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Abstract 

Het onderwerp relaties en seksualiteit bij personen met een verstandelijke beperking blijft tot op heden 

een delicaat, complex en gevoelig onderwerp. Ondanks het blijvende taboe wordt nu wel erkend dat 

relaties en seksualiteit onderdeel uitmaken van hun leven. Bijkomend hebben zij dus nood aan relationele 

en seksuele vorming. Toch is nog weinig bekend rond methodieken die geschikt zijn om die vorming aan 

hen te geven.  

Het Vlaamse expertisecentrum voor seksuele gezondheid, Sensoa, ontwikkelde in 2014 het 

vormingspakket ‘Tussen De Lakens’. Het lespakket is echter nog niet op maat van het buitengewoon 

secundair onderwijs. Dit onderzoek heeft dus als doel de leerinhouden, didactiek en presentatie van dit 

lespakket te evalueren binnen het buitengewoon secundair onderwijs, in het bijzonder opleidingsvorm 3 

type basisaanbod. 

Vier leerkrachten evalueerden het lespakket aan de hand van een digitale vragenlijst bestaande uit 

verschillende criteria gebaseerd op voorgaand onderzoek van Elen (1993) en Reints en Wilkens (2012). 

De resultaten tonen aan dat aanpassingen aan de leerinhouden, didactiek en presentatie van het 

lespakket ‘Tussen De Lakens’ noodzakelijk zijn om tegemoet te komen aan de leerlingen van het 

buitengewoon secundair onderwijs. Zo wordt onder andere aangeraden om de leerinhouden uit te breiden 

en te structureren, didactische werkvormen te verruimen en te variëren, woorden en zinnen te 

vereenvoudigen en het lespakket visueel te versterken. Op basis van die resultaten worden enkele 

aanbevelingen gedaan om het lespakket te conformeren aan de doelgroep. 
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Perstekst 

Lespakket ‘Tussen De Lakens’ op maat van het buitengewoon onderwijs? 

Het onderwerp relaties en seksualiteit bij personen met een verstandelijke beperking blijft tot op 

heden een gevoelig onderwerp. Ondanks het blijvende taboe wordt nu wel erkend dat relaties en 

seksualiteit onderdeel uitmaken van hun leven. Bijkomend hebben zij dus nood aan relationele en 

seksuele vorming. Toch is nog weinig bekend rond methodieken die geschikt zijn om die vorming 

aan hen te geven. Daar wil het Vlaamse expertisecentrum voor seksuele gezondheid, Sensoa, 

verandering in brengen. 

Sensoa ontwikkelde in 2014 het vormingspakket ‘Tussen De lakens’ bestaande uit vier modules namelijk 

het lichaam, seksueel overdraagbare aandoeningen, anticonceptie en seksueel grensoverschrijdend 

gedrag. Het lespakket is echter nog niet op maat van het buitengewoon secundair onderwijs. Ellen Vlayen, 

studente Opleidings- en Onderwijswetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen, onderzocht welke 

aanpassingen aan het lespakket noodzakelijk zijn voor het buitengewoon onderwijs, in het bijzonder van 

opleidingsvorm 3 type basisaanbod. 

Vlayen vroeg aan vier leerkrachten van het buitengewoon onderwijs om het lespakket ‘Tussen De Lakens’ 

te evalueren aan de hand van een uitgebreide vragenlijst. De resultaten tonen aan dat bepaalde 

aanpassingen aan het lespakket vereist zijn om tegemoet te komen aan de leerlingen. Zo wordt onder 

andere aangeraden om de leerstof uit te breiden en te structureren, opdrachten te verruimen en te 

variëren, woorden en zinnen te vereenvoudigen en het lespakket visueel te versterken. 

Door aan de slag te gaan met de aanbevelingen vanuit het onderzoek van Vlayen, kan Sensoa ‘Tussen 

De Lakens’ omvormen tot een mooi en bruikbaar lespakket binnen het buitengewoon onderwijs. 

Meer weten? 

Student Ellen Vlayen: ellen.vlayen@gmail.com of 0472 53 92 71 

Promotor prof. dr. Peter Van Petegem: peter.vanpetegem@uantwerpen.be of 03 265 47 05 
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1. Inleiding en probleemstelling 

Het onderwerp relaties en seksualiteit bij personen met een verstandelijke beperking blijft tot op heden 

een delicaat, gevoelig en complex onderwerp (Schaafsma, 2015; van Doorn & Janssen, 2008). Jarenlang 

werden personen met een verstandelijke beperking beschouwd als aseksueel. Ze zouden geen behoefte 

hebben aan liefdevolle en seksuele relaties met anderen (Milligan & Neufeldt, 2001; Siebelink, De Jong, 

Taal, & Roelvink, 2006). Ondanks het blijvende taboe (Bernert & Ogletree, 2013; Schaafsma, 2015) wordt 

nu wel erkend dat relaties en seksualiteit integraal onderdeel uitmaken van het leven van personen met 

een verstandelijke beperking (van Doorn & Janssen, 2008). 

Nochtans krijgen personen met een verstandelijke beperking nog steeds weinig of geen seksuele vorming 

(Levy & Packman, 2004; Schaafsma, 2015; Schaafsma, Stoffelen, Kok, & Curfs, 2013). In bestaande 

literatuur worden argumenten aangehaald om hen niet van vorming te voorzien (Conix, Claerhout, & 

Ryckaert, 2005; Lesseliers, 2000). Zo zouden ze cognitief te beperkt zijn om die voorlichting te begrijpen 

en zou relationele en seksuele vorming zelfs seksuele interesse en grensoverschrijdend gedrag kunnen 

uitlokken (Conix et al., 2005; Lesseliers, 2000). Daarnaast wordt voorlichting eerder reactief dan 

preventief gegeven en dit wanneer er zich relationele en seksuele problemen voordoen (Schaafsma, 

2015; van Doorn & Janssen, 2008). 

Verschillende onderzoeken tonen echter aan dat personen met een verstandelijke beperking wel nood 

hebben aan relaties, seksualiteit en dus relationele- en seksuele vorming (Kelly, Crowley, & Hamilton, 

2009; McCabe, 1999; Schaafsma, 2015; Schaafsma et al., 2013; Siebelink et al., 2006). Ze ondervinden 

meer moeilijkheden op het gebied van seksualiteit dan hun normaal begaafde leeftijdsgenoten. Hun 

kennisniveau over relaties en seksualiteit is meer beperkt, ze hebben minder positieve seksuele 

ervaringen, een meer negatieve houding ten opzichte van seksuele activiteiten en lopen een hogere kans 

om seksueel misbruikt te worden (McCabe, 1999; Murphy & O’Callaghan, 2004; Schaafsma et al., 2013; 

Servais, 2006; Siebelink et al., 2006). Daarnaast scoren personen met een verstandelijke beperking ook 

lager op sociale, gedragsmatige- en beslissingsvaardigheden met betrekking tot seksualiteit (Egemo-

Helm et al., 2007; Miltenberger et al., 1999; Schaafsma, 2015). Relationele en seksuele vorming is een 

bepalende factor voor het positief beïnvloeden van die vaardigheden alsook de kennis op vlak van relaties 

en seksualiteit (Egemo-Helm et al., 2007; Hayashi, Arakida, & Ohashi, 2011; Khemka, Hickson, & 

Reynolds, 2005; Miltenberger et al., 1999; Schaafsma, 2015). 

WHO (2010) definieert relationele en seksuele vorming als volgt: “Sexuality education means learning 

about the cognitive, emotional, social, interactive and physical aspects of sexuality (p.20).” Men vertrekt 

hier vanuit een positieve benadering waarbij vorming gericht is op het verhogen van de algemene 
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seksuele gezondheid (Schaafsma, Kok, Stoffelen, & Curfs, 2017; WHO, 2010). Het gaat hierbij niet 

uitsluitend over het voorkomen van risicogedrag of negatieve ervaringen, maar het belang van het ervaren 

van fijne en veilige seksuele belevingen wordt hier ook benadrukt (Schaafsma, 2013; WHO, 2010). 

Er is nog weinig bekend rond methodieken die geschikt zijn om relationele en seksuele vorming aan 

mensen met een verstandelijke beperking te geven (Schaafsma, Kok, Stoffelen, & Curfs, 2014). 

Onderzoekers richten zich voornamelijk op de vraag of die vorming effect heeft op de kennis, houding en 

vaardigheden van personen met een verstandelijke beperking (Schaafsma, 2013; Schaafsma, Kok, 

Stoffelen, & Curfs, 2014). De inhoud en de aanpak van relationele en seksuele vorming wordt minder in 

vraag gesteld (Koss, Darragh, & Brown, 2018; Schaafsma, 2013; Schaafsma et al., 2014).  

Het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, Sensoa, ontwikkelde in 2014 het 

vormingspakket ‘Tussen De lakens’. Hierbij worden vier thema’s behandeld, namelijk het lichaam, soa’s, 

anticonceptie en seksueel grensoverschrijdend gedrag (Sensoa, n.d.-a). Het lespakket wordt 

voornamelijk gebruikt in het gewoon secundair onderwijs maar is nog niet op maat van het buitengewoon 

secundair onderwijs. 

Momenteel worden leermiddelen in het onderwijs te weinig geëvalueerd (Reints, 2000; Valcke, 2018). 

Nochtans is een kwalitatief leermiddel van groot belang gezien dit het leerproces van leerlingen kan 

beïnvloeden. (Hoogeveen & Winkels, 2014; Lester & Cheek, 1997; Standaert, Troch, Peeters, & Piedfort, 

2006). Volgens Elen (1993) kan een leermiddel geëvalueerd worden aan de hand van drie algemene 

criteria namelijk inhoud, didactiek en presentatie. Het concretiseren van die criteria is niet evident 

aangezien het afhankelijk is van het soort leermiddel en meerdere externe factoren (Elen, 1993; Reints, 

2000).  

