evalueren deze als interessante, normale en nuttige 

informatie.  

 

“Dat is normaal. Het zijn meestal nieuwe dingen. Het is niet dat ik die informatie echt zou 

willen, maar het is nu wel belangrijk. Het is nuttig om meer te weten te komen over seks.” 
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De overige drie respondenten brengen een devaluatie naar voren in de zin dat zij niet veel baat 

hebben bij de gegeven informatie tijdens lessen rond seksualiteit en relaties. Ze lijken de meerwaarde 

niet te zien, liever een andere informatiebron aan te willen spreken of geven aan dat de onderwerpen 

niet lijken aan te sluiten bij hun belevingswereld. Eén respondent zou seksuele opvoeding afschaffen. 

 

 

5.3. Informatiebronnen 

 

Uit de resultaten van de bevraging komen verschillende informatiebronnen tot de oppervlakte die de 

respondenten raadplegen om hun kennis rond seksualiteit en relaties, al dan niet in relatie tot hun 

cultuur, te ontdekken. Volgende zes informatiebronnen zullen uitvoerig besproken worden: internet, 

school, leeftijdsgenoten, (oudere) familieleden, ouders en andere (Koran, buurthuis en Moskee). 

 

5.3.1. Internet 

 

Op één uitzondering na, maakten de respondenten in het verleden gebruik van het internet om 

informatie rond seksualiteit en relaties te verkrijgen. Op het internet staat volgens enkele 

respondenten het meeste informatie. Slechts één jongere heeft dus geen ervaring met 

informatieverschaffing op het internet.  

 

“Internet als eerste. Daar staat het meeste informatie op.”  

 

Vijf van de tien respondenten verkiest het internet als eerste keuze en slechts één jongere zal het 

internet raadplegen als laatste keuze. De reden waarom de jongeren het internet verkiezen als 

informatiebron is omdat deze volgens de respondenten erg toegankelijk, gemakkelijk en snel is.  

 

Drie respondenten spraken over de inhoud van hun zoekopdracht op het internet. Hieruit kwam naar 

voren dat ze voornamelijk antwoord zochten op vragen rond seksualiteit in relatie tot hun geloof. Het 

kwam erop neer dat ze zich vragen stelden over hoe een relatie bij de moslims eruit ziet en waarom 

bepaalde dingen niet mogen binnen hun geloofsovertuiging. Deze respondenten stelden zich vragen 

over de noodzakelijkheid van seks na het huwelijk, aanvaarding door de ouders van de toekomstige 

vrouw en van de eigen ouders.  

 

“Ik zoek vooral op hoe een relatie eruit ziet bij de moslim. […] Of het echt verplicht is te 

trouwen met de eerste vrouw van uw leven. Dat heb ik opgezocht […] Wat er stond was dat 

eerst haar ouders moeten aanvaarden dat je ermee gaat trouwen en andersom ook. Dat de 

ouders erbij zijn en dat ik mee aanvaard word.” 
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Slechts één respondent bracht naar voren informatie opzoeken via een Islamitische website waar hij 

terecht kon met vragen rond seksualiteit en relaties. Verder bestond hun zoekopdracht uit algemene 

vragen rond het verloop van geslachtsgemeenschap en een vraag op social media over vrijen zonder 

anticonceptie.  

 

Over het algemeen zijn de jongens hierover zeer gesloten of brengen ze tegenstrijdige antwoorden 

naar voren, waarbij ze in eerste instantie aangaven niets op te zoeken op internet, maar later in het 

gesprek wel een voorbeeld gaven van een zoekopdracht. 

 

“Ik heb eigenlijk nog nooit iets opgezocht over hoe die dingen werken. […] Ik typ soms 

woorden in op Youtube hoe het werkt en dan komt dat erop.” 

 

5.3.2. School 

 

Een andere belangrijke bron van informatie is de school, i.e. de leerkracht. Zes op tien respondenten 

zullen kiezen voor een leerkracht bij vragen of informatie over seksualiteit en relaties. Dit om 

verschillende redenen. In eerste instantie geven de jongens aan dat de leerkracht het mogelijks beter 

weet dan hun vrienden of het internet. Zij lijken dus te vertrouwen op een zekere expertise van de 

leerkracht. Daarnaast is het over het algemeen  vrij gemakkelijk en betrouwbaar. Bovendien lijkt de 

expertise van de leerkracht bij de meesten te primeren boven de toegankelijkheid van vrienden als 

informatiebron. 

 

 

“Met de leerkracht op school is het wel makkelijker om daarover te spreken. […] Op school 

vragen is ook betrouwbaar. […] Het is het beste om het aan de leerkracht te vragen. Die heeft 

daar zelf ook over geleerd, heeft meer ervaring daarin.  

 

 

5.3.3. Peergroup 

 

Uit de resultaten komt naar voren dat acht van de tien respondenten beroep doen op hun vrienden bij 

vragen over seksualiteit en relaties. Hoewel deze acht op tien respondenten aangeeft informatie te 

verkrijgen bij hun vrienden, rijzen er vragen naar boven inzake diepgang en inhoudelijkheid van deze 

gesprekken. Zoals eerder aangehaald, beroepen de meesten zich op het internet en de leerkracht voor 

inhoudelijke vragen rond seksualiteit en relaties.  
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Bij dit onderdeel werd een zekere lachwekkendheid opgemerkt wat een mogelijke illustratie kan zijn 

van de weerspiegeling waarop deze jongens over seksualiteit en relaties spreken met hun vrienden. 

Eén respondent spreekt over “straattaal” als de manier waarop men met elkaar interageert. Men geeft 

aan meestal op een lacherige manier met elkaar te spreken over seksualiteit en relaties, maar dat men 

ook serieus kan zijn. 

 

“Iedereen spreekt daarover in mijn vriendengroep. […] Straattaal, op een “straatmanier”. Ik 

spreek zo met mijn vrienden.” 

 

 

Een belangrijke uitspraak werd gemaakt door één respondent die aangeeft dat vrienden van de eigen 

culturele achtergrond elkaar beter zouden begrijpen, dan een vriend van een andere afkomst.  

 

 “ […] Meestal de Moslims zelf begrijpen dat wel, maar de anderen niet altijd.” 

 

Bovendien geven twee respondenten aan de vertrouwelijkheid in de vriendschapsrelatie hoog in het 

vaandel te dragen om te kunnen spreken over seksualiteit en relaties.  

 

Eén respondent wilde verder geen inhoudelijke vragen beantwoorden hierover en vroeg de vraag over 

te slaan. Het was tevens de enige persoon doorheen de reeks interviews die het interview eerder 

bedreigend evalueerde. Hij gaf aan dat het een moeilijk interview was omdat hij normaal gezien nooit 

spreekt over seksualiteit en relaties met iemand.  

 

De overige twee respondenten geven in eerste instantie aan niet beroep te doen op hun vrienden, 

maar geven echter op een later moment in het interview tegenstrijdige antwoorden. In eerste instantie 

werd aangegeven dat men nooit over seks spreekt, terwijl de respondenten op een later moment 

topics aangeven die in het verleden besproken werden met elkaar. Eén respondent maakt hier de 

nuance dat hij met vrienden met een andere geloofsovertuiging, niet zal spreken over seksualiteit en 

relaties. 

 

Vrienden kunnen ook via social media gecontacteerd worden bij vragen over seksualiteit en relaties. 

Eén respondent geeft aan via Instagram vragen te stellen over bijvoorbeeld anticonceptie.  

 

“Ik vraag soms op Instagram of het gevaarlijk is om seks te hebben zonder condoom.” 
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5.3.4. Familie  

 

Een volgende bron van informatie kan gevonden worden in familie. Alle respondenten gaven aan niet 

over seksualiteit en relaties te spreken met hun ouders. Enkele respondenten gaven aan deze thema’s 

echter wel te bespreken met andere familieleden zoals een oudere broer of een nonkel die informatie 

kan geven en vragen kan beantwoorden over seksualiteit en relaties.  

 

“Ik persoonlijk, krijg les van mijn nonkel […] Die legt mij alles uit. […] Over wat was de 

laatste keer, iets over wat mag binnen ons geloof en wat niet. […] met mijn broers, maar met 

mijn ouders spreek ik daar niet over niet. Iedereen behalve mijn ouders.” 

 

Eén respondent gaf aan noch bij vrienden, noch bij andere familie terecht te kunnen met vragen rond 

seksualiteit en relaties. 

 

Vermoedelijk speelt het taboe rond seksualiteit en relaties een rol bij de informatieverschaffing bij de 

ouders. Een volgende subparagraaf zal een overzicht geven van de schaamtegevoelens die alle 

respondenten voelen bij hun ouders, wanneer het aankomt op de dialoog over seksualiteit en relaties. 

 

 

Ouders  

 

Aangezien alle respondenten de indruk nalaten dat er een significant taboe heerst rond seksualiteit en 

relaties bij zichzelf in interactie met hun ouders, zal hieronder een meer uitgebreide beschrijving 

volgen van dit mogelijks aanwezige taboe rond seksualiteit en relaties.  Dit taboe lijkt te bestaan zowel 

bij de jongere zelf, als bij de ouders, wat de interactie tussen beide partijen mogelijks kan verstoren in 

het informatieproces.  In eerste instantie lijken de respondenten niet te kiezen om raad te vragen bij 

hun ouders. Gevoelens van schaamte lijken hoog te zijn, dit zowel inter- als intraindividueel. Opvallend 

doorheen de resultaten was het frequente gebruik van de woorden “schaamtelijk” en “beschamend”. 

Sommige respondenten geven aan dat zij het gevoel hebben dat er geen ruimte is binnen het gezin 

om seksualiteit en relaties te bespreken. Hier wordt ook de directe link met hun geloof gelegd, waarbij 

het niet past om met je gezin te spreken over seksualiteit en relaties. 

 

“Ja, dat is bij allochtonen altijd zo. Dat is gewoon zo, dat is beschamend. Je kan niet naar je 

ouders gaan en vragen “ah, mama, hoe moet ik dat doen?”, dat gaat gewoon niet.” 
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Bij sommigen is er wel ruimte om dit te bespreken met hun ouders, doch lijkt er een schaamtegevoel 

te bestaan bij de jongere zelf, ondanks dat de jongere aangeeft dat er thuis wel enige toegankelijkheid 

en ruimte is. 

 

“Mijn ouders staan er altijd voor open, maar ik ben zelf niet iemand die dat aan de ouders gaat 

vragen. Er zijn wel andere jongens die dat met hun ouders gaan bespreken, maar ik ben niet 

iemand die dat zal bespreken. Da’s schaamtelijk.” 

 

Eén respondent spreekt over een voorval waarbij hij tijdens zo’n gesprek direct toeklapte. Achteraf 

kocht zijn moeder voor hem een boek waarin hij informatie over seksualiteit en relaties kon vinden, 

zonder dat hij de directe dialoog zou moeten aangaan. Ook hier zien we dat de ouders er wel voor 

open stonden, maar dat de jongere er niet op een comfortabele manier over kon spreken uit 

schaamte. 

 

Er komt een duidelijk genderverschil naar voren. Drie respondenten zullen dan eerder met hun moeder 

erover spreken dan met hun vader als het echt van belang is.  

 

“[…] Als er echt een probleem is, dan kan ik het wel aan mijn moeder vragen.” 

 

De meeste respondenten voelen geen nood om met hun ouders te spreken over seksualiteit en 

relaties. Zij geven aan dat zulke dingen niet met ouders besproken hoeven te worden. Eén respondent 

geeft aan dat jongens zich eerder zullen informeren bij hun vader en meisjes eerder bij hun moeder. 

 

“Het is thuis meestal wel moeilijker om daarover te spreken. […] Bij mijn vader wel, bij mijn 

moeder heel weinig, voor jongens dan toch. Bij meisjes, als je een meisje bent, ga het aan je 

moeder vragen.” 

 

Verder lijkt er een zekere onwetendheid en onzekerheid aanwezig te zijn rond de reactie van de ouders 

wanneer de respondent zich zou willen informeren bij hen.  Men geeft aan niet te kunnen voorspellen 

wat de reactie van de ouder zou zijn wanneer de jongere een vraag zou stellen over seksualiteit en 

relaties. Deze onwetendheid en onzekerheid houdt hen tegen om informatie te verschaffen. 