Dit onderzoek heeft als doel het lessenpakket ‘Tussen De Lakens’ te evalueren binnen het buitengewoon 

secundair onderwijs. Er wordt gekeken naar welke aanpassingen leerkrachten buitengewoon secundair 

onderwijs willen aanbrengen aan het vormingspakket ‘Tussen De Lakens’ om dit op maat te maken van 

hun doelgroep. Het lespakket zal geëvalueerd worden aan de hand van de drie algemene criteria volgens 

Elen (1993), aangevuld met inzichten tijdens de literatuurstudie. Omwille van het ruime en 

gedifferentieerde aanbod binnen buitengewoon onderwijs werd, in onderling overleg met Sensoa, 

gekozen om het lespakket te onderzoeken binnen buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 3 

(OV3) type basisaanbod. Dit brengt ons bij volgende onderzoeksvragen: 
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− Welke aanpassingen adviseren leerkrachten buitengewoon secundair onderwijs 

opleidingsvorm 3 type basisaanbod om het lespakket ‘Tussen De Lakens’ op maat te 

maken van hun doelgroep?  

- Welke aanpassingen adviseren zij aan de leerinhoud van het lespakket? 

- Welke aanpassingen adviseren zij aan de didactiek van het lespakket? 

- Welke aanpassingen adviseren zij aan de presentatie van het lespakket? 
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2. Literatuurstudie 

In de literatuurstudie wordt eerst stilgestaan bij de doelgroep van het buitengewoon onderwijs 

opleidingsvorm 3 type basisaanbod. Vervolgens worden relaties en seksualiteit en relationele en seksuele 

vorming bij personen met een verstandelijke beperking toegelicht. Als laatste wordt uitgelegd op welke 

wijze een leermiddel, zoals ‘Tussen De Lakens’, kan geëvalueerd worden. 

2.1. Buitengewoon onderwijs 

Dit onderzoek richt zich op het buitengewoon secundair onderwijs. Het buitengewoon onderwijs is 

ingericht voor leerlingen die leermoeilijkheden ondervinden binnen het gewoon onderwijs of die omwille 

van een beperking nood hebben aan een aangepaste leefomgeving (Belgische Federale 

Overheidsdiensten, n.d.). Er bestaan negen onderwijstypes of categorieën van leerlingen binnen het 

buitengewoon onderwijs (Belgische Federale Overheidsdiensten, n.d.). Het buitengewoon secundair 

onderwijs wordt daarnaast nog eens onderverdeeld in verschillende opleidingsvormen (CLB, n.d.; 

Onderwijs Vlaanderen, n.d.-b).  

2.1.1. Opleidingsvorm 3 type basisaanbod 

Omwille van het ruime en gedifferentieerde aanbod binnen het buitengewoon secundair onderwijs werd, 

in onderling overleg met Sensoa, gekozen om het onderzoek te focussen op opleidingsvorm 3 type 

basisaanbod. In het schooljaar 2018-2019 volgden 45% van de leerlingen buitengewoon secundair 

onderwijs les binnen opleidingsvorm 3 waarvan 53% binnen type basisaanbod (Onderwijs Vlaanderen, 

n.d.-d). Opleidingsvorm 3 is gericht op een algemene, sociale en beroepsvorming waarbij wordt gestreefd 

naar een maatschappelijk functioneren en participeren en tewerkstelling in het reguliere arbeidscircuit. 

De opleidingsvorm bestaat uit drie opeenvolgende fasen, namelijk de observatiefase, de opleidingsfase 

en de kwalificatiefase (CLB, n.d.; Onderwijs Vlaanderen, n.d.-b). Sinds september 2015 wordt het type 1 

voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking geleidelijk aan vervangen door het type 

basisaanbod. Type basisaanbod wordt nu aangeboden voor leerlingen met specifieke onderwijsnoden. 

Ondanks behoorlijke aanpassingen van het gemeenschappelijk leerplan is gewoon onderwijs niet 

haalbaar voor die leerlingen (Onderwijs Vlaanderen, n.d.-b). Om te starten binnen het type basisaanbod, 

is niet langer een bepaalde diagnose vereist. Dit maakt dat het over een zeer gedifferentieerd publiek 

gaat. Leerlingen kunnen een licht verstandelijke beperking hebben, maar ook andere problemen 

ondervinden waardoor ze nood hebben aan extra ondersteuning (Participate, n.d.). Omdat het onmogelijk 

is om alle profielen binnen type basisaanbod uitgebreid te bespreken, focussen we ons op de doelgroep 

licht verstandelijke beperking. Het is niet duidelijk hoe die doelgroep zich op dit moment precies verhoudt 

ten opzichte van overige leerlingen met specifieke onderwijsnoden binnen type basisaanbod. Wel is 



11 
 

geweten dat in het schooljaar 2014-2015 43% van de leerlingen buitengewoon secundair onderwijs les 

volgden binnen type 1 voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking (Onderwijs Vlaanderen, n.d.-

c).  

De American Psychiatric Association (2013) definieert in Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders Fifth Edition (DSM-5TM) een verstandelijke beperking als volgt: “Intellectual disability is a 

disorder with onset during the developmental period that includes both intellectual and adaptive 

functioning deficits in conceptual, social and practical domains (p.33).” Hierbij moet worden voldaan aan 

drie verschillende criteria: 

1. Er zijn significante beperkingen in het intellectuele functioneren. Personen met een verstandelijke 

beperking ondervinden problemen bij het redeneren, probleemoplossend denken, plannen, 

abstract denken, oordelen en onderwijs- en ervaringsgericht leren (American Psychiatric 

Association, 2013; De Beer, 2016). De ernst van de verstandelijke beperking wordt 

gediagnosticeerd aan de hand van gestandaardiseerde intelligentietesten waarbij een IQ-score 

wordt bekomen. Een persoon met een licht verstandelijke beperking heeft een IQ tussen 50 en 

70 (VAPH, n.d.).  

2. Er zijn significante beperkingen in het adaptief functioneren. Adaptief gedrag verwijst naar 

conceptuele, sociale en praktische vaardigheden die men nodig heeft om onafhankelijk te kunnen 

functioneren en om te kunnen voldoen aan de sociaal-culturele normen voor sociale 

verantwoordelijkheid (De Beer, 2016; Deblonde et al., 2017). Conceptuele adaptieve 

vaardigheden verwijzen bijvoorbeeld naar het gebruik van taal, lezen, schrijven,… Sociaal 

adaptieve gedrag duidt onder andere op interpersoonlijke vaardigheden, 

verantwoordelijkheidsgevoel, manipuleerbaarheid, het kunnen gehoorzamen van regels,… 

Praktisch adaptieve vaardigheden betreft het leervermogen in verschillende situaties van het 

dagelijks leven zoals zelfverzorging, wassen, koken, werken, geldbeheer, telefoneren,… (De 

Beer, 2016; Van Hove & van Loon, 2007). 

3. De intellectuele en adaptieve beperkingen zijn reeds aanwezig voor het 18de levensjaar waardoor 

er sprake is van een ontwikkelingsstoornis (VAPH, n.d.). 

2.2. Relaties en seksualiteit bij personen met een verstandelijke beperking 

Jarenlang werden relaties en seksualiteit bij personen met een verstandelijke beperking ontkent omwille 

van twee geloofsovertuigingen (McCarthy, 1999; Murphy & O’Callaghan, 2004). Enerzijds werden ze 

aanzien als een bedreiging voor de samenleving omwille van hun voortplantingsdrang en beperkte 

driftcontrole (McCarthy, 1999; UNESCO, 2018). Anderzijds werden ze beschouwd als aseksuele wezens 
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(Milligan & Neufeldt, 2001; Murphy & O’Callaghan, 2004; Siebelink et al., 2006) vanuit de overtuiging dat 

mensen met een verstandelijke beperking functioneren als kinderen (McCarthy, 1999). De 

maatschappelijke opvatting leefde dat ze het verlangen en ook het vermogen misten om liefdevolle en 

seksuele relaties aan te gaan (Milligan & Neufeldt, 2001; Siebelink et al., 2006). 

Ondanks de mensenrechtenbeweging en normalisatiebeweging (Van Hove, 2008) zijn de 

omstandigheden met betrekking tot de seksuele gezondheid van mensen met een verstandelijke 

beperking nog steeds niet ideaal (Schaafsma, 2013). WHO (2010) definieert seksuele gezondheid als 

volgt: “Sexual health is a state of physical, emotional, mental and social well-being in relation to sexuality; 

it is not merely the absence of disease, dysfunction or infirmity. Sexual health requires a positive and 

respectful approach to sexuality and sexual relationships, as well as the possibility of having pleasurable 

and safe sexual experiences, free of coercion, discrimination and violence. For sexual health to be 

attained and maintained, the sexual rights of all persons must be respected, protected and fulfilled (p.17).” 

Dus ook mensen met een verstandelijke beperking hebben het recht om een seksueel gezond leven te 

leiden (Schaafsma, 2013). Hoewel men hier vertrekt vanuit een positieve benadering, geven Siebelink et 

al. (2006) aan dat de meeste onderzoeken gericht zijn op de negatieve en problematische aspecten zoals 

seksueel misbruik, de risico’s van seksueel overdraagbare aandoeningen en ongepast seksueel gedrag 

bij personen met een verstandelijke beperking.  

Personen met een verstandelijke beperking ondervinden meer moeilijkheden op het gebied van 

seksualiteit dan hun normaal begaafde leeftijdsgenoten. Omwille van hun verstandelijke beperking 

ondervinden zij problemen in het cognitief en adaptief functioneren (American Psychiatric Association, 

2013; De Beer, 2016; Deblonde et al., 2017; Van Hove & van Loon, 2007; VAPH, n.d.). Bijgevolg heeft 

dit een negatieve invloed op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot relaties en 

seksualiteit (Kelly et al., 2009; McCabe, 1999; Murphy & O’Callaghan, 2004; Schaafsma, 2013, 2015). 

Hun kennisniveau is tevens aanzienlijk lager waardoor ze moeite hebben met het inschatten van 

misbruiksituaties, veilige seksuele handelingen en met het ontwikkelen van een positieve houding ten 

opzichte van seksualiteit (Schaafsma, 2013, 2015; van Doorn & Janssen, 2008). Ook ervaren zij 

problemen op het gebied van sociale, gedragsmatige- en beslissingsvaardigheden met betrekking tot 

seksualiteit (Egemo-Helm et al., 2007; Miltenberger et al., 1999; Schaafsma, 2015). 

Ondanks de beperkte positieve seksuele ervaringen (Schaafsma, 2015; van Doorn & Janssen, 2008), 

geven personen met een verstandelijke beperking aan dat ze wel degelijk nood hebben aan liefdevolle 

relaties, seksuele contacten en seksuele kennis (Kelly et al., 2009; McCabe, 1999; Schaafsma, 2013; 

Siebelink et al., 2006; van Doorn & Janssen, 2008). Omwille van hun beperking is het van belang dat ze 

hierin ondersteund worden (van Doorn & Janssen, 2008). Zodus moet er ingezet worden op aangepaste 
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relationele en seksuele vorming om die mensen kennis, vaardigheden en attitudes aan te reiken om een 

gezond seksueel leven te bekomen (Egemo-Helm et al., 2007; Hayashi et al., 2011; Khemka et al., 2005; 

Miltenberger et al., 1999; Schaafsma, 2015). 

2.3. Relationele en seksuele vorming 

2.3.1. Definiëring van relationele en seksuele vorming 

In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen seksuele voorlichting en seksuele vorming. 

Seksuele voorlichting beperkt zich tot het overbrengen van informatie met betrekking tot de medische, 

emotionele en psychosociale aspecten van seksualiteit (Bosch & Suykerbuyk, 2010). Voorlichting richt 

zich voornamelijk op kennisoverdracht om risicogedrag te vermijden, wat een onderdeel uitmaakt van 

seksuele vorming (Schaafsma, 2015).  

Seksuele vorming is ruimer en focust zich op de cognitieve, emotionele, sociale, interactieve en 

lichamelijke elementen van seksualiteit (Sensoa & Child Focus, 2014; WHO, 2010). Vorming is dus 

gericht op het verhogen van de algemene seksuele gezondheid waarbij normen en waarden 

bespreekbaar worden gemaakt en kennis, vaardigheden en attitudes worden aangeleerd (Bosch & 

Suykerbuyk, 2010; Schaafsma et al., 2017; Sensoa & Child Focus, 2014; WHO, 2010). Het ervaren van 

positieve en veilige seksuele belevingen staat hier voorop. Daarnaast is het belangrijk dat personen 

begeleid en gesteund worden in de keuzes die zij maken met betrekking tot hun seksuele ontwikkeling 

zodat risicogedrag of negatieve ervaringen kunnen vermeden worden (Schaafsma, 2013; Sensoa, n.d.-

b; WHO, 2010). 

2.3.2. Relationele en seksuele vorming bij personen met een verstandelijke beperking 

Personen met een verstandelijke beperking krijgen nog steeds weinig of geen relationele en seksuele 

vorming (Levy & Packman, 2004; Schaafsma, 2015; Schaafsma et al., 2017). In de inleiding werden reeds 

heel wat redenen aangehaald om hen niet van vorming te voorzien (Conix et al., 2005; Van Hove, 2000). 

Bovendien praten ouders, professionele hulpverleners of leraren te weinig over dit onderwerp (Abbott & 

Howarth, 2007; Kok, Maassen, Maaskant, & Curfs, 2009). Ze voelen zich vaak oncomfortabel en 

onvoldoende voorbereid om essentiële aspecten met betrekking tot relaties en seksualiteit aan te pakken 

en te bespreken (Howard-Barr, Rienzo, Morgan Pigg, & James, 2005). Bijgevolg wordt voorlichting 

voornamelijk reactief gegeven wanneer zich relationele en seksuele problemen voordoen (Abbott & 

Burns, 2007; Abbott & Howarth, 2007; Schaafsma, 2015; van Doorn & Janssen, 2008). Er wordt 

aangeraden om toch preventief vorming te voorzien om problemen te voorkomen en om proactief mensen 

met een verstandelijke beperking te ondersteunen (Schaafsma, 2013; Schaafsma et al., 2014). 
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Relationele en seksuele vorming is een bepalende factor voor het positief beïnvloeden van relationeel en 

seksueel gerelateerde kennis en vaardigheden. (Egemo-Helm et al., 2007; Hayashi, Arakida, & Ohashi, 

2011; Khemka, Hickson, & Reynolds, 2005; Miltenberger et al., 1999; Schaafsma, 2015). Vorming mag 

zich niet beperken tot feitelijke kennis maar moet ook de sociale en emotionele aspecten van relaties en 

seksualiteit bevatten (Kelly et al., 2009; Siebelink et al., 2006). Daarnaast is het ook belangrijk dat niet 

alleen wordt ingezet op het voorkomen van relationele en seksuele problemen, maar ook op de positieve 

componenten zoals liefde, plezier en verlangen (Kelly et al., 2009). Siebelink et al. (2006) geven aan dat 

er ook rekening moet gehouden worden met de individuele en specifieke behoeften van personen met 

een verstandelijke beperking.  

Schaafsma et al. (2014) concluderen na uitgebreid literatuuronderzoek dat onderzoekers zich vooral 

focussen op de vraag of seksuele voorlichting effect heeft op de kennis, houding en vaardigheden van 

personen met een verstandelijke beperking. De auteurs stellen vast dat er behoefte is aan meer informatie 

over wat er moet geleerd worden met betrekking tot seksualiteit aan mensen met een verstandelijke 

beperking en hoe men dit best aanpakt. Koss, Darragh, en Brown (2018) geven bijkomend aan dat de 

focus van het onderzoek hoort te liggen op wat de meest efficiënte onderwijsprogramma’s zijn en welke 

instructieactiviteiten het beste aansluiten bij de specifieke noden van personen met een verstandelijke 

beperking (Koss, Darragh, & Brown, 2018).  

2.4. Leermiddelen 

Leermiddelen, of ook wel onderwijsmiddelen of media genoemd, zijn didactische hulpmiddelen om 

onderwijs- en leeractiviteiten te bevorderen (Onderwijsinspectie, 2017; Standaert et al., 2006; Valcke, 

2018). Het betreft een ‘gematerialiseerde’ vorm van leerinhouden –en middelen die worden gebruikt bij 

de vooropgestelde instructiestrategie (Valcke, 2018). Reints (2008) definieert leermiddelen als volgt: 

“Leermiddelen zijn teksten en/of beelden die bedoeld zijn om het leren te faciliteren, in die zin dat de 

leerinhouden geselecteerd en geordend zijn met het oog op te bereiken leerdoelen, en die aanzetten tot 

het uitvoeren van leeractiviteiten en van activiteiten die het leerproces reguleren (p.30).” 

Onderzoek toont aan dat het gebruik van leermiddelen geen directe invloed heeft op de leerprestaties 

van leerlingen (Hattie, 2009; Valcke, 2018). De focus dient gelegd te worden op het geïntegreerde gebruik 

van die leermiddelen. Lowyck (in Standaert et al., 2006) stelt dat er gezocht moet worden naar het beste 

leermiddel voor een duidelijk leerdoel met een specifieke leerinhoud voor een bepaald type leerling. Geen 

enkel leermiddel primeert, zodus wordt geopperd voor een multimediale aanpak binnen het 

onderwijsleerproces (Standaert et al., 2006). Wanneer een leermiddel op de juiste manier wordt ingezet, 
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kan het ervoor zorgen dat leerlingen gemotiveerder, bedrijviger en effectiever leren (Hoogeveen & 

Winkels, 2014). 

Standaert et al. (2006) maken een onderscheid tussen traditionele hulpmiddelen zoals een schoolbord, 

prenten, film enzovoort, en nieuwe media zoals computer, internet, enzovoort. Een nog steeds prominent 

aanwezig leermiddel is het lesboek. Lesboeken en leerpakketten worden vaak naar effectiviteit overschat, 

alsnog blijven ze een waardevol handvat voor leraren (Valcke, 2018). Valcke (2018) verwijst naar 

Hutchinson en Torres (1994) die benadrukken dat lesboeken onderwijsinnovatie kunnen ondersteunen.  

2.4.1. Het lespakket ‘Tussen De Lakens’ als leermiddel 

Het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, Sensoa, ontwikkelde in 2014 het 

vormingspakket ‘Tussen De lakens’. Het lespakket bestaat uit vier modules, namelijk het lichaam, soa’s, 

anticonceptie en seksueel grensoverschrijdend gedrag (Sensoa, n.d.-a). ‘Tussen De Lakens’ is een 

babbelmethodiek en wil op een interactieve manier bij leerlingen kennis, vaardigheden en attitudes rond 

relaties en seksualiteit overbrengen. De leerkracht is niet de expert maar de moderator die het leerproces 

begeleid. Leerlingen worden gestimuleerd om actief deel te nemen, te luisteren naar elkaars ervaringen, 

hun mening te uiten en vragen te stellen. Het lespakket toont aan dat relationele en seksuele diversiteit 

gangbaar is en dat iedere jongere op zijn eigen tempo en manier ontwikkeld. Er wordt rekening gehouden 

met de individuele verschillen tussen leerlingen door mogelijkheden aan te bieden om te differentiëren in 

informatie en werkvormen (Sensoa, 2014).  