 

Twee respondenten dachten na over zichzelf als toekomstige vader. Zij menen de intentie te hebben 

om als toekomstige vader zich wel toegankelijk te willen opstellen tegenover zijn kinderen bij  vragen 

over seksualiteit en relaties. Zij willen het “beter” doen dan hun eigen ouders. 

 

“Als mijn kind dat zou vragen aan mij dan ga ik daar wel over spreken wanneer hij de juiste 

leeftijd heeft van 13 of 15 jaar.” 
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5.3.5. Overige informatiebronnen 

 

Verder worden drie andere bronnen genoemd die kunnen dienen als informatiebron rond seksualiteit 

en relaties. Eén respondent brengt de Koran naar voren als informatiebron waar hij waarheden over 

seksualiteit en relaties ontdekte. 

 

“Maar ook van een boek, de Koran. […]  Daar heb ik echt de waarheid gezien dat je een echte 

relatie zou hebben.” 

 

Twee respondenten brengen spontaan de Imam in de moskee als mogelijke informatiebron naar voren. 

Als ze vragen hebben kunnen ze terecht in de Moskee, al geeft een respondent aan dat dit gewoonlijk 

bestemd is voor mannen die klaar zijn voor het huwelijk en een volgende stap in diens leven. 

 

 

 

5.4. Mening en noden inzake RSV 

 

Aangezien de school een belangrijke positie inneemt in de vorming rond seksualiteit en relaties, 

werden de noden en behoeften inzake RSV op school bevraagd.  

 

Zes respondenten brachten hun mening naar voren rond de huidige RSV op school, waarvan één 

respondent RSV zou afschaffen. De vijf andere jongens leggen een duidelijke link tussen seksualiteit, 

relaties en hun religie. Daarnaast stellen enkele zich vragen over hoe ze later met hun vrouw en 

kinderen zouden moeten omgaan.  

 

“Hoe je met vrouwen omgaat, en hoe je moet zorgen voor je kinderen later.” 

 

Verder komen er vragen naar voren rond voorschriften binnen hun religie m.b.t. seksualiteit voor het 

huwelijk. Men gaf aan dat het relevant zou zijn om culturen naast elkaar te plaatsen om verschillen 

inzake seksualiteit en relaties te kunnen differentiëren en de vergelijking te kunnen maken inzake 

seksualiteit en relaties zodat men ieders cultuur beter zou kunnen begrijpen. De respondent lijkt het 

besproken taboe rond seksualiteit en relaties te willen opentrekken. 

 

“Thema’s zoals seks na het huwelijk worden meestal niet besproken tijdens zo’n les. Eigenlijk 

gewoon van beide kanten leren kennen. Bijvoorbeeld bij de moslims is het voor het huwelijk 

niet toegestaan en misschien ook met de redenen daarbij. […]” 
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Alle respondenten evalueerden het interview als positief en zouden het hun vrienden aanraden. Eén 

respondent vond het interview moeilijk omdat hij normaal gezien nooit met iemand spreekt over 

seksualiteit en relaties. Twee respondenten brachten concreet naar voren dat ze dit interview 

aanraden, omdat men dan meer inzicht zou kunnen krijgen in hun cultuur en de verwachtingen en 

ideeën inzake relaties naar voren zouden kunnen brengen. 

 

“Ja, ik zou dit aanraden voor andere jongens en andere culturen om over hun verwachtingen 

en ideeën van relaties te spreken.” 

 

 

5.5. Rolverdeling tussen man en vrouw 

 

Om de rolverdeling tussen man en vrouw te bevragen, werd gepeild naar de typische eigenschappen 

die volgens de respondent behoren tot het zijn van een man en een vrouw in de relatie. Dit werd 

bevraagd op het gebied van karaktereigenschappen en op het gebied van de werksituatie. 

 

Ten eerste werd de rol van de vrouw bevraagd. De rol van de vrouw wordt door zeven van de tien 

respondenten beschreven als een persoon die huishoudelijke taken grotendeels op zich neemt. Dit wil 

zeggen: zorgen voor de kinderen en het eten.  

 

“Een vrouw die gewoon vaak thuis zit en thuis dingen doet. Gewoon een huisvrouw.” 

 

Twee respondenten geven aan de rol van de vrouw te zien als iemand die achter de man staat, hem 

steunt en helpt, aanwezig en beschikbaar is voor haar man.  

 

“Een vrouw moet steeds achter de man staan, steeds hulp bieden. Een vrouw is iemand waar 

ik altijd alles mee kan bespreken, iemand die open is.” 

 

Eén respondent geeft aan dat de vrouw bouwt op de man en twee jongens percipiëren de rol van 

vrouw als iemand die luistert naar de man.  

 

“Luisteren naar de man, doen zoveel de vrouw kan.” 
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Op het gebied van de werksituatie van de vrouw geven twee respondenten aan dat het de eigen 

keuze van de vrouw is om te gaan werken. Echter geven ze aan dat de vrouw best geen zware job 

doet. Eén respondent geeft aan dat de vrouw mag werken, maar dat dit niet nodig is wanneer de man 

over voldoende financiële middelen beschikt om het gezin te onderhouden. De overige respondenten 

lieten zich hier niet concreet over uit.  

 

“Als de vrouw zou willen werken, dan is dat haar eigen keuze, maar dat is niet verplicht.” 

 

Drie jongens vermelden spontaan dat ze bepaalde verwachtingen hebben van hun vrouw op het gebied 

van hun klederdracht. Er bestaat bij deze jongens de verwachting dat hun toekomstige vrouw op een 

nette manier de straat op gaat, zonder te veel verhulling. Eén respondent lijkt dit te verbinden met 

een vorm van zelfrespect binnen de Berberse cultuur.  Een vrouw dient “deftig” gekleed te gaan, 

zonder te veel bloot.  

 

“Ook hoe zij zich aankleedt. Geen bloot op straat. Bijvoorbeeld, als zij nu bloot op straat 

rondloopt, dan kijken er andere mannen. Zij mogen kijken, maar ik vind dat een vrouw altijd 

en overal deftig moet uitzien en niet overdrijven.” 

 

Over de rol van de man is er meer verdeeldheid aanwezig bij de respondenten. Hier wordt door zes 

van de tien jongens de man in het gezin beschreven als een persoon die het gezin (financieel) 

onderhoudt en het zware werk doet. 

 

“Als de man getrouwd is, zou hij echt een gezin kunnen opvoeden. Hij zou een vaste job  

 hebben, voor gezin zorgen, voor eten zorgen. Dingen die een man moet doen.” 

 

Tevens dient de man in het gezin de verantwoordelijkheid ten allen tijde op zich te nemen. Drie van de 

tien respondenten staan erop dat de man respect heeft voor de vrouw, trouw en loyaal is. Sommige 

respondenten geven aan dat de man hulp moet bieden aan de vrouw, in het huishouden en dat 

huishoudelijke taken ook verdeeld kunnen worden.  

 

“Mannen moeten meer respect tonen voor vrouwen.” 

 

Volgens twee respondenten is de man de baas in het gezin.  

 

“De man is gewoon de baas. […] Zonder een man en ook zonder een vrouw, kan je niets  

 doen, maar eigenlijk is de man alles.” 
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5.6. Seksueel grensoverschrijdend gedrag  

 

Aan de jongeren werd in eerste instantie gevraagd of ze de term seksueel grensoverschrijdend gedrag 

kende. Acht van de tien jongens geven aan deze term niet te kennen, of er nog nooit van gehoord te 

hebben, doch lijkt er enig inhoudelijk begrip te zijn van de term. De meesten stellen de vraag of het 

iets met “verkrachting” te maken heeft. 

 

“Verkrachting is er ook één van of niet?” 

 

De overige respondenten brachten associaties zoals “dat je niet te ver mag gaan” en “aanraken en zo” 

naar voren bij het horen van deze term. Vervolgens werd gepeild naar de eigen ervaringen inzake 

seksueel grensoverschrijdend gedrag. Negen van de tien jongens geeft aan zelf geen ervaring te 

hebben met een situatie van seksuele grensoverschrijding in de positie van dader en 

slachtofferschap. 

 

Er is één respondent die wel een situatie meemaakte waarin hij ongewild werd aangeraakt door een 

vrouwelijke leeftijdsgenoot. Hij geeft aan zijn eigen grens niet verbaal geëxpliciteerd te hebben om 

“drama” in de school te voorkomen. 

 

“Ze bleef me zo aanraken. En ik zei zo: ‘van wat doet gij?’ en zij antwoordt ‘nee ik doe niks’. 

[…] Nee ik heb daar niets van gezegd. Wat ik denk dat ik dacht, zo van dat gaat zo heel 

moeilijk eindigen, dus ik heb haar gewoon laten doen […] Bij die school, als er iemand ziet van 

zij gaat met hem om dan is dat altijd grote drama, veel druk en dat heb ik niet graag. Dus 

daarom geef ik de grens niet aan.” 

 

Zeven op de tien respondenten geven echter wel aan van hun vrienden te hebben gehoord dat er 

situaties rond seksuele grensoverschrijding hebben plaatsgevonden in diens levens of dat de 

respondent het zag gebeuren bij anderen. Het gaat hier eerder over de vrienden van de respondent in 

een daderpositie van seksuele grensoverschrijding tegenover anderen van het vrouwelijke geslacht.  

Het ging dan over een meisje dwingen of overhalen om seks te hebben.  

  

“Ja, de jongen zegt ‘we gaat het doen en het meisje zegt ‘nee’, dan wordt die vaak 

gechanteerd of die gaat heel hard smeken om te overhalen.” 

 

Eén respondent spreekt over seksuele grensoverschrijding via sociale media waarbij hij naaktfoto’s van  

een meisje kreeg via zijn vrienden. De respondent geeft aan dat het meisje op die manier werd 

gechanteerd door zijn vrienden.  

 

“Meestal via sociale media. Als een jongen een naaktfoto heeft van een meisje en die chanteert 

haar. Meestal stuurt die dat ook naar al zijn vrienden door. Ik heb al een paar keer zo’n 

binnengekregen van een meisje. Ik vroeg “wat moet ik met die foto?”.” 
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Omwille van de kennis over ervaringen van seksuele grensoverschrijding bij vrienden, werd er met 

enkele respondenten een verdieping gemaakt in het stellen van de eigen grenzen in situaties van 

(seksuele) grensoverschrijding.  Over het algemeen geven de bevraagden aan hun grens verbaal te 

kunnen aangeven, maar leek de eigen grens vaak een weerspiegeling van de grens van de ander, i.e. 

de ander van het vrouwelijke geslacht. Hier is eerder een vrije moraal zichtbaar waarbij seks pas 

geaccepteerd is wanneer beide partijen instemmen. De meesten geven aan dat wanneer de vrouw 

geen seksuele handelingen wil ondernemen, dat dat dan de grens is.  

   

“Als bijvoorbeeld een vrouw ooit zegt “stop”, dan zou ik daar niet verder gaan. Mijn grens is als 

zij weigert, dan is dat zo.” 

 

De meesten geven aan hun grens expliciet en verbaal te kunnen aangeven wanneer anderen over hun 

(seksuele) grens gaan. Bij chantage of dreigementen is seksualiteit niet geaccepteerd en zullen de 

jongeren hun grens aangeven.  

  

In een volgende onderdeel werd een bevraging opgezet inzake de eigen mening over situaties van 

seksuele grensoverschrijding. De meerderheid van de jongeren zijn van mening dat situaties van 

seksuele grensoverschrijding niet getolereerd moeten worden.  

 

“Ik vind dat echt niet kunnen dat je mensen chanteert om dat te doen.” 

 

Naast het feit dat de respondenten zulke situaties niet tolereren, lijken ze zelf een eerder neutrale 

positie in te nemen tegenover bijvoorbeeld vrienden die seksueel grensoverschrijdend gedrag plegen. 

De bevraagden lijken zich hier afzijdig van te willen houden en de verantwoordelijkheid bij de ander te 

laten.  

 

“Ik zeg je eerlijk, wat mensen doen in hun privé, dat kan mij niet schelen. Maar ik vind het 

niet oké wat ze doen voor seks. Dat zijn hun zaken. […] Ja, ik ben daar neutraal in.” 

 

Wel zullen sommige respondenten hun vrienden erop aanspreken of advies geven als daar ruimte voor 

is, maar zij zullen hun vrienden niet expliciet tegenhouden of er zal niets veranderen aan de 

vriendschapsrelatie. 