Momenteel wordt het lespakket voornamelijk gebruikt door leerkrachten uit het secundair onderwijs 

(Sensoa, 2014). Onder andere door dit onderzoek wenst Sensoa informatie te verzamelen om het 

lespakket ook meer op maat te maken van het buitengewoon secundair onderwijs. 

2.5. Beoordelen van leermiddelen 

Leermiddelen in het onderwijs worden te weinig geëvalueerd (Reints, 2000; Valcke, 2018). Nochtans is 

een kwalitatief leermiddel van groot belang vermits dit het leerproces van leerlingen positief kan 

beïnvloeden. (Hoogeveen & Winkels, 2014; Lester & Cheek, 1997; Reints, 2000; Standaert et al., 2006). 

Een leermiddel kan er dus voor zorgen dat leerlingen gemotiveerder, bedrijviger en effectiever leren 

(Hoogeveen & Winkels, 2014). Regelmatig worden leermiddelen gratis ter beschikking gesteld door 

verscheidene instanties zoals overheidsinstellingen, VZW’s, particuliere organisaties,… maar de kwaliteit 

hiervan is vaak ongeweten (Blockhuis, Corbalan, ten Voorde, & de Vries, 2011). Leerkrachten hebben te 

weinig kennis over de kwaliteit van leermiddelen en kiezen vaak intuïtief (Reints & Wilkens, 2019). Reints 

en Wilkens (2019) pleiten voor onafhankelijke expertbeoordelingen om de kwaliteit van leermiddelen te 

verhogen. 
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Zoals reeds vermeld kunnen leermiddelen volgens Elen (1993) beoordeeld worden aan de hand van drie 

algemene criteria namelijk inhoud, didactiek en presentatie. Die criteria zijn niet afhankelijk van een 

bepaald leermiddel en kunnen dus toegepast worden op alle soorten leermiddelen (Clark & Sugrue, 

1990). De manier waarop die criteria worden ingevuld, wordt wel bepaald door het leermiddel. Daarnaast 

is het concretiseren van de drie criteria niet evident aangezien dit afhankelijk is van verschillende externe 

factoren waaronder de doelstellingen en de doelgroep van het leermateriaal, visie op leren, 

organisatorische en financiële context,… (Elen, 1993). Elen (1993) geeft aan: “Het beoordelen van 

opleidingsmateriaal vergt ons inziens meer dan de toepassing van een eenvoudige procedure of van in 

alle omstandigheden geldige regels (p.18)”.  Reints (2000) beaamt dit en geeft toe dat het moeilijk is om 

een instrument te ontwerpen dat de kwaliteit van leermiddelen kan beoordelen in alle situaties. 

Toch ontwikkelde het CLU Leermiddelen Adviescentrum onder leiding van Reints en Wilkens (2012) een 

meetinstrument leermiddelen kwaliteit (MILK). De MILK bouwt verder op de indeling van Elen (1993) 

waarbij negen verschillende categorieën worden onderscheiden in het beoordelen van de kwaliteit van 

leermiddelen (Tabel 1) (CLU, n.d.): 

− Leerstof: selectie, ordening en modaliteiten 

− Didactiek: didactische strategieën, didactische werkvormen en metacognitie 

− Presentatie: leesbaarheid van de teksten, beelden en lay-out 

2.5.1. Leerstof  

Valcke (2018) omschrijft leerstof of leerinhoud als ‘de stof waarvan men leert’. Het is de concrete 

verzameling van informatie die leraren gebruiken om hun leeractiviteiten vorm te geven 

(Onderwijsinspectie, 2017; Valcke, 2018). Leerinhouden zijn gericht op de ontwikkeling van kennis, 

vaardigheden en attituden (Alkema, Tjerkstra, Kuipers, & Lindhout, 2011). De leraar is verantwoordelijk 

voor de selectie en structuur van de leerinhouden. Hij kan hiervoor doorgaans beroep doen op 

verschillende handboeken of lespakketten. Het aanbod aan informatie is vaak groot, zodus moet de leraar 

zelf op een bewuste en verantwoorde manier leerinhouden kiezen en aanpassen aan zijn doelgroep 

(Alkema et al., 2011).  

Bij het beoordelen van leermateriaal wordt aangeraden om drie aspecten met betrekking tot leerstof te 

bekijken, namelijk de selectie, de ordening en de modaliteiten van leerstof (Reints & Wilkens, 2012).  

2.5.1.1. Selectie van de leerstof 

Bij het selecteren van leerstof is het belangrijk dat ze enerzijds aansluiten bij de vooropgestelde 

eindtermen, ontwikkelingsdoelen en de daaraan gekoppelde lesdoelen. Anderzijds is het relevant dat de 
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leerinhouden rekening houden met de voorkennis, interesse en ontwikkelingsniveau van de leerlingen 

(Reints & Wilkens, 2012).  

2.5.1.1.1. Doelstellingen 

In Vlaanderen stelt de overheid eindtermen en ontwikkelingsdoelen voorop. Eindtermen zijn 

minimumdoelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die leerlingen dienen te 

bereiken op het einde van een bepaalde schoolperiode. Ontwikkelingsdoelen zijn minimumdoelen die een 

school bij de leerlingen niet noodzakelijk moet behalen, maar wel dient na te streven. In het buitengewoon 

onderwijs worden alleen ontwikkelingsdoelen vooropgesteld (Onderwijs Vlaanderen, n.d.-a; Valcke, 2018; 

Vlaanderen, n.d.-a). Scholen zijn verplicht die eindtermen en ontwikkelingsdoelen te vertalen naar een 

leerplan en/of de vertaling over te nemen van hun inrichtende macht (bv. de netten of koepelorganisaties). 

Op basis van het leerplan stelt de leraar leerdoelen op (Onderwijs Vlaanderen, n.d.-a; Valcke, 2018). Een 

leerdoel beschrijft concreet welk gedrag van de lerende wordt verlangd en op welke inhoud dit gedrag 

betrekking heeft. Leerdoelen en leerinhouden worden regelmatig door elkaar gehaald. Leerinhouden 

worden immers gekozen om een bepaald leerdoel na te streven (Valcke, 2018). 

2.5.1.1.2. Voorkennis, interesse en ontwikkelingsniveau 

Leerinhouden dienen aan te sluiten bij de voorkennis van leerlingen (Alkema et al., 2011; Reints & 

Wilkens, 2012; Standaert et al., 2006). Die voorkennis omvat de eerder verworven feiten, begrippen, 

principes en procedures door een leerling alvorens het leerproces wordt aangevat (Standaert et al., 2006). 

Dochy et al. (2005) verklaren dat de voorkennis een grote invloed heeft op het leerproces van leerlingen. 

Nieuwe inzichten en toepassingen kunnen pas worden bereikt wanneer die voortbouwen op bestaande 

kennis (Dochy, Heylen, & Van de Mosselaer, 2005). 

Daarnaast is het belangrijk dat leerinhouden de interesse van leerlingen aanspreekt (Boekaerts & Simons, 

2003; Vanhoof, Van de Broek, Penninckx, Donche, & Van Petegem, 2018). Wanneer de leerstof 

interessant is, zullen leerlingen bedrijviger en met meer belangstelling met de les bezig zijn (Boekaerts & 

Simons, 2003). Ook door leerinhouden te selecteren die aansluiten bij de leef- en belevingswereld van 

leerlingen, kan worden bijgedragen aan de motivatie van die leerlingen (Schuit, De Vrieze, & Sleegers, 

2011; Vanhoof et al., 2018). Wanneer de aangeboden leerstof een grotere gebruikswaarde of betekenis 

heeft, zullen leerlingen eveneens meer gemotiveerd zijn om nieuwe kennis op te doen (Schuit et al., 

2011). Leerinhouden moeten ook aangepast zijn aan het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. 

Leerlingen kunnen slechts iets bijleren als ze op hun niveau uitgedaagd en gestimuleerd worden (Alkema 

et al., 2011; Onderwijsinspectie, 2017). 
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2.5.1.2. Ordening van de leerstof 

Leerinhouden kunnen op talrijke manieren geordend worden (Janssens et al., 2003; Van Petegem, 2009). 

Vreugdenhil (2009) geeft aan dat er samenhang moet zijn tussen de verschillende aangeboden 

leerinhouden en dat verbanden waarneembaar en duidelijk moeten zijn voor de leerlingen. Hierbij is het 

belangrijk om reeds bij bestaande verbindingen aan te sluiten. Sterke koppelingen tussen leerinhouden 

zorgen ervoor dat nieuwe informatie kan verwerkt en opgeslagen worden als kennis (Vreugdenhil, 2009). 

Het is dus belangrijk dat leerinhouden op een logische en gestructureerde wijze worden geordend 

(Standaert et al., 2006).  

2.5.1.3. Modaliteiten 

Leerinhouden kunnen op gevarieerde wijzen worden verpakt, zoals in teksten, gesproken uitleg, 

afbeeldingen, films… Die diverse verpakkingen worden modaliteiten genoemd (Reints & Wilkens, 2012). 

Het is hierbij noodzakelijk om voldoende af te wisselen tussen het aanbieden van visuele en auditieve 

informatie. Enerzijds om tegemoet te komen aan de individuele verschillen en leerbehoeften van 

leerlingen (Reints & Wilkens, 2012). Anderzijds om de cognitieve verwerkingsmogelijkheden te vergoten 

en het werkgeheugen zo weinig mogelijk te belasten (Mayer & Moreno, 2003; Reints & Wilkens, 2012; 

Valcke, 2018). Informatieverwerking gebeurt langs twee parallelle en evenwaardige kanalen, namelijk 

een visuele en een auditieve. Als beide kanalen worden benut, heeft een leerling tweemaal hetzelfde 

cognitieve vermogen ter beschikking. Valcke (2018) verwijst naar Paivo (1986) die dit proces omschrijft 

als ‘dual-channel’ hypothese. Wanneer informatie slechts langs één kanaal binnenkomt, vraagt de 

verwerking veel inspanning waardoor het werkgeheugen overbelast kan worden (Mayer & Moreno, 2003; 

Reints & Wilkens, 2012; Valcke, 2018).  

2.5.2. Leerstof en het buitengewoon onderwijs 

Opleidingsvorm 3 bereidt leerlingen voor op een integratie in het reguliere leef- en arbeidsmilieu. De 

leerlingen moeten zelfstandig kunnen functioneren in diverse maatschappelijke contexten. De 

ontwikkelingsdoelen van opleidingsvorm 3 worden uitgedrukt in competenties. Die competenties 

beschrijven welke prestaties leerlingen moeten verwezenlijken in bepaalde reële situaties. De 

leerinhouden dienen dus voornamelijk functioneel en praktisch bruikbaar te zijn (Vlaanderen, n.d.-b).  

Het werkgeheugen van personen met een licht verstandelijke beperking functioneert trager. Hierdoor 

hebben ze problemen met abstract denken en het verwerken van informatie (Kleinert, Browder, & Towles-

Reeves, 2009; Van der Molen, Van Luit, Jongmans, & Van Der Molen, 2007). Door te werken met 

concrete en herkenbare thema’s uit het dagelijkse leven, worden de leerinhouden gesitueerd in de leef- 

en belevingswereld van de leerlingen (Vlaanderen, n.d.-b; Zoon, 2015). Zo kunnen niet alleen de 
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leerinhouden als stimulerend en uitdagend worden ervaren (Vlaanderen, n.d.-b), maar is de kans ook 

groter dat ze de leerinhouden beter begrijpen (Verheijden & Schuurman, 2016; Zoon, 2015). Daarnaast 

moet er voldoende ruimte zijn voor het herhalen van leerstof omdat deze leerlingen doorgaans moeite 

hebben om die te transfereren naar nieuwe, vergelijkbare situaties (Douma, 2018; Rot, 2013). Ook 

kunnen personen met een licht verstandelijke beperking onderling enorm verschillen in 

ontwikkelingsniveau (van Doorn & Janssen, 2008). Leraren dienen dus doelbewust in leerinhouden te 

differentiëren om tegemoet te komen aan de verschillende individuele noden van de leerlingen (Alkema 

et al., 2011; Onderwijsinspectie, 2017). 

Voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking vraagt het ordenen, rangschikken en differentiëren 

van informatie een grote inspanning (Collot d’Escury, Ebbekink, & Schijven, 2009; Douma, 2018; Zoon, 

2015). Bovendien ondervinden ze problemen met het onderscheiden van hoofd- en bijzaken (Douma, 

2018; Kleinert et al., 2009; Rot, 2013; Verheijden & Schuurman, 2016; Zoon, 2015). Daarom is het van 

belang om leerstof op voorhand te structureren, te vereenvoudigen en te ordenen om te voorkomen dat 

de leerlingen verdrinken in de hoeveelheid aan informatie (Douma, 2018; Rot, 2013; Zoon, 2015). 

Wanneer ze te veel informatie gelijktijdig krijgen, is het voor hen niet mogelijk om die te prioriteren en het 

belang ervan af te wegen (Willner, Bailey, Parry, & Dymond, 2010). Bijgevolg is het belangrijk om kleine 

hoeveelheden nieuwe leerinhouden aan te bieden zonder te veel irrelevante informatie (Douma, 2018; 

Rot, 2013). 

De verwerking van auditieve informatie verloopt slechter bij personen met een licht verstandelijke 

beperking dan visueel gepresenteerde informatie (Van der Molen et al., 2007). Visuele ondersteuning bij 

het presenteren van nieuwe leerinhouden is dus noodzakelijk. Leerlingen onthouden eerder een nieuw 

concept dat geïllustreerd is, dan wanneer dit enkel verbaal wordt toegelicht (Algahtani, 2017; Collot 

d’Escury et al., 2009; Douma, Moonen, Noordhof, & Ponsioen, 2014).  

2.5.2.1. Leerstof en relationele en seksuele vorming 

Uit een onderzoek van Schaafsma (2013) blijkt dat veilig vrijen, anticonceptie en SOA’s de voornaamste 

leerinhouden zijn die aan bod komen tijdens relationele en seksuele vorming. Ze pleit voor een uitbreiding 

van die thema’s en vindt dat onderwerpen zoals online relaties, sociale media, pornografie en kinderwens 

een centrale plaats moeten krijgen binnen vorming. Ook moet er ruimte zijn voor het trainen van 

vaardigheden zoals zelfbescherming en besluitvorming (Blanchett & Wolfe, 2002; Schaafsma, 2013). 

Blanchette & Wolfe (2002) gaan nog een stapje verder en geven aan dat drugs en alcohol ook als 

leerinhoud moet worden opgenomen, gezien dit regelmatig gebruikt wordt tijdens seksuele activiteiten 

(Blanchett, 2000). 
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2.5.3. Didactiek 

De geselecteerde, gestructureerde en verpakte leerstof dient in een didactische vorm gegoten te worden 

(Reints & Wilkens, 2012). Op die manier wordt dus bekeken hoe de leerstof onderwezen kan worden en 

hoe leraren de leerlingen hierbij kunnen ondersteunen en beïnvloeden (Baert, Bamelis, Coppens, & 

Desoete, 2018; Ensie, 2011). Bij het beoordelen van leermateriaal wordt aanbevolen om drie 

componenten met betrekking tot didactiek onder de loep te nemen. Vervolgens zullen didactische 

strategieën, didactische werkvormen en metacognitie worden besproken (Reints & Wilkens, 2012). 

2.5.3.1. Didactische strategieën 

Didactische strategieën worden beschreven als het geheel van instructieactiviteiten om leerlingen zo 

optimaal mogelijk te doen leren. Ze worden vorm gegeven door de leerkracht of het leermiddel (Reints, 

2008; Reints & Wilkens, 2012). In de literatuur worden diverse didactische strategieën aangehaald zoals 

voorkennis activeren, aandacht richten, oefenmogelijkheden aanreiken, motiveren, feedback geven,… 

De diversiteit tussen leerlingen neemt toe (Suprayogi, Valcke, & Godwin, 2017; Tomlinson et al., 2003). 

Dit vraagt voor het gebruik van meer aangepaste en gevarieerde didactische strategieën (Suprayogi et 

al., 2017). Door het toepassen van die gedifferentieerde didactische strategieën worden leerlingen op hun 

niveau uitgedaagd en aangemoedigd (Onderwijsinspectie, 2017; Tomlinson, 1999; Tomlinson et al., 

2003). 

2.5.3.2. Didactische werkvormen 

Didactische werkvormen worden omschreven als de keuze van leeractiviteiten om vooropgestelde 

leerdoelen te bereiken (Reints, 2008; Reints & Wilkens, 2012). Variatie is belangrijk gezien niet elke 

didactische werkvorm passend is voor ieder leerdoel (Reints & Wilkens, 2012). De leraar hoort in te spelen 

op de verschillende leerbehoeften en ontwikkelingsniveaus van de individuele leerlingen (George, 2005; 

Suprayogi et al., 2017; Tomlinson, 1999; Tomlinson et al., 2003). De leerlingen verschillen vaak in 

interesses, motivatie, leerstatus en leerprofiel waardoor het belangrijk is te differentiëren in leerinhoud, 

proces en product (Algozzine & Anderson, 2007; Coubergs, Brussel, Struyven, Gheyssens, & Brussel, 

2015; Onderwijsinspectie, 2017; Tomlinson, 1999; Tomlinson et al., 2003). Het gebruik van 

gedifferentieerde en activerende werkvormen speelt hierin een cruciale rol (Onderwijsinspectie, 2017; 

Tomlinson, 1999; Tomlinson et al., 2003). Op basis van de interactie tussen leerkracht en leerling wordt 

een onderscheid gemaakt tussen drie verschillende didactische werkvormen: presentatie-, interactie-, en 

opdrachtsvormen. Leermiddelen met een gedifferentieerd aanbod van werkvormen zijn het meeste 

geschikt om tegemoet te komen aan de individuele verschillen tussen leerlingen (Reints & Wilkens, 2012). 
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2.5.3.3. Metacognitie 

Metacognitie kan opgedeeld worden in metacognitieve kennis en vaardigheden. Metacognitieve kennis 

wordt gedefinieerd als de kennis over het eigen cognitief functioneren (Boekaerts & Simons, 2003; 

Standaert et al., 2006). Die kennis heeft betrekking op het individuele denken, memoriseren, fantaseren, 

redeneren,… Leerlingen die over tamelijk veel metacognitieve kennis beschikken, hebben minder moeite 

om vat te krijgen op hun leerproces (Boekaerts & Simons, 2003). Metacognitieve vaardigheden of 

regulatievaardigheden worden omschreven als vaardigheden die noodzakelijk zijn om het leerproces 

actief te sturen (Boekaerts & Simons, 2003; Reints & Wilkens, 2012; Standaert et al., 2006). 

Voorbereiden, plannen, monitoren, evalueren en reflecteren zijn voorbeelden van metacognitieve 

vaardigheden. Leermiddelen kunnen bijdragen aan het verhogen van die regulatievaardigheden door 

leerlingen te laten stilstaan bij hun leerproces (Reints & Wilkens, 2012). Op die manier zullen leerlingen 

diepgaander en effectiever leren (Bannert & Mengelkamp, 2008; Georghiades, 2004). 