  

“Ik kan bijvoorbeeld mijn vrienden wel aanraden om dat niet te doen. Dat kan ik wel doen, 

maar ik ga ze nu echt niet tegenhouden om dat niet te doen. Dat zou ik niet doen. […] Het is 

ook niet dat dat ineens mijn vriend niet meer gaat zijn ofzo hé.” 
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Om af te sluiten geven twee respondenten aan het zonde te vinden dat hun vrienden zich soms in een 

daderpositie van seksuele grensoverschrijding bevinden. Zij zijn van mening dat vrouwelijke 

leeftijdsgenoten dan alle jongens zullen generaliseren tot “slechte gasten” en dat ze zelf dan geen 

volwaardige kans meer krijgen. Ze zien zichzelf niet in die daderpositie en willen ook niet geassocieerd 

worden daarmee. 

 

 “Ik vind dat gewoon kut. Ik vind van mezelf dat ik een lieve gast ben, en er nog oké uitzie. 

 Maar de meisjes denken door al die slechte gasten dat ik ook een slechte ben.” 
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6 Discussie 

 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraagstelling waarmee dit onderzoek opgezet werd. 

Er werd op zoek gegaan naar de noden en behoeften inzake seksualiteit en relaties bij 

moslimjongens met een leeftijd variërend van vijftien tot achttien jaar met als doel aanbevelingen te 

kunnen destilleren uit dit praktijkonderzoek voor de huidige RSV op school. Deze 

hoofdonderzoeksvraag zal beantwoord worden aan de hand van de vijf  deelonderzoeksvragen.  

Vandaag de dag leven we in een superdiverse samenleving (Geldof, 2019) en dit gaat gepaard met 

een toenemende culturele-etnische diversiteit op verschillende vlakken.  Dit impliceert ook dat onze 

huidige schoolpopulatie gekenmerkt wordt door leerlingen met verscheidene culturele-etnische 

achtergronden wat mogelijks de interacties tussen leerlingen onderling, met leerkrachten en ruimer 

gezien, met het onderwijssysteem kan beïnvloeden. Het is aangewezen om dit empirisch en feitelijk 

gegeven te leren omgaan. Uit eerder onderzoek blijkt dat seksuele beleving cultureel bepaald zou 

zijn (Rutgers, 2013). Daarnaast blijkt uit onderzoek dat allochtone jongeren eerder informatie rond 

seksualiteit en relaties buitenshuis zullen zoeken (Klaï, 2005). Eerder onderzoek stelt dan ook dat de 

school een prominente rol inneemt bij deze specifieke jongerengroep (Peeters, et al., 2011). 

Demyttenaere (2005) geeft aan programma’s rond seksuele vorming nog te weinig rekening houden 

met deze cultureel gediversifieerde samenleving én dat deze nog sterk gericht is op de “white middle 

class”. Om de seksuele ontwikkeling en gezondheid van deze jongeren te kunnen waarborgen, stelde 

Sensoa de vraag om na te gaan welke thema’s belangrijk zijn bij deze allochtone jongens groep en 

wat hun noden en behoeften zijn inzake seksualiteit en relaties. Op deze manier kan het huidige 

aanbod van RSV  toegankelijk gemaakt worden voor ieder lid van de klas, ongeacht culturele-

etnische achtergrond.   

 

In een volgende paragraaf zal een antwoord geformuleerd worden op de vijf deelvragen die samen 

een antwoord zullen bieden op de hoofdonderzoeksvraag.  
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6.1.  De plaats van seksualiteit en relaties  

 

Om de plaats van seksualiteit en relaties binnen het leven van de respondenten te bevragen, werden 

vragen gesteld naar betekenis van seksualiteit en relaties en het belang hiervan in diens leven.  

Daarnaast kwamen er tijdens dit onderdeel spontane resultaten naar voren met betrekking tot de 

maagdelijkheidscultus binnen hun religie.  

De seksuele beleving en de functie van seks kan per cultuur verschillen ((Boedjarat, Lamur, & 

Straver, 1998; van Ginneken, Ohlrichs, & van Dam, 2004). Over het algemeen heeft seksualiteit en 

relaties twee functies volgens de respondenten. Een eerste functie van seksualiteit en relaties heeft 

betrekking op de voortplantingsfunctie, namelijk het opbouwen van een toekomst met een gezin en 

gevoelens van liefde. Dit gegeven werd door o.a. Monkasa (2005) bevestigd. Een tweede functie, die 

niet bevonden werd uit de literatuur, heeft betrekking op het plezier gehalte van de activiteit en de 

ontspanning die men kan ervaren bij seksualiteit. Daarnaast gaf de meerderheid aan seksueel contact 

enkel te tolereren binnen de relationele context, en lijkt seksualiteit dus nauw verbonden te zijn met 

het hebben van een liefdesrelatie. Een minderheid had geen mening over het belang van seksualiteit 

en relaties in diens leven. Over het algemeen kunnen we stellen dat seksualiteit bij de grote 

meerderheid past binnen een relationele context.  

 

Over de bespreekbaarheid van seksualiteit en relaties kwam onenigheid naar voren. Nagenoeg de 

helft de van de respondenten gaf aan dat “iedereen” erover spreekt tegenwoordig. Deze jongens 

hadden het dan voornamelijk over hun peergroup. Een ander deel van de respondenten geeft aan dat 

dit eerder “vroeger” werd besproken en dat de thema’s die vroeger spraakmakend waren, nu 

gepasseerd zijn. Zij geven dan ook aan een zekere volwassenheid te hebben ontwikkeld, gepaard 

gaande met voldoende kennis over seksualiteit en relaties.  Samenvattend is er opnieuw sprake van 

verdeeldheid in de mate van bespreekbaarheid met vrienden. Hierbij rijzen er dus vragen op over de 

kwaliteit en de inhoudelijkheid van de gesprekken met vrienden over seksualiteit en relaties. Dit kan 

tevens ondersteund worden door de tegenstrijdige antwoorden die de jongens gaven, wat mogelijks 

een invloed kan hebben op de resultaten. 

 

De respondenten brachten spontaan seksualiteit en relaties aan  in relatie met hun religie. Een grote 

meerderheid vindt seksualiteit enkel geaccepteerd na het huwelijk. De maagdelijkheidscultus lijkt een  

belangrijk pre huwelijks voorschrift te zijn voor deze respondenten. In hoeverre dit bij deze 

respondenten eerder gericht is op meisjes is onduidelijk, doch gaven twee respondenten duidelijk aan 

dat ze van hun toekomstige bruid verwachten dat zij maagd én moslim is,  zodat ze dezelfde waarden 

en normen zouden kunnen delen en de kans op slagen groter wordt ingeschat.  
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Daarnaast moeten de ouders akkoord gaan met de relatie, wat onderzoek van Balli (2005) bevestigd 

dat allochtone ouders zich dienen in te zetten bij het zoeken van de “juiste” partner en dit bekijken 

als sluitstuk van hun opvoeding. Deze bevinding lijkt dus nog courant binnen de huidige allochtone 

gemeenschap, wat men misschien niet meteen zou verwachten. Bij deze laatsten leek de 

maagdelijkheidscultus eerder gericht te zijn op vrouwen, en minder op mannen.  Bovendien sprak één 

respondent over het vragen van vergiffenis aan God wanneer hij deze maagdelijkheidscultus zou 

doorbreken en dus een zonde zou begaan.  

 

 

6.2.  Informatiebronnen bij moslimjongens  

 

De bronnen die de respondenten gebruiken om informatie te verkrijgen over seksualiteit en relaties 

zijn de volgende: internet, peergroup, familie, school en andere.  Deze zullen in de volgende 

paragrafen besproken worden.  

 

Aangezien internet een belangrijke informatiebron is voor jongeren (Klaï, 2005; Peeters et al., 2011; 

Ulichki, 2010), kwam in dit onderzoek een gelijke tendens naar voren. Op één na gebruiken de 

respondenten het internet of zouden zij het internet verkiezen om antwoorden op hun vragen te 

verkrijgen. De helft van de respondenten geeft het internet aan als eerste keuze aangezien dit 

medium toegankelijk en makkelijk is, wat onderzoek van Ulichki (2010) bevestigd. Over de inhoud 

van de zoekopdrachten kwam een belangrijke tendens naar voren, met name zoeken deze 

respondenten voornamelijk antwoorden op hun vragen met betrekking tot wat wel en niet mag op 

seksueel en relationeel gebied binnen hun religie. Zij lijken dus specifieke vraagstukken te hebben 

vanuit hun cultureel-religieuze achtergrond (Ulichki, 2010). Bovendien bracht één respondent een 

specifieke Islamitische website naar voren, die we dus kunnen beschouwen als een specifieke 

allochtone website waar gesproken wordt over actuele kwesties en levensvragen die moslimjongens 

bezighoudt (Babazia, 2005; Ulichki, 2010). Andere respondenten zochten ook informatie rond “hoe” 

seks hebben en anticonceptie. Bij dit onderdeel kwamen tevens tegenstrijdige antwoorden naar 

voren. Sommigen gaven aan nooit iets op te zoeken, maar wel voor het internet te kiezen, en later in 

het gesprek gaven ze voorbeelden van recente zoekopdrachten. Vermoedelijk ligt geheimzinnigheid of 

schaamte hier aan de basis. 

 

Zes op de tien respondenten verkiezen de leerkracht als informatiebron. De leerkracht is volgens de 

respondenten betrouwbaar en heeft meer expertise en ervaring dan hun vrienden of het internet. 

Ondanks het misschien “moeilijker” is om met de leerkracht te spreken over de thema’s seksualiteit 

en relaties, primeert deze toch boven het aanspreken van leeftijdsgenoten. Deze bevinding strookt 

dan ook met eerder onderzoek waaruit blijkt dat de school een prominente plaats inneemt bij RSV 

omdat allochtone jongeren vaak deze informatie buitenshuis zoeken (Klaï, 2005).  Er wordt zowel uit 

de literatuur, als uit praktijkbevindingen geconcludeerd dat de leerkracht een belangrijke 

informatiebron is. 
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In de adolescentieperiode is het ontwikkelingsadequaat om afstand te nemen van de ouders, en 

aansluiting te zoeken bij leeftijdsgenoten (Ulichki, 2010). We zien dan ook dat acht op de tien 

respondenten over seksualiteit en relaties spreekt met hun vrienden, doch werden tijdens het 

interview signalen opgemerkt die twijfel zaait over de diepgang, inhoud en kwaliteit van de 

gesprekken met hun vrienden. Een duidelijke lachwekkendheid werd opgemerkt, wat mogelijks 

illustratief kan zijn voor hoe zo’n gesprek met vrienden eraan toe gaat. De inhoud van de gesprekken 

zijn eerder “geheimzinnig” en de respondenten gaven tegenstrijdige antwoorden. Wanneer expliciet 

bevraagd werd op welke wijze ze met hun vrienden over seksualiteit en relaties spreken, gaven 

enkele aan dat dit op een soort “straattaal” gebeurt.  Deze lacherigheid kan mogelijks sociale druk 

impliceren, dit kan volgens literatuur vooral bij jongeren die onderhevig zijn aan een straatcultuur 

(Ulichki, 2010). Deze sociale druk kwam niet expliciet tot uiting bij de respondenten, doch lijkt dit 

eerder een impliciete, sluimerende positie in te nemen door bepaalde thema’s rond seksualiteit en 

relaties weg te lachen, ondanks deze wel belangrijk zouden kunnen zijn.  Belangrijk hierbij is wel dat 

er enige vertrouwelijkheid aanwezig is binnen de vriendschapsrelatie om “serieuze” onderwerpen te 

bespreken. Samenvattend lijken relatief korte sociale interacties rond seksualiteit en relaties eerder 

op een lacherige wijze gepresenteerd te worden, terwijl objectief serieuze onderwerpen wel kunnen 

plaatsvinden mits een vertrouwensband tussen peers. Eén respondent wilde deze vraag overslaan. 

 

Waar ouders volgens literatuur een primaire bron vormt als het gaat over relationele en seksuele 

opvoeding van hun kinderen (Peeters, et al., 2011; Ulichki, 2010), komt in dit onderzoek naar voren 

dat alle respondenten niet openlijk spreken met hun ouders over seksualiteit en relaties. Met andere 

familieleden zoals oudere broer of nonkel vinden wel dergelijke gesprekken plaats. Eén respondent 

gaf aan met niemand hierover te kunnen spreken. Tevens was hij dezelfde respondent die geen 

antwoord wenste te geven aangaande het voorgaande topic. Een mogelijk taboe rond seksualiteit en 

relaties tegenover de ouders is aannemelijk en zal in de volgende paragraaf grondiger beschreven 

worden.  