2.5.4. Didactiek en het buitengewoon onderwijs 

Door hun beperkte werkgeheugen hebben personen met een licht verstandelijke beperking problemen 

met het onthouden en uitvoeren van instructies (Douma et al., 2014). Daarom is het belangrijk dat 

instructies kort en eenvoudig zijn (Lankhorst, Bosman, & Didden, 2008; Van der Molen et al., 2007) en 

gericht op het aanbieden van enkelvoudige opdrachten (Douma, 2018; Lankhorst et al., 2008). Om het 

werkgeheugen te ontlasten, moeten instructies regelmatig herhaald worden (Van der Molen et al., 2007). 

Bovendien moet de instructie aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de leerling (Moonen, 

Boeschoten, Wissink, & Zweeris, 2018) en moet worden nagegaan of de instructie werd begrepen 

(Douma et al., 2014).  

Daarnaast hebben personen met een licht verstandelijke beperking moeite om zich gedurende een 

langere periode te concentreren (Verheijden & Schuurman, 2016). Hierdoor is het aangewezen om korte 

activiteiten aan te bieden en voldoende te variëren in werkvormen (Douma, 2018; Lankhorst et al., 2008; 

Verheijden & Schuurman, 2016). Theoretische kennis verwerven is moeilijk, daarom ligt de focus op het 

inoefenen van vaardigheden in verschillende contexten gezien zij ook problemen ondervinden met het 

transfereren van die vaardigheden naar nieuwe en vergelijkbare situaties (Douma, 2018; Rot, 2013). 

Opdrachten moeten aangepast worden aan hun ontwikkelingsniveau zodat leerlingen voldoende succes 

kunnen ervaren hetgeen een positieve invloed heeft op hun zelfbeeld (Lankhorst et al., 2008). Directe 

feedback na een opdracht is noodzakelijk aangezien ze moeite hebben om verbanden te leggen tussen 

zaken in het verleden (Verheijden & Schuurman, 2016). 
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Eveneens ondervinden personen met een licht verstandelijke beperking moeilijkheden met het verwerven 

en gebruiken van metacognitieve kennis en vaardigheden (van Geert, 2000; Verheijden & Schuurman, 

2016). Ze hebben moeite om te reflecteren over hun eigen functioneren en zo hun leerproces bij te sturen 

(Ponsioen, 2001). Ook reageren ze vaak instinctief in plaats van doordacht (van Geert, 2000) waardoor 

die leerlingen voornamelijk afhankelijk zijn van anderen om hun leerproces bij te sturen (Ponsioen, 2001). 

2.5.4.1. Didactiek en relationele en seksuele vorming 

Een rollenspel blijkt een effectieve werkvorm voor het aanleren van relationeel en seksueel gerelateerde 

kennis en vaardigheden (Blanchett & Wolfe, 2002; Conix et al., 2005; Schaafsma, 2013). Leerlingen 

worden op die manier actief betrokken en oefenen vaardigheden in gesimuleerde contexten (Blanchett & 

Wolfe, 2002). Rollenspelen kunnen leerlingen bijvoorbeeld helpen om datingvaardigheden te ontwikkelen 

en concepten met betrekking tot seksualiteit beter te begrijpen (Blanchett & Wolfe, 2002). Gezien de 

inhoud van relationele en seksuele vorming zeer abstract is, wordt aanbevolen om vaardigheden in 

verschillende contexten in te oefenen om de kans op generalisatie naar werkelijke situaties te vergroten 

(Blanchett & Wolfe, 2002; Conix et al., 2005). Schaafsma (2013) vult aan dat modeling ook een 

aangewezen werkvorm is in het aanleren van relationele en seksuele vaardigheden. Discussie is een veel 

gehanteerde werkvorm bij relationele en seksuele vorming (Blanchett & Wolfe, 2002). Echter wordt de 

effectiviteit van die werkvorm in vraag gesteld gezien leerlingen met een verstandelijke beperking moeite 

hebben met het begrijpen en beantwoorden van relationeel en seksueel gerelateerde vragen (Garwood 

& Mccabe, 2000). Discussie kan dus enkel gebruikt worden in combinatie met andere werkvormen 

(Blanchett & Wolfe, 2002). 

2.5.5. Presentatie 

Als laatste is het belangrijk om de presentatie van een leermiddel te bekijken. Bij het beoordelen van de 

presentatie van een leermiddel wordt gefocust op de leesbaarheid van de teksten, het gebruik van 

beelden en de lay-out. 

2.5.5.1. Leesbaarheid van de teksten 

De tekst moet begrijpelijk en aangepast zijn aan het niveau van de lezer. Het gebruik van gekende 

woorden en concrete termen kunnen hieraan bijdragen (Reints & Wilkens, 2012). Door het hanteren van 

voeg-, verwijs- en signaalwoorden kunnen verbindingen worden gelegd tussen zinnen en alinea’s 

waardoor de tekst gemakkelijker wordt verstaan. De zinsstructuur moet helder zijn en actief gebruik van 

werkwoorden bevatten (Reints & Wilkens, 2012).  
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2.5.5.2. Beelden 

Leerlingen kunnen leerinhouden beter verwerken wanneer tekst wordt ondersteund door beelden (Mayer, 

2017; Valcke, 2018). Dit kan gaan over zowel stilstaande als bewegende beelden (Reints & Wilkens, 

2012) die verschillende functies kunnen vervullen zoals het representeren, structureren en 

vereenvoudigen van de leerinhouden (Carney & Levin, 2002). De ondersteunende beelden kunnen 

abstract of concreet zijn (Reints & Wilkens, 2012). 

2.5.5.3. Lay-out 

De lay-out speelt een belangrijke rol bij het ondersteunen van het leerproces (Lorch, 1989). Een 

verantwoord gebruik van typografie, kleur en markeringen kan de aandacht van de leerlingen richten. Ook 

kunnen titels, tussentitels, marges en beelden de leerstof structureren. Overmatig gebruik van die 

componenten werken belemmerend en kunnen het leerproces verstoren (Reints & Wilkens, 2012). 

2.5.6. Presentatie en het buitengewoon onderwijs 

Personen met een licht verstandelijke beperking ondervinden moeilijkheden met het begrijpen en 

toepassen van taal (Douma, 2018; Rot, 2013; Van Hove & van Loon, 2007; Zoon, 2015). Daarom is het 

belangrijk om het taalgebruik aan te passen aan hun niveau (Verheijden & Schuurman, 2016; Zoon, 

2015). Teksten zijn het best zo eenvoudig en concreet mogelijk (Conix et al., 2005; Verheijden & 

Schuurman, 2016; Zoon, 2015) met begrijpbare woorden en korte zinnen (Rot, 2013). Figuurlijk 

taalgebruik moet worden vermeden aangezien dit alleen maar voor onduidelijkheid zorgt (Douma, 2018).  

Het belang van visuele ondersteuning voor personen met een licht verstandelijke beperking werd 

hierboven reeds vermeld. Er wordt een voorkeur gegeven aan het gebruik van tekeningen of illustraties 

gezien die informatie beter en concreter kunnen overbrengen dan foto’s (Anderson et al., 2017). Hierbij 

is het noodzakelijk dat die visuele presentaties aansluiten bij de leef- en belevingswereld en het 

begripsniveau van de leerlingen (Douma, 2018). Daarnaast dienen decoratieve afbeeldingen vermeden 

te worden omdat ze verwarrend en afleidend kunnen zijn (Anderson et al., 2017).  

Een aangepaste lay-out is noodzakelijk om leerlingen met een licht verstandelijke beperking te 

ondersteunen. Een tekst dient opgedeeld te worden in korte stukjes waarbij er voldoende ruimte moet zijn 

tussen regels en alinea’s (Anderson et al., 2017). Door het gebruik van overzichtelijke titels kan informatie 

opgesplitst en gestructureerd worden. Bovendien wordt aangeraden om een duidelijk, voldoende groot 

en gemakkelijk te lezen lettertype te gebruiken. Ook is het aangewezen om de teksten visueel te 

ondersteunen (Anderson et al., 2017).  
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2.5.6.1. Presentatie en relationele en seksuele vorming 

Het taalgebruik omtrent relaties en seksualiteit is zeer uitgebreid en zit vol vage omschrijvingen en 

dubbelzinnigheden. Zo zijn er bijvoorbeeld talloze manieren om ‘seks’ te benoemen zoals ‘vrijen’, 

‘gemeenschap hebben’, ‘het doen’,… (Hellemans, Vermeulen, Greet, & De Lameillieure, 2009). Het is 

voor personen met een licht verstandelijke beperking moeilijk om met die dubbele betekenissen om te 

gaan (Douma, 2018).  

Blanchett & Wolfe (2002) pleiten voor een gebruik van verschillende materialen om relationele en 

seksuele vorming te geven. Afbeeldingen, video’s en foto’s moeten realistisch zijn zodat leerlingen met 

een licht verstandelijke beperking gemakkelijker het verband kunnen leggen tussen het materiaal en de 

werkelijkheid (Blanchett & Wolfe, 2002). Eerder werd vermeld dat er voorkeur wordt gegeven aan het 

gebruik van tekeningen, toch geven Conix et al. (2005) aan dat tekeningen vaak te abstract zijn. Daarom 

opteren ze om naast concrete foto’s gebruik te maken van 3-dimensionele modellen zoals een kunstpenis 

of kunstvagina aangezien dit het meeste aansluit bij de realiteit (Conix et al., 2005). 

2.5.7. Synthese 

Tabel 1 

Categorieën in het beoordelen van leermiddelen volgens Elen (1993) en Reints en Wilkens (2012). 

Leerstof Didactiek Presentatie 

Selectie  Didactische strategieën Leesbaarheid van de teksten 

Ordening  Didactische werkvormen Beelden 

Modaliteiten Metacognitie Lay-out 

Noot. Aangepast van “Wat bepaalt de kwaliteit van digitaal leermateriaal?”, door A. Reints en H. Wilkens, 2012, Weten Wat 

Werkt en Waarom, 1(1), p.30. 
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3. Methode 

3.1. Respondenten 

De populatie van dit onderzoek bestaat uit leerkrachten buitengewoon onderwijs die lesgeven in 

opleidingsvorm 3 type basisaanbod. Een bijkomende criterium is dat de leerkrachten het vak RSV 

onderwijzen. In november werden vijftien buitengewoon onderwijsscholen binnen de provincie Antwerpen 

gecontacteerd via mail (Bijlage 1). Het opzet van het onderzoek werd hierbij kort toegelicht. Negen 

scholen waren enthousiast om deel te nemen. Omwille van de haalbaarheid werden vier scholen at 

random geselecteerd waarbij in totaal twaalf leerkrachten aangaven mee te willen werken aan het 

onderzoek. 

3.2. Onderzoeksopzet 

Eerst werd gevraagd aan de leerkrachten om het lespakket ‘Tussen De Lakens’ kritisch te bekijken. 

Omdat het onmogelijk is om al de thema’s en methodieken aan bod te laten komen, werd verzocht om 

vervolgens een selectie te maken en die nadien uit te testen in de RSV-lessen. Vermoedelijk zijn niet alle 

thema’s en methodieken afgestemd op hun doelgroep waardoor zij noodzakelijkerwijs aanpassingen 

moeten aanbrengen om het lespakket meer op maat te maken van hun doelgroep. In januari werden 

afspraken gemaakt over welke school tijdens welke periode het lespakket zou uittesten. Eén school koos 

ervoor om dit vlak na de krokusvakantie te doen, de drie andere scholen opteerden om de lespakketten 

na de paasvakantie te toetsen. 

3.3. Kwalitatief onderzoek 

In het kader van dit onderzoek werd gekozen om te werken met semigestructureerde interviews. De 

vragen zijn in grote lijnen gestructureerd en in een bepaalde volgorde opgesteld maar het formaat is open, 

waardoor de respondenten op hun eigen manier uitgebreide en gedetailleerde antwoorden kunnen geven 

(Cohen, Manion, & Morrison, 2007; Howitt, 2011; Mortelmans, 2013). Flexibiliteit is belangrijk en bijvragen 

zijn mogelijk om voldoende diepgang te creëren (Howitt, 2011; Mortelmans, 2013). Aangezien de 

respondenten dezelfde vragen beantwoorden, worden de antwoorden meer vergelijkbaar. Het gevaar is 

wel dat de voorbereide vraagstelling onnatuurlijk kan overkomen (Mortelmans, 2013).  

Gezien het beperkte voorgaande onderzoek naar het beoordelen van leermiddelen werd gekozen om zelf 

een interviewleidraad op te stellen. Zoals eerder vermeld ontwikkelde het CLU Leermiddelen 

Adviescentrum onder leiding van Reints en Wilkens (2012) een meetinstrument leermiddelen kwaliteit 

(MILK). Het is een wetenschappelijk onderbouwd instrument om de kwaliteit van leermiddelen te 

beoordelen. De MILK bestaat uit 200 criteria waarbij de bovenvermelde negen categorieën aan bod 

komen bij het beoordelen van de kwaliteit van leermiddelen (CLU, n.d.). Het CLU werd meermaals 
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gecontacteerd met de vraag om de gehele MILK vrij te geven. Dit was echter niet mogelijk gezien het 

CLU momenteel onderzoekt hoe ze het instrument verder kunnen inzetten. Bijgevolg verwees het CLU 

naar de MILK-light, een instrument dat gebaseerd is op de MILK en vrij is te raadplegen (Bijlage 2). De 

MILK-light bevat circa 50 criteria geselecteerd uit de MILK en verdeeld over dezelfde negen categorieën. 

Het instrument heeft als doel om leerkrachten te ondersteunen bij het beoordelen van de kwaliteit van 

een leermiddel (CLU, n.d.). 

De criteria voor het beoordelen van de kwaliteit van leermiddelen door Reints en Wilkens (2012) 

opgenomen in de MILK zijn van toepassing op schriftelijke of digitale leermiddelen. ‘Tussen De Lakens’ 

is geen doorsnee leermiddel. Het betreft een babbelmethodiek waarin leerlingen interactief aan de slag 

gaan waarbij de leerkracht modereert. Hierdoor is het niet mogelijk om dit onderzoek volledig verder te 

bouwen op de negen vooropgestelde categorieën door Reints en Wilkens (2012). We volgen bij het 

opstellen van de interviewleidraad de redenering van Elen (1993) dat het leermiddel bepalend is voor de 

manier waarop de drie algemene criteria namelijk inhoud, didactiek en presentatie verder worden 

ingevuld. Het lespakket ‘Tussen De Lakens’ zal dus geëvalueerd worden aan de hand van die drie criteria, 

maar waar mogelijk zal de theorie van Reints & Wilkens (2012) mee worden geïntegreerd. Zo zal de 

categorie ‘metacognitie’ niet aan bod komen tijdens het interview gezien het lespakket niet als doel heeft 

een bijdrage te leveren aan het verhogen van de metacognitieve vaardigheden van de leerlingen. De 

leerkracht moet dus het leerproces van de leerlingen zelf ondersteunen door als moderator op te treden. 

Met deze kanttekeningen in het achterhoofd, werd een eigen interviewleidraad opgesteld. Hierbij werd de 

MILK-light gebruikt als houvast zodat de belangrijkste criteria van een kwaliteitsvol leermiddel zeker aan 

bod zouden komen tijdens het interview. Per categorie werd gezocht naar relevante criteria voor dit 

onderzoek. Bijvoorbeeld bij de categorie ‘selectie van de leerstof’ staat volgend criterium vermeld: “De 

leerstof is relevant voor het bereiken van de (geformuleerde) leerdoelen.” In de interviewleidraad werd dit 

dan vertaald naar: “Sluit de leerstof aan bij de vooropgestelde lesdoelen?” Daarnaast werd de 

interviewleidraad aangevuld met bijkomende inzichten uit de literatuurstudie. Zo ook bij de categorie 

‘selectie van de leerstof’ is het belangrijk dat de geselecteerde leerstof aansluit bij de voorkennis van de 

leerlingen. Dit staat niet als een criterium bij de MILK-light vermeld, maar het is toch relevant voor dit 

onderzoek. Bijgevolg werd hier dan ook aandacht aan besteed. Via die werkwijze werd de 

interviewleidraad vormgegeven. 

3.4. COVID-19 

Vanwege de corona-crisis moesten er aanpassingen aan het onderzoeksopzet gebeuren. De scholen 

werden opnieuw gecontacteerd om mits aanpassingen verder deel te nemen aan het onderzoek. Eén 

school waarvan twee leerkrachten waren nog steeds bereid, twee scholen gaven aan dat vermoedelijk 
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één leerkracht nog zou kunnen deelnemen en de laatste school gaf te kennen dat ze niet meer wensten 

te participeren. Dit brengt ons op vier respondenten in plaats van twaalf. Eén leerkracht uit één school 

heeft het lespakket reeds uit kunnen testen. Aan de overige leerkrachten werd gevraagd om het lespakket 

kritisch te bekijken aan de hand van een vooropgestelde vragenlijst. 

Gezien het merendeel van de respondenten het lespakket niet hebben uitgetest, leek een 

semigestructureerd interview niet meer de beste manier om informatie te verzamelen. Daarom werd er 

gekozen om de interviewleidraad om te zetten naar een digitale vragenlijst (Bijlage 3). Op die manier 

konden de respondenten het lesmateriaal meer gericht bekijken en beoordelen. Daarnaast konden de 

respondenten de vragen op hun tempo invullen en rustig nadenken over hun antwoorden. Het nadeel 

hierbij is dat vragen soms beperkt worden beantwoord (James & Busher, 2006). Indien nodig werd dus 

verdere toelichting gevraagd via e-mail. In bijlage 4 is een voorbeeld van een ingevulde vragenlijst terug 

te vinden.  

Er zijn dus slechts vier respondenten die uiteindelijk deelnamen aan dit onderzoek. Ze geven alle vier les 

in verschillende opleidingsfasen. Hierdoor worden alle leerjaren binnen opleidingsvorm 3 

vertegenwoordigd. De ervaring met het geven van RSV-lessen varieert tussen de drie en de tien jaar. 

Twee van de vier respondenten hebben reeds gebruikgemaakt van verscheidene lespakketten, één 

hiervan maakte ook al kennis met het lespakket ‘Tussen De Lakens’. 

3.5. Kwalitatieve data-analyse 

Voor het analyseren van de vragenlijsten werd gebruik gemaakt van het softwareprogramma voor 

kwalitatieve data-analyse Nvivo 12. Door te coderen wordt informatie over hetzelfde onderwerp gelabeld 

en op die manier samengebracht in categorieën (Mortelmans, 2013). In een eerste deductieve fase werd 

op basis van de bestaande theorieën van Elen (1993) en Reints en Wilkens (2012) een eerste codeboom 

opgemaakt. Om overinterpretatie en simplificatie te vermijden, werden de vragenlijsten nadien op een 

beperkte inductieve manier benaderd (van Staa & de Vries, 2014). Echter werden slechts twee 

categorieën bijeengevoegd, namelijk leesbaarheid van de teksten en lay-out, en één categorie 

toegevoegd, namelijk aanvullend vormingsmateriaal. Hierdoor ontstonden nieuwe codes die werden 

gekoppeld aan de bestaande codeboom (Mortelmans, 2013). Het definitieve resultaat is terug te vinden 

in bijlage 5. 
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4. Onderzoeksresultaten 

4.1. Eerste indruk ‘Tussen De Lakens’ 

Het lespakket wordt enthousiast onthaald door de vier respondenten. Ze beschrijven het lespakket als 

interessant, groot, mooi en praktisch didactisch materiaal. Eén respondent geeft aan dat er binnen elke 

module wel een methodiek is voorzien voor alle opleidingsfasen. Een ander respondent vermeldt dat de 

modules anticonceptie en seksueel overdraagbare aandoeningen nog niet van toepassing zijn op de 

leerlingen van het observatiejaar. De modules lichaam en seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn wel 

bruikbaar binnen alle opleidingsfasen. 