 

Ouders worden door de respondenten niet beschouwd als een informatiebron rond seksualiteit en 

relaties. Hier worden zowel inter- als intraindividuele gevoelens van schaamte gerapporteerd. De 

literatuur leerde ons dat er sprake is van een wederzijds schaamtegevoel (Ulichki, 2010; van Lee, 

Marjanovic, Wijsen & Mouthaan, 2005) waarbij ouders het gevoel hebben geen praktische handvatten 

en vaardigheden te hebben om met hun kinderen over seksualiteit te spreken. Het frequente gebruik 

van de bewoording “schaamte” bij alle respondenten duidt op gevoelens van schaamte bij de jongere 

zelf, maar ook bij de ouders. Doch lijkt dit wederzijds schaamtegevoel een onevenwicht te kennen, 

waarbij sommigen zelf de schaamte voelen en anderen aangeven dat ouders zich schamen en er dus 

geen ruimte is om zulke thema’s te bespreken. Ten eerste lijkt het erop dat de jongens zelf eerder 

schaamtegevoelens heeft om met zijn ouders te spreken over seksualiteit en relaties dan dat ouders 

deze schaamtegevoelens hebben. We hebben in dit onderzoek geen ouders kunnen bevragen, dus 

kunnen hierover geen beeld schetsen en enkel afgaan op wat de respondenten naar voren brengen.  
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Sommigen respondenten gaven aan dat ze het gevoel hebben dat er thuis geen ruimte is om met hun 

ouders hierover te spreken. Anderen voelen deze ruimte wel, maar durven zelf deze onderwerpen 

niet aansnijden omdat ze zelf schaamtegevoelens hebben, of omdat dit niet past binnen hun geloof. 

Uit de literatuur kwam naar voren dat sommige allochtone ouders wel zouden willen spreken met hun 

kinderen over seksualiteit en relaties (Lépine, 2005). Hemmes & Ulichki (2010) leerden ons dat een 

deel van de allochtone ouders hun kinderen niet of zeer beperkt begeleidt naar de seksuele 

ontwikkeling en identiteitsvorming, wat de uitspraken van de jongeren kan bevestigen dat ze voelen 

dat er geen ruimte is binnen het gezin om daarover te communiceren.  Uit de literatuur leerden we 

dat genderdifferentiatie een belangrijke rol speelt in de informatieverschaffing rond seksualiteit en 

relaties (Klaï, 2005; van Lee, et al., 2005). In dit onderzoek komt deze genderdifferentiatie eveneens 

naar voren, waarbij de respondenten eerder met hun moeder deze thema’s zullen bespreken dan met 

hun vader, doch moet het dan wel gaan over “echt belangrijke zaken”.  Eén respondent spreekt 

duidelijk over het feit dat meisjes eerder bij hun moeder terecht kunnen en jongens eerder bij hun 

vader met vragen rond seksualiteit en relaties.  

 

De meeste respondenten voelen zelf geen directe nood om hierover met hun ouders te spreken, het 

hoeft niet volgens hen. Een andere factor die de respondenten tegenhoudt om met hun ouders te 

spreken over seksualiteit en relaties, is de onwetendheid en onzekerheid inzake de reactie van de 

ouders. Zij lijken eerder bang te zijn voor de reactie van de ouders. Verder brengen twee van de tien 

respondenten spontaan naar voren dat ze het als toekomstige vader “beter” willen doen dan hun 

ouders en met hun kinderen hier wel over willen communiceren en zich toegankelijk opstellen. 

 

De respondenten maken tevens gebruik van overige informatiebronnen zoals de Koran, het 

buurthuis en de Imam in de moskee. Binnen dit huidige onderzoek zijn deze informatiebronnen 

nieuw, en werden deze niet teruggevonden in eerder onderzoek.  
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6.3. De dubbele seksuele moraal, i.e. genderspecifieke opvattingen van 

mannen en vrouwen 

 

Om na te gaan of er bij de respondenten sprake was van genderspecifieke opvattingen van mannen 

en vrouwen, werd bevraagd welke eigenschappen de man en de vrouw typeren, dit zowel op het 

gebied van karakter, als op werkgebied. Uit de literatuur leerden we al dat de genderidentiteit en 

genderrol duidelijker uitgestippeld lijkt te zijn bij allochtone jongeren in vergelijking met autochtonen 

(Klaï, 2005) en dat allochtone jongens sterkere (negatieve) stereotiepe opvattingen lijken te hebben 

over genderrollen (de Graaf, et al., 2009). Uit de analyse van de resultaten van dit onderzoek werd 

een algemene tendens bevonden dat de vrouw binnen het gezin hoofdzakelijk degene is die 

huishoudelijke en verzorgende taken vervult, i.e. zorgen voor de kinderen en voor het avondmaal. 

Het is volgens twee respondenten de keuze van de vrouw om te gaan werken of niet, doch lijkt zij 

beter geen zware job te moeten uitoefenen en is dit eerder iets voor de man. Twee anderen geven 

aan dat de vrouw niet noodzakelijk hoeft te werken. Een derde van de respondenten liet zich 

spontaan uit over verwachtingen naar klederdracht bij de vrouw, namelijk op een nette manier, 

zonder veel verhulling op straat op gaan.  

 

Daarnaast werd de rol van de man bevraagd. De man is volgens de meerderheid van de 

respondenten diegene die het gezin (financieel) onderhoudt, de verantwoordelijkheid op zich neemt 

en het zware werk doet. Een kleine minderheid geeft aan dat de man hulp dient te bieden aan zijn 

vrouw, respect moet tonen, trouw en loyaal dient te zijn en mee huishoudelijke taken dient op te 

nemen, samen met zijn vrouw. Slechts twee respondenten geven aan dat de man de “baas” in huis 

is.  Er lijken op basis van de resultaten wel enige genderspecifieke opvattingen aanwezig, doch lijken 

deze eerder sluimerend en impliciet aanwezig. In hoeverre de dubbele seksuele moraal dan aanwezig 

is, is nog onduidelijk. Een mogelijke verklaring zou de sociaal-wenselijkheidsgraad van de antwooren 

kunnen zijn, of de aansluiting bij de idee van de Graaf en collega’s (2009), dat jongeren hier niet 

openlijk voor willen uitkomen.  Concluderend lijkt er een zekere uniformiteit aanwezig te zijn over het 

rolpatroon van de man en vrouw binnen het gezin, waarbij de vrouw voornamelijk huishoudelijke 

taken op zich neemt en een eerder zorgend karakter heeft, terwijl de vader de primaire kostwinner is, 

de algemene verantwoordelijkheden draagt en agressiever is dan de vrouw.  

 

Dit laatste lijkt overeen te komen met een  genderspecifieke animus en anima tendens. Jung en Willi 

(1984) beschreven deze  twee energiestromen in onszelf die in balans zouden moeten zijn en waarin 

we flexibel zouden moeten kunnen wisselen. De animus eigenschappen, die volgens vier respondenten 

eerder bij een man passen zijn de volgende: streng, hard, opdringerig, agressiever, minder geduldig, 

sterk, minder emoties tonen en dergelijke. Naast deze animusmodus, zien we dat drie van de tien 

jongens typische anima-eigenschappen toekenden aan de rol die bij in hun beleving bij de vrouw 

hoort, namelijk liefdevol en zacht zijn, kwetsbaar, zwak en emotioneel. Deze typische eigenschappen 

lijken volgens de respondenten eerder gefixeerd, dan flexibel.  Deze gefixeerde opvattingen lijken niet 

te stroken met de hedendaagse maatschappij en lijken eerder traditionele rolpatronen te zijn. We 

kunnen ons de vraag stellen in welke mate deze traditionele rolpatronen nog van toepassing zijn in de 

huidige (westerse) geëmancipeerde samenleving. 
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6.4. Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

 

Omdat niet alle seksuele handelingen “normaal” zijn binnen de seksuele ontwikkeling van de 

adolescent (Sensoa, 2018), leek het belangrijk om het onderdeel rond seksueel grensoverschrijdend 

gedrag op te nemen binnen dit onderzoek. Over het algemeen kennen de respondenten de term 

“seksueel grensoverschrijdend gedrag” niet, doch hebben zij wel inhoudelijk begrip ervan en 

associeert de grote meerderheid dit met een verkrachtingsverhaal. De literatuur leert ons dat 13,9% 

van de Turks-Marokkaanse jongens ooit zelf gedwongen werd tot het verrichten van seksuele 

handelingen (de Graaf, et al., 2009). Deze stelling kon binnen dit onderzoek niet bevestigd worden. 

Op één respondent na hebben de respondenten zelf geen ervaring met situaties van seksuele 

grensoverschrijding, dit zowel niet in de slachtoffer als daderpositie. Er was slechts één respondent 

zelf ooit slachtoffer waarbij hij ongewild fysiek aangeraakt werd door een vrouwelijke leeftijdsgenoot 

en hij zichzelf niet in staat voelde om zijn grens verbaal te expliciteren omwille van het voorkomen 

van heisa op school.  

 

Belangrijk is wel dat de grote meerderheid via leeftijdsgenoten verhalen van seksuele 

grensoverschrijding opvingen waarbij hun vrienden zich bevonden in de daderpositie. Deze bevinding 

wordt in de literatuur bevestigd, i.e. 8,3% van de Turks-Marokkaanse jongens dwong ooit iemand 

anders tot het verrichten van seksuele handelingen, dit in vergelijking met 5,1% van de Nederlandse 

jongens (de Graaf, et al., 2009). Het ging bij de respondenten voornamelijk over dwingen of 

overhalen tot seksuele handelingen bij vrouwelijke leeftijdsgenoten. Verder werd één situatie van 

seksuele grensoverschrijding gerapporteerd die via sociale media verliep, i.e. het verspreiden van 

naaktfoto’s van meisjes zonder hun toestemming. De verschillen tussen allochtone en autochtone 

jongens inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag waren volgens de literatuur niet significant (de 

Graaf, et al., 2009), wat we binnen dit huidige onderzoek niet kunnen bevestigen of weerleggen 

aangezien geen autochtone jongeren bevraagd werden.  

 

 

Op één na schatten de respondenten zichzelf in als jongens die hun eigen grens verbaal kunnen 

aangeven, doch lijkt deze grens eerder een weerspiegeling van de grens van de ander. De vrije 

moraal waarbij seks geaccepteerd is, indien beide partijen dit goedkeuren, komt hier sterk naar 

voren. De literatuur leerde ons dat alle jongerengroepen binnen het onderzoek van Cense (2012) het 

eens zijn dat de grens wordt overschreden indien het seksueel gedrag respectloos en vernederend is. 

Uit de analyse van de resultaten werd dit bevestigd, namelijk alle respondenten gaven aan dat 

situaties van seksuele grensoverschrijding in geen enkel geval getolereerd mag worden. Echter lijken 

zij wel  een neutrale en afzijdige mening in wanneer hun vrienden dader zijn van seksuele 

grensoverschrijding. Zij geven aan dat de verantwoordelijkheid bij hun vrienden ligt en dat dit niets 

zal veranderen aan de vriendschapsrelatie. Wel achtten zij zichzelf in staat om hun vrienden hierop 

aan te spreken of advies te geven. 
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Opvallend was de uitspraak van twee respondenten die het zonde vinden voor zichzelf wanneer 

anderen seksueel grensoverschrijdend gedrag plegen. Hiermee bedoelen ze dat ze het gevoel hebben 

dat vrouwelijke leeftijdsgenoten alle jongens “over één kam scheren” en dat zij dus geen volwaardige 

individuele kans meer krijgen, omdat zij direct geassocieerd worden met andere jongens die wel 

seksueel grensoverschrijdend gedrag stelden.  

 

 

 

6.5. De attitude tegenover de huidige RSV 

 

Uit de literatuur blijkt dat de school een prominente rol inneemt als het gaat over RSV (Klaï, 2005) 

aangezien allochtone jongeren liever informatie over seksualiteit en relaties zoeken buiten het gezin 

en liever RSV op school krijgen (Feldman & Rosenthal, 2000, Hutchinson & Cooney, 1998 & 

Ravesloot, 1997). Tevens beschrijft dit deels de relevantie van dit onderzoek. De helft van de 

respondenten legt de link tussen seksualiteit, relaties en hun religie. De literatuur vertelt ons dat 

seksuele voorlichting op school rekening dient te houden met de culturele achtergrond van jongeren. 

Zo zijn maagdelijkheid voor het huwelijk, dit zowel bij jongens als meisjes en cultuurgebonden 

opvattingen belangrijke aspecten (Lodewijckx & Hendrickx, 2000). Ook in dit onderzoek stellen de 

respondenten zich regelmatig vragen over cultuurgebonden thema’s zoals “Hoe moet ik omgaan met 

mijn vrouw en kinderen later?” en “Mag ik seks hebben voor het huwelijk?” en dergelijke. Eén 

respondent zou RSV volledig afschaffen. Er kwamen vragen naar voren rond voorschriften binnen hun 

religie rond seksualiteit voor het huwelijk. Een deel van de respondenten zou graag enkele culturen 

schematisch naast elkaar willen zetten om op die manier inzicht te kunnen krijgen in elkaars cultuur 

en waardoor autochtonen beter begrip zouden hebben van de moslimgemeenschap. Thema’s zoals 

maagdelijkheid voor het huwelijk komt niet aan bod  binnen de huidige RSV, terwijl de meerderheid 

van de respondenten wel aangeven dit een belangrijk topic te vinden.   
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6.6. Aanbevelingen voor beleid en praktijk inzake RSV 

 

Er werden op basis van dit praktijkonderzoek en voorgaande literatuur drie aanbevelingen 

gedestilleerd inzake RSV. Deze aanbevelingen kunnen dienen als mogelijke implicaties voor de 

praktijk. De aanbevelingen die besproken zullen worden leunen op een dynamische 

driehoeksverhouding waarin wederzijdse interactie en afstemming beoogt wordt, namelijk tussen de 

ouder, het kind en de school.  

 

Een eerste aanbeveling die gemaakt kan worden heeft betrekking op het inhoudelijke aanbod van 

RSV op school. Men zou seksualiteit en relaties schematisch kunnen weergeven door deze per cultuur 

naast elkaar te zetten. Net omdat onze samenleving een superdiversiteit kent (Geldof, 2019), is het 

belangrijk dat we hiermee leren omgaan. Op deze manier kunnen jongeren de verschillen, maar zeker 

ook gelijkenissen tussen culturen leren kennen, begrijpen en inzicht krijgen in elkaars cultuur. Het 

beoogt een actieve dialoog tussen leerkracht en leerlingen onderling om wederzijdse interactie en 

afstemming te stimuleren. Een meerwaarde van deze aanbeveling is ook dat de leerkracht 

gestimuleerd wordt om op onderzoek te gaan om te verschillen en gelijkenissen tussen culturen weer 

te geven en in verder in ontwikkeling wordt gesteld om cultuurspecifieke vragen vanwege leerlingen 

adequaat te kunnen beantwoorden rond bijvoorbeeld het actuele thema “maagdelijkheid”. De 

prominente rol van de leerkracht wordt hier dus nog sterker geacht, dan reeds duidelijk was.  

 

Een tweede aanbeveling heeft betrekking op de jongere om het inzicht en begrip in seksueel 

grensoverschrijdend gedrag te vergroten. Uit de resultaten kwam eerder een vrije seksuele moraal 

naar voren, wat wil zeggen dat seks enkel geaccepteerd is wanneer beide partijen akkoord gaan. De 

meerderheid van de bevraagden stelden hun eigen (seksuele) grens als weerspiegeling van de grens 

van de ander. Daarnaast associeerden zij seksuele grensoverschrijding voornamelijk met 

“verkrachting”  en hoorden bijna alle respondenten via vrienden verhalen rond seksuele 

grensoverschrijding als daderschap. Inzicht in de eigen grenzen, die van anderen en het leren 

inschatten van ernst van deze situaties, lijkt aangewezen. Het Vlaggensysteem van Sensoa zou 

mogelijks een praktisch hulpmiddel kunnen zijn om te gebruiken in de klas om de dialoog rond SGG 

te openen.  

 

Een derde aanbeveling gaat over het belang van ouderbetrokkenheid op school, i.e. 

sensibiliseringsacties of rondetafelgesprekken. Deze aanbeveling heeft betrekking op ouders, in het 

algemeen aangezien er in autochtone gezinnen vermoedelijk ook enige barrières zijn rond de 

bespreking van seksualiteit met hun kinderen. De (wederzijdse) schaamtegevoelens en het taboe 

kwam duidelijk naar voren in dit huidig praktijkonderzoek en voorgaand onderzoek. Scholen zouden 

hun “deuren kunnen openzetten” en ouders kunnen uitnodigen om het thema rond seksualiteit, 

relaties, en RSV open te trekken en dialoog met elkaar aan te gaan.  
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Deze aanbeveling heeft niet als primaire doel om ouders te doen communiceren over seksualiteit met 

hun kinderen, wel wordt hiermee beoogt dat men zich als ouder meer vertrouwd en comfortabel durft 

voelen met dit onderwerp. Dit omwille van het feit dat ouders een belangrijke rol spelen in seksuele 

vorming van hun kinderen (Peeters, et al., 2011; Ulichki, 2010) én omdat vele ouders aangeven dat 

ze onvoldoende praktische handvatten hebben om erover te spreken (Lépine, 2005). Een ander doel 

van deze aanbeveling is dat ouders op deze manier te weten kunnen komen welke informatie RSV 

geeft aan hun kinderen en dat er een wederzijdse informatieoverdracht plaatsvindt tussen de school 

en de ouders, zodat men van elkaar kan leren en wederzijdse afstemming gestimuleerd wordt.  

 

 

 

6.7. Beperkingen  

 

Een eerste belangrijke beperking van dit onderzoek is de gevoeligheid van dit onderwerp. Deze 

gevoeligheid kan mogelijk sociaal wenselijkheid creëren en heeft een grote impact op de wijze van 

interviewen. Over het algemeen gaven de respondenten korte antwoorden, waardoor de  interviewer 

vaker suggestieve vragen moest stellen om überhaupt informatie te kunnen verkrijgen. Deze sociaal 

wenselijkheid zou verholpen kunnen worden door de respondenten niet enkel te ontmoeten tijdens 

het interview, maar ook enkele kennismakingsgesprekken op voorhand in te plannen zodat er er een 

vertrouwensrelatie opgebouwd zou kunnen worden. Aan de andere kant was kwantitatief onderzoek 

ook geen adequate wijze geweest om dit onderzoek op te zetten. Dit omwille van de kracht van 

kwalitatief onderzoek, namelijk het dieper exploreren van bepaalde thema’s en doorvragen om 

diepgang te kunnen creëren. 

Een beperkte afwijking van de interviewleidraad vormt een tweede beperking, doch zou dit ten goede 

kunnen komen aan de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Onvoldoende afwijken van de 

interviewleidraad zou minder diepgang kunnen impliceren, waardoor niet alle bevraagde thema’s een 

ten volle zijn geëxploreerd. Omwille van een beperkt tijdsbestek, het grote aantal bevraagde thema’s 

én de mogelijke sociale wenselijkheid lijkt het objectief gezien niet mogelijk om hier voldoende 

theoretische saturatie te bereiken.  

Tot slot is de onderzoeker geen onbeschreven blad, wat impliceert dat het eigen referentiekader, 

attitude en houding tijdens het gesprek een impact kan hebben op het interview zelf, op de 

vertrouwensrelatie en op de analyse van de resultaten. Tevens is dit eigen aan kwalitatief onderzoek, 

en mogelijks zelfs een kracht. 
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6.8. Suggesties voor vervolgonderzoek  

 

Dit onderzoek bevroeg tien moslimjongens. Gezien een beperkt aantal respondenten kan er geen 

generalisatie gemaakt worden naar andere moslimjongens. Grootschalig onderzoek lijkt daarom 

aangewezen om in de eerste plaats de bevraagde thema’s dieper te onderzoeken en daarnaast beter te 

kunnen generaliseren naar de populatie. 

 

Verder kwam in dit onderzoek het taboe inzake homoseksualiteit binnen de moslimgemeenschap niet 

aan bod. Aangezien uit verscheidene onderzoeken blijkt dat homoseksualiteit een taboe is binnen de 

allochtone gemeenschap (Klaï, 2005; Balli, 2005) en dat jongeren van allochtone afkomst zich hier 

voornamelijk mee bezig houden wanneer zij informatie zoeken op internet (Ulichki, 2010) , kan 

toekomstig onderzoek dit gegeven verder uitdiepen om na te gaan of het taboe nog een courant feit is 

binnen de moslimgemeenschap.  

 

Daarnaast lijkt het belangrijk dat toekomstig onderzoek nagaat welke inhoudelijke thema’s allochtone 

jongeren met hun moeder bespreken. Klaï (2005) geeft aan dat dit voornamelijk technisch-biologische 

thema’s zijn. Bovendien bleek uit de literatuur dat indien er wel seksuele vorming door de ouders 

plaatsvindt, dat deze veelal gendergevoelig en onderhevig is aan (gender)stereotype opvattingen over 

seksualiteit (Ulichki, 2010). Echter kunnen we met dit onderzoek hierop geen diepgaander antwoord 

bieden. De respondenten boden hier geen antwoord op, net omdat zij eerder weinig met hun moeder 

spreken over seksualiteit en relaties, maar ze wel aangeven dat het eerder een 

“moedersaangelegenheid”  is, wat alsook blijkt uit eerder onderzoek (Klaï, 2005; Sexpert, 2013).  

 

Mogelijks zou men in verder onderzoek determinanten zoals gescheiden ouders, of inwonend bij 

moeder of vader kunnen meenemen om te differentiëren in de attitude inzake seksualiteit en relaties. 

De gezinssamenstelling of gezinssituatie kan een impact hebben op de belevingswereld van de 

respondenten, wat mogelijk traditionele of zelfs vernieuwende inzichten met zich kan meebrengen. 

Verder werd bewust gekozen om geen differentiatie te maken in afkomst, i.e. syrische, Marokkaanse 

en Afghaanse afkomst. Dit omwille van de anonimiteit van de bevraagden te kunnen garanderen. Het 

is mogelijk dat men een verschil kan waarnemen dat zijn oorsprong zou kunnen vinden in een 

vluchtelingenstatuut, psychotraumatisch verleden of andere sociaal-economische status. Toekomstig 

onderzoek zou dus kunnen differentiëren tussen deze groepen. 

 

Tot slot kan verder onderzoek nagaan in hoeverre jongeren liever seksuele voorlichting krijgen door 

Nederlandse voorlichters. Zij zouden meer open zijn en meer accepteren dan voorlichters van de eigen 

allochtone groep (Ulichki, 2010). In dit onderzoek was geen ruimte om dit gegeven verder te 

bevragen.  
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7 Conclusie  

 

Deze masterproef zoekt een antwoord op de vraag: “Welke noden en behoeften hebben 

moslimjongens van vijftien tot achttien jaar inzake seksualiteit en relaties?”. Middels tien semi-

gestructureerde interviews werden zes hoofdthema’s bevraagd : betekenis en belang van seksualiteit 

en relaties, RSV op school, informatiebronnen, noden en behoeften inzake RSV,  rolverdeling tussen 

man en vrouw en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit onderzoek kwam tot stand in 

samenwerking met Sensoa, met als doel de huidige RSV op school toegankelijk te maken voor ieder lid 

van de klas, ongeacht culturele-etnische achtergrond.  

 

Uit de resultaten  is gebleken dat de moslimjongens seksualiteit en relaties koppelen aan hun religie. 

De nood en behoefte is dan ook dat informatie over seksualiteit en relaties in relatie wordt gesteld met 

hun religie.  Er is nood aan informatie die momenteel niet gegeven wordt op school, namelijk 

cultuurspecifieke zaken zoals “maagdelijkheid”, waarden, normen en gedragsregels die passen binnen 

de cultuur en waar uit de resultaten is gebleken dat jongeren hier veel vragen rond hebben.  

 

Verder hebben de resultaten uitgewezen dat de jongens hun ouders niet beschouwen als een primaire 

bron van informatie omdat hier sprake is van een wederzijds schaamtegevoel. Hier heerst een 

mogelijke taboesfeer waardoor de school nog meer een prominente rol inneemt als het gaat over 

informatie over seksualiteit en relaties. Daarnaast zijn het internet, leeftijdsgenoten en overige 

informatiebronnen zoals de Koran en de Imam in de moskee aanwezige informatiebronnen. In 

hoeverre leeftijdsgenoten kwalitatieve informatiebronnen zijn, is onduidelijk omwille van de 

lacherigheid die gerapporteerd werd, i.e. op een “straattaal”-wijze.   

 

Verder is uit de resultaten gebleken dat er genderspecifieke rolpatronen aanwezig zijn. De man in het 

gezin is volgens de respondenten de persoon die de verantwoordelijkheid opneemt, de kostwinner is 

en het gezin onderhoudt. Zijn karakter is “harder” dan dat van de vrouw. De vrouw daarentegen heeft 

volgens de respondenten een zorgend karakter en doet voornamelijk huishoudelijke taken. Deze 

bevindingen konden dan ook verbonden worden aan archetypen zoals animus- en anima-modi.  

 

Tot slot is uit de resultaten gebleken dat de grote meerderheid van de jongeren zelf geen ervaring had 

met seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar dat zij wel vaak via vrienden verhalen hoorden van 

zulke situaties waarin de vrienden zich in een daderpositie bevonden. Daarnaast leek de eigen grens 

eerder een weerspiegeling van de grens van de ander en leek deze vertaald te worden in een vrije 

seksuele moraal. In hoeverre de dubbele seksuele moraal courant is, is tot op heden onduidelijk.   
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Om af te sluiten werden de noden en behoeften van deze moslimjongens inzake seksualiteit en relaties 

werden vertaald in mogelijke praktische implicaties voor beleid en praktijk op basis van een 

dynamische driehoeksverhouding tussen de jongere zelf, de ouder en de school. Ten eerste zou men in 

het RSV aanbod op school de verschillende culturen schematisch naast elkaar kunnen zetten om de 

verschillen, maar ook gelijkenissen inzake waarden, normen, algemeen geldende gedrags- en sociale 

omgangsregels met betrekking tot seksualiteit en relaties, weer te geven en hierover de dialoog te 

openen met elkaar. Een tweede aanbeveling heeft betrekking preventie van en inzicht in seksueel 

grensoverschrijdend gedrag, i.e. de eigen grenzen, de grens van de ander en de inschatting van de 

ernst van bepaald (seksueel) gedrag. Het Sensoa-vlaggensysteem zou een praktisch hulpmiddel 

kunnen zijn in de klas tijdens RSV. Tot slot mag de impact van ouderbetrokkenheid niet onderschat 

worden en zouden sensibiliseringsacties en rondetafelgesprekken een ingangspoort kunnen zijn voor 

het taboe en schaamte rond seksualiteit te omarmen. Het hogere-orde doel van de beschreven 

aanbevelingen beoogt een ingangspoort inzake wederzijdse interactie en afstemming  die nodig is 

binnen deze superdiverse samenleving en waarbij de dialoog met elkaar wordt geopend. 
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Bijlagen  

 

Bijlage 1. Formulier voor geïnformeerde toestemming (informed consent) 

 

 

Formulier voor geïnformeerde toestemming (informed consent) 

  

 

 

Beste deelnemer 

  

 

Mijn naam is Julie Maes. Ik ben laatstejaarsstudente Klinische Psychologie aan de Vrije 

Universiteit in Brussel met opvoedings- en gezinspsychologie als afstudeerrichting. In het 

kader van mijn masterthesisonderzoek werd een onderzoek opgezet inzake de noden en 

behoeften van Turkse en Marokkaanse adolescenten met de leeftijd van vijftien tot achttien 

jaar inzake RSV. Dit onderzoek staat onder supervisie van Dr. Wendelien Vantieghem. Dit 

document voor geïnformeerde toestemming heeft tot doel u te informeren over de details 

van dit onderzoek en om u uit te nodigen tot deelname. Deelname aan dit onderzoek is 

geheel vrijwillig en indien u vragen heeft, aarzel dan niet deze te stellen. 

 

Seksualiteit en relaties zijn onderwerpen die erg aanwezig zijn tijdens de 

adolescentieperiode, tevens zijn deze onderwerpen zeer persoonlijk en worden ze beïnvloed 

door een verscheidenheid aan factoren. Het is de plicht van scholen om een grondige 

educatie te voorzien over deze onderwerpen. Op basis van deze ondersteuning kan de 

adolescent uitgroeien tot een volwassene met een gezonde en verantwoordelijke seksuele 

ontwikkeling. 

 

Uit onderzoek weten we dat de culturele achtergrond van individuen een grote 

beïnvloedende factor is. De vraag die we ons vervolgens kunnen stellen is de volgende: 

hebben individuen met verschillende culturele-etnische achtergronden specifieke behoeften 

en attitudes met betrekking tot RSV? Aangezien de Turkse- en Marokkaanse gemeenschap 

een groot deel uit maakt van onze hedendaagse samenleving, is het van belang om deze 

jongeren te bevragen, een stem te geven en mogelijks verschillende opinies tot de 

oppervlakte te brengen. Andere argumenten zijn het feit dat er vrijwel weinig onderzoek 

werd gedaan in deze context waarbij de focus gelegd werd op enkel mannelijke 

adolescenten met Turkse- of Marokkaanse achtergrond. Daarnaast wordt deze mannelijke 

populatie vaak op een stereotiepe wijze geportretteerd in de media. 

 

 

Dit onderzoek bestaat uit een individueel interview met een geschatte duur van 60 minuten. 

Zoals eerder aangehaald is deelname geheel vrijwillig. Wij zijn er ons van bewust dat de 

bespreking van seksualiteit en relaties een gevoelig en persoonlijk onderwerp is waardoor u 

zich soms ongemakkelijk kunt voelen. U bent dan ook vrij om een vraag niet beantwoorden. 

U hoeft zich niet te verantwoorden waarom u ervoor kiest de vraag niet te beantwoorden. U 

kunt het interview ten allen tijde vroegtijdig stopzetten, uw deelname op ieder gewenst 

moment intrekken of de opname laten verwijderen. 
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Alleen ik en u zullen aanwezig zijn tijdens het interview. Het interview zal worden 

opgenomen met een recorder en zal later getranscribeerd worden ter analyse en vergelijking 

met de andere afgenomen interviews. Alleen ikzelf en Dr. Wendelien Vantieghem hebben 

toegang tot de opnames en transcripties van de interviews. Deze zullen zorgvuldig, anoniem 

en onder een code opgeslagen worden. Uw naam zal niet gekoppeld worden aan het 

interview. Deze formulieren van geïnformeerde toestemming worden afzonderlijk 

opgeslagen. Bovendien zal alle gedeelde informatie op een vertrouwelijke wijze worden 

behandeld in de verdere analyse. Uw naam zal nergens aanwezig zijn, behalve op dit 

formulier van geïnformeerde toestemming.  

 

 

Dit onderzoek werd opgezet in samenwerking met Sensoa, het Vlaamse expertisecentrum 

voor seksuele gezondheid. De resultaten van dit onderzoek zullen door Sensoa gebruikt 

worden om nieuwe methoden voor hun relationeel- en seksueel vormingsaanbod te 

ontwikkelen.  Tevens zal Sensoa vertrouwelijk omgaan met alle beschikbare informatie.  

 

Als dank voor uw deelname ontvangt u een bioscoopcheque voor één persoon. Verder dank 

ik u voor de deelname aan mijn masterthesis en draag je tevens bij tot een grootschalig 

project van Sensoa.  

 

Deze afstudeerscriptie zal tevens gepubliceerd worden op de website van de 

wetenschapswinkel van de VUB 

(http://www.vub.ac.be/onderzoek/wetenschapswinkel#home). Indien een exemplaar van 

deze scriptie wenst, mag u mij dit laten weten en dan zal ik u een exemplaar toesturen 

nadat het onderzoek voltooid en beoordeeld in in september 2019.  

 

Vragen zijn altijd persoonlijk, per telefoon of e-mail welkom en gericht aan mijzelf of aan Dr. 

Vantieghem (Nederlands of Engels). 

 

 

Julie Maes 

+32 (0) 497 75 46 36  

Julie.elsa.maes@vub.be  

 

 

Dr. Wendelien Vantieghem  

+32-2-6291310  

Wendelien.vantieghem@vub.ac.be 
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Verklaring van de deelnemer: 

 

Ik heb bovenstaande informatie gelezen of is mij voorgelezen. Ik heb de 

gelegenheid gehad er vragen over te stellen en alle vragen die ik heb gesteld zijn 

naar mijn tevredenheid beantwoord. Ik stem vrijwillig in met deelname aan dit 

onderzoek. 

 

 

Plaats en datum:  

 

 

Naam van de deelnemer: 

 

 

Handtekening:  

 

 

 

 

Verklaring van de onderzoeker: 

 

Ik heb het informatieblad nauwkeurig voorgelezen aan de potentiële deelnemer en 

heb naar mijn beste vermogen gezorgd dat de deelnemer begrijpt dat het volgende 

zal worden gedaan:  

1. Er zal een interview worden gehouden over behoeften en attitudes met 

betrekking tot seksualiteit, seksuele voorlichting en romantische relaties van 

ongeveer een uur  

2. Deelname is vrijwillig en de toestemming kan op elk gewenst moment worden 

ingetrokken  

3. Het interview zal worden opgenomen en getranscribeerd  

4. Alle informatie zal anoniem en vertrouwelijk worden opgeslagen en 

geanalyseerd  

5. De resultaten zullen door Sensoa worden gebruikt om nieuwe methoden voor 

seksuele voorlichting te ontwikkelen  

 

Ik bevestig dat de deelnemer in de gelegenheid is gesteld om vragen te stellen 

over het onderzoek en dat alle vragen die door de deelnemer zijn gesteld naar 

behoren zijn beantwoord. Ik bevestig dat het individu niet gedwongen is om 

toestemming te geven en de toestemming is vrijwillig en vrijwillig gegeven.  

 

 

Plaats en datum:  

 

 

Naam van onderzoeker:  

 

 

Handtekening: 
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Bijlage 2. Interviewleidraad 

 

1. Informed consent 

 

2. Demografische vragenlijst 

 

3. Openingsvraag 

De onderzoeker stelt zich voor, en de participant ook 

Onderzoek voorstellen/toelichten 

Vragen? 

  

4. Inleidingsvraag (ijsbreker) 

Algemeen: Aan wat doet seksualiteit je denken? 

  

5. Transitievragen 

Specifiek werken naar de kern van het thema – overgang – open vragen 

 

1.  Vragen met betrekking tot RSV 

 

Op school krijgen jullie relationele en seksuele vorming. Dit kan tijdens de lessen biologie bv.: de 

voortplanting, maar kan ook in andere lessen aan bod komen.  

 

A. Tijdens welke lessen leren jullie over seksualiteit?  

 

B. Hoe is het voor jou om informatie te krijgen over relaties en seksualiteit op school of 

wat vind je van de seksuele voorlichting die op school gegeven wordt?  (comfortabel? 

bedreigend? gemakkelijk? moeilijk? Nieuwe informatie voor jou?) 

 

 

2.  Vragen met betrekking tot Informatiebronnen seksualiteit en relaties 

 

Zoals we daarnet besproken hebben, krijgen jullie informatie over seksualiteit op school. Naast 

school zijn er nog andere informatiebronnen waar je terecht kan om informatie over seksualiteit 

en relaties te weten te komen.  

 

A. Wat is jouw primaire bron van informatie over seksualiteit en relaties? 

● internet/ouders/gezin/vrienden/leerkracht/boeken/zelf 

  

B. In welke mate wordt er met je ouders/vrienden gesproken over seksualiteit en relaties? 

● Waar spreken jullie dan precies over? 

● Hoe voelt het om met je ouders/vrienden daarover te spreken? 

● Voel je je door je ouders/vrienden goed geïnformeerd over seksualiteit en relaties? 

 

 

 

  

C. Op welke manier kan het internet hulp bieden bij vragen of seksualiteit en relaties? 

● Waar zoek je dan precies op? 

● Welke website gebruik je daarbij? 
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● Is het voor jou duidelijk wat er op internet staat? Geeft het je antwoorden op jouw 

vragen? voel je je goed geïnformeerd over seksualiteit en relaties door wat er op internet 

staat? 

 

 

3.  Vragen met betrekking tot gender en mannelijkheid  

 

Een volgende thema dat ik graag met jou zou willen bespreken is de rolverdeling tussen man en 

vrouw. In onze maatschappij hebben we verschillende beelden van hoe een man of vrouw zich 

zou moeten gedragen, en welke rechten zij hebben binnen een relatie, en op het gebied van 

seksualiteit. Elke persoon denk er anders over. Hoe denk jij erover? 

 

A. Hoe zou jij de man omschrijven in een relatie? 

 

B. Wat is volgens jou het grootste verschil tussen een man en een vrouw in een 

relatie? 

 

4.  Vragen met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag  

 

Tegenwoordig horen we in de media veel rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uit 

onderzoek blijkt dat 84% van de meisjes en 66% van de jongens tussen de 15 en 25 jaar 

sinds hun veertiende wel eens te maken kreeg met seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is ‘seksueel gedrag dat over de grens van de 

betrokkene gaat en waarbij een partner die geen seks wil, wordt overgehaald, beïnvloed, 

gemanipuleerd, gechanteerd of gedwongen’.  

 

A. Heb jij wel eens een vervelende seksuele ervaring meegemaakt, bijvoorbeeld 

tijdens het uitgaan, of in een relatie? 

 

B. Vanaf wanneer is het voor jou over de grens? Durf je deze grens aangeven of hoe 

geef je die aan? 

 

  

 6. Sleutelvragen (noden en behoeften inzake seksualiteit en relaties) 

  

Thema’s die we gaan bevragen 

 

1. Betekenis van seksualiteit in jouw leven 

 

● Seksualiteit is een heel individueel en persoonlijk thema. Mensen denken er verschillend 

over en hebben verschillende attitudes. Dingen zoals de culturele achtergrond, religie, 

sociale stand en tradities spelen een belangrijke rol. Wat denk jij over seksualiteit?  
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○ Wat betekent seksualiteit voor jou in jouw leven? 

■ Hoe is het gekaderd? (relatie/one-night stand/…) 

■ Wat is jouw ideale beeld van een seksuele relatie? 

○ Welk belang heeft seksualiteit voor jou? 

■ Is het gekoppeld aan het mannelijk zijn? In hoeverre definieer je jou 

mannelijkheid door seksualiteit? 

○ Hoe ervaar jij seksualiteit?   

■ romantisch? machtsrelatie? intimiderend/veronzekerend?  

 

2. Noden en behoeften rsv (thema’s) 

 

● We hebben het ook al over RSV gehad en over seksualiteit als thema in jouw 

gezin/familie. Je vertelde mij dat (...) en je evalueerde dat (...). Heb jij bepaalde noden 

en behoeften met betrekking tot RSV? Hoe zou het beter kunnen? 

○ Zijn er bepaalde thema’s die je graag ook zou willen bespreken? (Of het 

omgekeerde) 

○ Wat met betrekking tot contextuele factoren: bv. een mannelijke leerkracht? RSV 

alleen voor jongens? In kleinere groepen? Expliciete foto’s? 

○ Heb je bepaalde noden en behoeften met betrekking tot de andere bronnen van 

informatie die je vernoemde?  

 

 

7. Besluitende vragen 

1. Samenvatten en dan vragen of ze iets willen toevoegen 

2. Wat was voor jou het belangrijkste dat besproken werd? 

3. Heb jij nog vragen? 

4. Zijn er zaken die niet aan bod kwamen, waarvan je dit wel had verwacht? 

5. Zou je het opnieuw doen? Aanraden? Bedreigend? Confronterend? →  gevoelens 
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Bijlage 3.  Voorbeeld transcript interview 

 

Heb jij nog vragen? Zijn er nog dingen onduidelijk? 

Nee, nee. 

Als je het woord ‘seksualiteit’ hoort, aan wat doet je dat allemaal denken? 

Kinderen krijgen, genieten, lichaamslusten, 

Nog iets waar je aan denkt? 

Nee, niet direct. 

Oké, dus voornamelijk de functie van het kinderen krijgen, maar evengoed ook het plezier dat daarmee 

gepaard gaat. 

Ja. 

Op school krijgen jullie seksuele vorming, informatie over seksualiteit. Bijvoorbeeld bij Biologie leer je over 

de voortplanting. In welke lessen leren jullie over seksualiteit? 

PAV 

En welke thema’s komen aan bod? 

Over veilig seks te hebben, hoe je dat moet doen. 

En hoe moet je dat doen? 

Veilig of? 

Ja. 

Gewoon met een condoom of de pil. 

Wat komt er nog aan bod? 

Hoe het lichaam van de man en de vrouw eruit ziet, hoe je het best kunt doen, hoe een vrouw zich voelt wanneer zij 

seksuele voorlichting heeft, dat legt de leerkracht ook uit. Maar wij zijn nog niet begonnen met dat, maar de leerkracht 

heeft al wel een paar dingen laten zien hoe dat werkt. Wij hebben de bundel eigenlijk net gekregen. 

Ja, dat is een bundeltje waar je mee werkt eigenlijk? 

Ja. 

Heb je er al eens doorgebladerd? 

Nee. 

Nog andere dingen die aan bod kwamen in dat bundeltje? 

Nee. 

Hoe vind je het om daar les over te krijgen? 

Goed om te weten. Sommige dingen wist ik niet en die heb ik nu toch kunnen leren. 

Dus er waren wel wat nieuwe dingen bij die je nu weet of binnenkort te weten zult komen? 

Ja. 

Wat is een voorbeeld van wat je niet wist? 

Van die pil. Ik wist dat echt niet dat de zaadcel van een man naar de vrouw zou gaan en je neemt de pil, dat dat niet 

verder kan gaan naar een kind. Dat wist ik niet dat er zo’n pil voor was. 

Ah ja, je dacht dat daar enkel een condoom voor was? 

Ja, enkel een condoom. 

Dat zijn goede dingen om te weten hé. 

Ja. 

Hoe is dat om daar les over te krijgen? Is dat interessant, comfortabel, een beetje raar, lacherig of meer 

serieus,…? 

Dat is gewoon goed om te weten. 

Je vindt het wel nodig om daar op school informatie over te krijgen? 

Ja. 

Oké, super. Zoals we daarnet besproken hebben, krijgen jullie dus op school informatie over seksualiteit. 

Naast school zijn er nog een heel aantal andere bronnen waar je terecht kan om informatie over seks en 

relaties te weten te komen. Wat is voor jouw de eerste bron waar je naartoe zou gaan om informatie te 

krijgen? 

Vrienden. 

En waarom kies je voor vrienden? 

Dat is beter om uit te leggen, omdat je die goed kent. Je kan over alles praten, dat is gemakkelijker. 

Dat is heel toegankelijk? 

Ja. 

Wat zijn zo dingen die jullie samen bespreken? 

Alles. Gewoon als er iemand met problemen zit of als iemand iets wilt doen. Je kunt het over van alles hebben. 

Kan je een voorbeeld geven van iets dat nog recent is besproken geweest onder vrienden? 

Er was iemand overleden bij mijn vrienden en dan hebben we gesproken over hoe je dat best kunt aanpakken. Dat 

was de laatste keer. 

En heb je recent iets besproken over seksualiteit? 
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Nee, niet direct. Dat is al even geleden. 

Naast vrienden, is er nog iemand of ergens anders waar je naartoe kan gaan? 

Nee, niet direct. 

Ik denk bijvoorbeeld aan het internet. Is dat een bron waar je terecht kan met vragen? 

Als ik mijn vrienden of de leerkracht het niet weten, dan zou ik dat wel opzoeken op het internet. Dat is het laatste 

eigenlijk. 

Ik hoor je zeggen: de leerkracht. Is dat ook iemand bij wie je terecht kan? 

Ja. 

Kan je daar iets over vertellen? 

Als ik bijvoorbeeld iets niet snap, dan vertel ik dat gewoon aan de leerkracht en dan heeft de leerkracht meestal wel 

het juiste antwoord. 

Wat heb je besproken met de leerkracht rond seksualiteit of relaties? 

Ik weet het niet direct. Maar als ik een vraag zou hebben, zou ik wel naar daar gaan. 

En zou je dan eerder voor leerkracht kiezen of eerder voor vrienden bij een belangrijke vraag is? 

Leerkracht. 

En waarom? 

Omdat de leerkracht toch meer weet dan vrienden. 

Dan ben je zekerder dat het antwoord juist zal zijn? 

Ja. 

En het internet zou meer zijn als je bij de leerkracht of vrienden niet terecht kan? 

Ja, dan zou ik dat een paar keer opzoeken zodat ik het zeker weet. Soms heeft ook niet iedereen de juiste 

antwoorden. 

Dan doe je eigenlijk een dubbelcheck? 

Ja. 

En wat zijn dingen die je zou opzoeken of heb je al iets opgezocht? 

Nog niet direct. Meestal zegt de leerkracht wel alles. 

En als je iets zou opzoeken, is er dan een bepaalde site waar je dat zou zoeken? 

Dat weet ik niet. 

Ik hoor vrienden, leerkracht, internet. Ik hoor je ouders niet? 

Dat is toch moeilijk hé. Dat is raar om te vertellen tegen ouders. 

En waarom is dat raar voor u? 

We hebben daar ooit al wel eens over gepraat, maar ik klap gelijk dicht. Dat is zo moeilijk. 

En klap jij dan dicht of klappen je ouders dicht? 

Nee, ik. Maar mijn ouders hebben daar ooit over gesproken, mijn moeder, mijn vader niet. Maar toen klapte ik dicht, ik 

vond dat zo moeilijk om.. ik zei gewoon ‘ja ja’ dit dat. 

En over wat ging dat toen? 

Over dat je dat moest scheren. Wij hebben een islamitische manier om te leren over seksualiteit. Je hebt daar ook 

boeken van, daar heb ik al wel even in gebladerd omdat dat een islamitische manier moet zijn. 

Wat wilt dat zeggen ‘een islamitische manier’? 

Hoe je seks moet hebben. Wat je daarvoor eerst moet doen. Er zijn allemaal stappen die je moet doen bij bijvoorbeeld 

je huwelijksnacht. Je moet eerst trouwen voor seks te hebben en hoe je seks moet hebben. Je moet eerst er iets voor 

doen en dan seks hebben. Je hebt daar een boek over en daar kan je ook veel dingen uithalen. 

Weet je hoe dat boek heet? 

Iets met: Help! Ik word puber. Zoiets. 

Wat staat daar nog in? 

Over hoe je met een vrouw moet omgaan als je seks hebt. 

En hoe is dat? 

Je moet eerst iets zeggen, God bedanken. Dat is een soort van tekst in het Arabisch en dan moet je je vrouw 

bevruchten. 

Nog andere typische islamitische manieren rond seksualiteit waar je aan denkt? 

Nee. 

En dat gesprek met je ouders ging over dat boek? 

Nee, mijn moeder heeft dat boek achteraf gekocht omdat ik niet wou praten. 

Hoe lang is dat geleden? 

Een jaar, twee jaar. 

Dus in principe wilde je moeder je informatie geven? 

Ja, maar ik wou dat niet. 

En zou dat nu wel gaan, denk je? 

Nee, nog steeds niet. 

Want je hebt nu met mij er al zo wat over gesproken, misschien dat je dat dan ook met je ouders zou doen? 

Nee, dat zou ik niet doen. 
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Wat houd je het meeste tegen? 

De verlegenheid, schaamte. 

Als je kijkt naar je vrienden, kunnen zij daar met hun ouders over spreken of is dat ook wat beschamend voor 

hen? 

Ja, dat is hetzelfde. Bij iedereen is dat zo. 

En als die schaamte er niet zou zijn, zou je dan wel graag over seksualiteit kunnen praten met je ouders? 

Dat is zo nooit gepast. Ook al willen mijn ouders dat misschien wel, ik kan er niet op een geruste manier over 

vertellen. 

Zou je er eerder met je moeder of eerder met je vader over spreken? 

Met mijn moeder ben ik wel closer. 

Dus je zou eerder voor je moeder kiezen, mocht je het doen? 

Ja. 

Het is eigenlijk wel tof dat je moeder zei van ‘oke, je wilt er niet over praten maar dan koop ik je een boek’. 

Ja, dat is leuk. 

Dat is op zich wel een goede manier, denk ik hé? 

Een volgend thema dat ik met jou graag zou willen bespreken, is de rolverdeling tussen man en vrouw. In 

onze maatschappij hebben we allemaal een ander beeld van hoe een man of vrouw zich moet gedrag binnen 

een relatie, welke rechten en plichten zij hebben, huishouden, gezin, seksualiteit,… Iedereen denkt daar 

anders over. Mijn vraag aan u is hoe jij daarover denkt? Wat zijn typische eigenschappen die jij aan een man 

zult toeschrijven in een relatie? 

Die helpt zijn vrouw, werken, de vrouw is niet verplicht om te gaan werken, geld op tafel, de vrouw hoeft dat niet te 

doen. Als de vrouw zou willen werken, dan is dat haar eigen keuze, maar dat is niet verplicht. Ik heb wel liever dat de 

vrouw meer de kinderen verzorgt, dan de man. De man ook wel, maar de vrouw toch iets meer. 

Dus dat de vrouw meer de opvoeding op zich neemt? 

Ja, maar de man ook. Wat nog? Bijvoorbeeld vrouwen helpen bij het huishouden. Niet de vrouw alles laten doen, 

maar de man ook. 

Dus als ik het goed begrijp, is de man liefst volledig verantwoordelijk voor het geld, het inkomen. Maar hij 

helpt de vrouw wel met het huishouden? 

Maar de vrouw mag ook werken. 

Als je het grootste verschil tussen een man en een vrouw zou moeten beschrijven, wat zou je dan zeggen? 

Uiterlijk. Voor de rest zijn de man en vrouw gelijk. 

Een volgend thema gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ken je dat? Dat is een beetje een lange 

term, hé. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is seksueel gedrag dat over de grens van de persoon gaat. 

Dat wil zeggen dat de persoon wordt gedwongen, gechanteerd, gemanipuleerd, overgehaald wordt, om 

bepaalde seksuele handeling toe te laten of te moeten doen. In de media zien we tegenwoordig veel over dit 

soort gedrag. Uit onderzoek blijkt ook dat 84% van de meisjes en 66% van de jongens tussen 15 en 25 jaar 

oud, voor het 14e levensjaar te maken hebben gehad met dit soort gedrag. Verkrachting is bijvoorbeeld één 

van de ergste vormen, maar het kan ook gaan om een aanraking die niet gewenst was. Is dat duidelijk? 

Ja. 

Heb jij wel eens zo’n vervelende seksuele ervaring meegemaakt die over de grens ging? 

Nee. 

Dat kan tijdens het uitgaan zijn.. 

Nee, nog niet meegemaakt. 

En heb je zo al eens gehoord van vrienden dat er zo’n gebeurtenissen zijn voorgevallen? 

Ja, wel gehoord. Wel een keertje gehoord bij vrienden wat er is gebeurd of op het nieuws, maar nooit echt van 

dichtbij. 

Niet gehoord van vrienden dat die een bepaalde grensoverschrijdende handeling hadden gedaan bij een 

meisje? 

Nee. 

Wat vind jij van seksueel grensoverschrijdend gedrag? 

Als een vrouw zegt stop, is het stop. Als een man zegt stop, is het stop. Gewoon niet dwingen. 

Waarom gebeurt dat zoveel? 

Misschien omdat de man hongerig is. De een zegt nee, en de ander ja dan botst dat en kan er wel iets ergs gebeuren. 

Vanaf wanneer is het voor u over de grens? 

Als bv een vrouw ooit zegt ‘stop’, dan zou ik niet verder gaan. Mijn grens is als zij weigert, dan is dat zo. 

En heb je voor jezelf een grens die anderen moeten respecteren? 

Niet direct. 

Stel dat je een grens hebt, kan je die dan ook aangeven? Hoe zou je dat doen? 

Gewoon kortaf, ik wil dat niet. 

Ja, gewoon droog? 

Ja. 
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We zien ook vaak dat meisjes hun grens niet durven aangeven, omdat ze bang zijn. Wat vind je daarvan? 

Dat is jammer. Als zij wilt dat niet, moet zij gewoon duidelijk zeggen. 

Zoals je ziet, is seksualiteit een heel persoonlijk en individueel gegeven hé. Iedereen denkt daar anders over. 

Zeker met bepaalde culturen, sociale klasse, sociale status, tradities, … heeft iedereen daar wel een ander 

beeld over. Wat is seksualiteit voor u, in uw leven? 

Dat ziet er mij leuk uit. Later als ik zou trouwen, zou ik daar meer gewoon omdat het leuk is en ook gewoon voor 

kinderen, zou dat toch goed zijn. 

Dus eigenlijk twee functies: enerzijds is het goed voor het plezier, maar anderzijds ook voor de voortplanting 

en een gezin te kunnen stichten. 

Ja. 

Is seksualiteit iets dat enkel binnen een relatie past of kan dat ook zonder relatie? 

Binnen de relatie is beter. 

Waarom vind je dat? 

Dat is gewoon beter tussen man en vrouw, niet verder. 

Dus voor u is het wel meer iets dat binnen een relatie past. Het kan eventueel buiten een relatie, maar dat is 

voor u niet helemaal oké. 

Ja, beter gewoon tussen ons. 

Ja, iets dat je samen kan delen eigenlijk? 

Ja. 

Goed. Ik ga even wat proberen samenvatten wat je verteld hebt, want we zijn wat tegen het einde aan het 

komen. Dus, we hebben het daarjuist gehad over seksuele voorlichting die op school wordt gegeven. Je hebt 

me verteld dat je vooral tijdens PAV leert: dat gaat over veilig seks hebben, de condoom en de pil. Dat was 

voor jouw een nieuw onderwerp. Je hebt vooral nieuwe dingen bijgeleerd en je vindt dat zeker goed om 

erover te leren. Als het gaat over informatie verkrijgen over seksualiteit dan ga jij toch voornamelijk eerst 

naar je vrienden gaan, dat is toegankelijk. Daar kan je met allerlei problemen terecht. De leerkracht speelt ook 

een grote rol, omdat de informatie die deze geeft het meest juist is. Als laatste keuze toch wel meer het 

internet, omdat dat nog een extra dubbelcheck kan zijn of de informatie die je van de leerkracht of je vrienden 

krijgt, echt wel klopt. Dan hadden we het over je ouders. Bij hen zou je een beschamend gevoel hebben, dat 

gaat niet, dan klap je dicht en blokkeer je. Je ouders hebben voor jou een boek gekocht om toch die 

informatie te kunnen geven. Die verlegenheid speelt een grote rol, maar je ziet ook wel dat dat bij andere 

jongens in je vriendengroep ook zo is, het is niet typisch iets voor jou. Het boek gaat over zaken als geen 

seks voor het huwelijk, je bedankt God en dan bevrucht je de vrouw. Dat is een bepaalde traditie die in stand 

wordt gehouden. Daarna ging het over de rolverdeling tussen man en vrouw. De man zou voornamelijk de 

vrouw helpen in het huishouden, mee de kinderen opvoeden, maar zou vooral verantwoordelijk zijn voor de 

financiën. De vrouw is niet verplicht om te werken, zij mag wel zeker werken, dat is haar eigen keuze. Ze zou 

toch voornamelijk instaan voor de opvoeding van de kinderen en het huishouden. Daarna hadden we het over 

het seksueel grensoverschrijdend gedrag. Je hebt zelf nog niet zo’n ervaring meegemaakt, je hebt dat 

voornamelijk op het nieuws wel een keer gehoord. Als een vrouw zegt ‘stop’, is het voor jou ook ‘stop’ en ga 

je die grens accepteren. Je kan die ook voor jezelf aangeven. Seksualiteit in jouw leven heeft twee functies: 

het kan plezierig zijn, maar evengoed voor kinderen en het stichten van een gezin. Seks komt liever voor 

binnen een relatie, dan buiten een relatie. 

  

 

Stel, er wordt seksuele voorlichting hier op school gegeven, per klas komt er een bepaalde leerkracht 

informatie geven. Wat zijn thema’s die jij belangrijk vindt die moeten besproken worden en nu misschien niet 

aan bod komen? Dat kan vanuit uw cultuur zijn, vanuit uw ideeën,… 

Hoe dat je seks moet hebben. Sommige leerlingen die weten dat gewoon niet. Die hebben dat nooit gekregen en 

krijgen opeens dit project, dan weten zij niet hoe dat moet. Dat heb ik nog niet gezien. 

En wat bedoel je met ‘hoe’? Hoe het gebeurt? 

Ja, hoe het gebeurt. 

En wat de stapjes wat zijn? 

Ja. 

En wat is nog een thema dat jij belangrijk vindt? 

Het gevaar van seks. 

Wat kan zo’n gevaar zijn? 

Als je iemand bevrucht en die heeft geen condoom of geen pil, en zij is maar vijftien of zestien dat die dan een kind 

kan krijgen. Daar moeten ze wel de gevaren van kennen. 

Ja, dat het niet zomaar iets is? 

Ja, niet iets om te spelen. 

Ja, oké. Nog iets anders waar je aan denkt? Misschien vanuit uw culturele achtergrond? 

Meer duidelijkheid over de culturen. 
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En bedoel je daarmee dat ze op scholen meer informatie moeten geven over hoe seks binnen uw cultuur 

past? 

Ja, dat is gemakkelijker. 

Dus eigenlijk seksualiteit over de culturen heen, wat de verschillen zijn, de verwachtingen en dat iedereen dat 

kan begrijpen? 

Ja. 

Dat is zeker ook een belangrijk doel van dit onderzoek om te zien dat in een voorlichting wordt opgenomen, 

dat iedereen gewoon weet waaraan en waaraf. Dat het voor iedereen duidelijk is, hé. Nog iets? 

Nee, niet direct. 

Wat was voor u het belangrijkste dat we vandaag hebben besproken? 

Ik praat er niet echt zo open over, maar vandaag kan dat wel. Ik ken u nu, jij kent mij nu.. Dat is gewoon 

gemakkelijker. Daarom kan ik wat opener zijn, dus.. 

Ja, ik vind wel dat je vlot kan vertellen, je kan het goed onder woorden brengen. Inderdaad, jij kent mij niet en 

ik jou niet. We gaan elkaar na vandaag nooit meer zien, misschien is die drempel dan lager. 

Als je iemand kent en elke dag ziet, dat is toch moeilijker. Bij vrienden maakt dat niet zoveel uit, maar bijvoorbeeld 

ouders, dat is toch moeilijker. 

Dat begrijp ik. En zijn er dingen die je gaan bijblijven na vandaag? 

Cultuur. Ik vind het belangrijk dat mensen weten hoe dat het ook in meerdere culturen gebeurt. 

Om dat mee te pakken naar het onderzoek? 

Ja, openbaar. 

Zijn er dingen die niet aan bod zijn gekomen waarvan je dacht dat ik ze wel ging vragen? 

Nee, niet direct. 

Zou je het zo opnieuw doen, zou je aanraden? 

Iedereen zijn eigen keuze. 
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Bijlage 4. Codeboom  

 

 

Betekenis en belang  
seksualiteit en relaties  

seksualiteit in de 
adolescentie  

 

 belang van seksualiteit en 
relaties  

ideale beeld (seksuele) 
relatie 

 betekenis seksualiteit   

Seksualiteit binnen de 
moslimcultuur  

invloed ouders op 
liefdesrelatie 

 

 seksualiteit voor/na huwelijk  

 seksualiteit binnen/ buiten 
relatie  

 

 geen huwelijk mogelijk met 
niet-moslimvrouw 

 

RSV op school subjectieve beleving als 
ontvanger van informatie 

 

 thema’s RSV  

 vakken  

Informatiebronnen school/leerkracht  

 familie (geen ouders) oudere familieleden/broers 

 ouders  taboe  

 boek  

 Koran  

 buurthuis  

 internet inhoud zoekopdracht 

  islamitische website 

 moskee  

 leeftijdsgenoten  

Rolverdeling bij man en 
vrouw in de relatie  

eigen mening rolverdeling 
man-vrouw 

 

 verschil man-vrouw  

 rolomschrijving man   

 rolomschrijving vrouw klederdracht vrouw 
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Wensen, noden en 
behoeften RSV 

  

Seksueel 
grensoverschrijdend 
gedrag 

beheersing eigen noden en 
behoeften 

 

 kennis over SGG  

 ervaring met SGG  

 respect voor (seksuele) 
grens van de ander 

 

 eigen grenzen kennen en 
aangeven 

 

 mening over SGG situaties  

 SGG- ervaringen volgens 
vrienden 
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