4.2. Beoordeling leerstof ‘Tussen De Lakens’ 

4.2.1. Selectie van de leerstof 

Alle respondenten stellen dat de geselecteerde leerstof aansluit bij de vooropgestelde lesdoelen en 

competenties. Uiteraard is het wel afhankelijk van opleidingsfase welke leerstof aan bod dient te komen. 

Eén respondent vult aan dat een verwijzing naar de officiële leerplandoelen per methodiek wel een 

meerwaarde zou zijn. Een ander respondent vermeldt bijkomend dat zij momenteel in afwachting is van 

de leerlijn die Sensoa aan het uitwerken zou zijn voor relationele en seksuele vorming binnen het 

buitengewoon onderwijs.  

De respondenten beschrijven dat de leerinhouden niet aansluiten bij de voorkennis van de leerlingen. Ze 

wijzen er meermaals op dat de voorkennis van hun leerlingen weliswaar beperkt is. Eén respondent raadt 

aan om de verschillende modules te laten starten met een inleidende oefening waarbij gepeild wordt naar 

de voorkennis van de leerlingen. Op die manier weet de leerkracht welke kennis reeds aanwezig is en 

welke kennis nog ontbreekt met betrekking tot die module. 

 “Niet te veel rekenen op voorkennis van de leerlingen. […] Ik mis bij de verschillende modules een inleidende 

oefening waar gepeild kan worden naar de voorkennis van de leerlingen rond het thema.” [Respondent 1] 

Verder wordt aangegeven dat de leerinhouden wel aansluiten bij de interesse, leef- en belevingswereld 

van de leerlingen. Het onderwerp ‘relationele en seksuele vorming’ is voor die leerlingen heel belangrijk. 

Twee respondenten geven aan dat dit onderwerp een meer prominente plaats moet krijgen binnen de 

opleidingsvorm. Leerlingen krijgen veel informatie vanuit verscheidene kanalen, zoals internet en 

televisie. Die informatie is niet altijd correct. De respondenten geven aan dat het hun opdracht is om de 

leerlingen correcte informatie met betrekking tot relaties en seksualiteit te verschaffen. Gezien hun 

leerlingen omwille van hun verstandelijke beperking zeer kwetsbaar zijn, hopen ze hen op die manier te 

leren om zichzelf te beschermen, om grenzen van anderen te herkennen en hier correct mee om te gaan. 

Eén van die respondenten vult nog verder aan dat de geselecteerde voorbeelden meestal wel gericht zijn 
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op de leefwereld van jongere leerlingen. Ze adviseert om ook casussen te gebruiken die ook oudere OV3-

leerlingen aanspreken met zeer concrete seksuele voorbeelden. 

“De casussen bleven nu zeer braaf. Ik denk bijvoorbeeld aan werken rond porno. Lln zien verschillende zaken op 

internet en denken nu bijvoorbeeld dat het standaard is om altijd klaar te komen in het gezicht van een meisje of om 

anale seks te hebben, dat elke vagina er hetzelfde moet uitzien (kwam al aan bod in dit pakket). […] Dus meer 

concrete seksuele voorbeelden. 'Mag ik mijn vriendin vingeren op een fuif?' 'Moet je altijd klaarkomen?' en zo zijn er 

uiteraard 1001 uiteenlopende vragen die ik elk jaar krijg.” [Respondent 2] 

De geselecteerde leerstof wordt beschouwd als actueel. Eén respondent raadt aan om de bronnen 

waarnaar wordt verwezen zeker na te kijken. Vermoedelijk is het cijfermateriaal verouderd gezien dit 

dateert van 2011. Daarnaast doen alle respondenten nog suggesties om de leerinhouden uit te breiden 

naar sociale media, online belevingen en porno. Dit zijn onderwerpen die bij alle leeftijden spelen. Eén 

respondent voegde nog toe dat verliefdheid, innerlijke veranderingen tijdens de puberteit, transgenders, 

holebi’s en liefdesverdriet ontbraken binnen het lespakket. Zij adviseert om leerinhouden slechts beknopt 

aan bod te laten komen, maar wel uit te breiden met die hedendaagse onderwerpen. 

“Meer verschillende leerinhouden, maar beknopter. Ik miste onderwerpen zoals verliefdheid, innerlijke veranderingen 

puberteit, transgenders, holebi’s, liefdesverdriet...” [Respondent 2] 

4.2.2. Structuur van de leerstof 

De visie over de structuur van de leerstof is verdeeld. Twee respondenten geven aan dat de structuur 

duidelijk en overzichtelijk is. Alle modules worden volgens eenzelfde stramien opgebouwd, namelijk 

doelstellingen, kader, aandachtspunten, tips, methodieken en achtergrondinformatie. Eén van die 

respondenten raadt aan om de module seksueel grensoverschrijdend gedrag meteen na de module 

lichaam aan bod te laten komen. Die module is namelijk geschikt voor alle opleidingsfasen en mag dus 

niet als laatste worden behandeld. Twee respondenten pleiten ervoor om het lespakket op te bouwen per 

module en per opleidingsfase. In volgend citaat geeft een respondent een uitgewerkt voorbeeld voor de 

module lichaam. 

 “Ik zou per module/thema werken op 3 niveau’s bv. lichaam: 

− OBS (1e jaar): veranderingen puberteit + geslachtsorganen 

− Opleidingsfase (2-3) geslachtsorganen + bevruchting/menstruatiecyclus 

− Kwalificatiefase (4-5) bevruchting + transgender” [Respondent 1] 

Vervolgens geven de respondenten aan dat de leerstof mooi in elkaar verweven zit. De lakens van het 

mannelijk en vrouwelijk lichaam zijn wederkerende elementen waardoor de modules onderling met elkaar 

worden verbonden. Verscheidene thema’s komen in verschillende modules en methodieken aan bod 

waardoor voldoende herhaling is voorzien. Eén respondent vult bijkomend aan dat er altijd kan worden 
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teruggegrepen naar bepaalde methodieken indien gewenst. De herhaling ligt dus niet alleen bij het 

lespakket maar ook bij de leerkracht. 

4.2.3. Modaliteiten 

De respondenten geven aan dat de leerstof zowel auditief via gesproken uitleg als visueel wordt 

aangeboden. Het belang van visuele ondersteuning bij leerlingen met een licht verstandelijke beperking 

wordt meermaals benadrukt. Dat het lespakket dus zeer visueel gericht is, wordt door de respondenten 

als bijzonder positief onthaald.  

“Voldoende gevisualiseerd door alle afbeeldingen, ook dankzij de achtergrondinformatie is alles duidelijk te 

instrueren. […] Door allerhande prenten/afbeeldingen van situaties, geslachtsorganen, om gespreksdrempel kleiner 

te maken wordt gebruik gemaakt van kaartjes met rood/groen pictogrammen.” [Respondent 3] 

Eén respondent suggereert om ook gebruik te maken van PowerPointpresentaties. De leerlingen zijn 

vaak snel afgeleid en verstoren zo de rust van anderen. Hierdoor is het niet aangewezen om hen in een 

grote groep rond de afbeeldingen of lakens te verzamelen. Door een PowerPointpresentatie te gebruiken, 

kan dit worden voorkomen. Vervolgens geven twee respondenten aan dat bepaalde methodieken nog 

meer visueel ondersteund mogen worden. Zo wordt er verwezen naar de methodiek ‘symptomen’ van de 

module seksueel overdraagbare aandoeningen. Aangezien er geen afbeeldingen van seksueel 

overdraagbare aandoeningen zijn voorzien binnen die module, kunnen leerlingen hiervan geen 

representatie maken. Louter auditief toelichten is onvoldoende om hier betekenis aan te geven. 

“Groot gebrek aan afbeeldingen bij dit onderwerp. Leerlingen moet echt kunnen ZIEN dat je een SOA liever niet 

hebt.” [Respondent 1] 

4.3. Beoordeling didactiek ‘Tussen De Lakens’ 

4.3.1. Instructies en didactische strategieën 

De meningen over de instructiewijze van de opdrachten zijn verdeeld. Twee respondenten vermelden dat 

de instructies in het lespakket duidelijk en kort en bondig zijn voor de leerlingen. Twee andere 

respondenten spreken dit tegen en geven aan dat de instructies te onduidelijk en te lang zijn voor de 

leerlingen om hier zelfstandig mee aan de slag te gaan. Ze verklaren bijkomend wel dat de leerkracht de 

instructies zelf kan variëren, herformuleren, opsplitsen en aanpassen om tegemoet te komen aan de 

leerlingen. 

“Deze zijn voor onze leerlingen te lang. Daarom dat wij ze [instructies] anders aanpakken door onderdelen te kiezen 

en ze gemakkelijker te maken.” [Respondent 4] 

Vervolgens duidt één respondent aan dat opdrachten voornamelijk auditief worden toegelicht door de 

leerkracht. Hier mist zij visuele ondersteuning die de opdrachten voor de leerlingen kunnen verduidelijken. 
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Bij sommige methodieken is een hand-out voorzien, maar dit mag zo bij alle methodieken. Daarnaast 

adviseert zij om die hand-outs visueel te versterken. Het gebruik van ondersteunende symbolen kan 

hierbij een meerwaarde zijn.  

 “[…] hand-out visueler maken, ondersteunen met symbolen (bv. duim omhoog, duim beneden, handen open 

(vragend), wijzende vinger (tip/aanraden).” [Respondent 1] 

Ook wordt geopteerd om de methodieken steeds via een terugkerend patroon aan bod te laten komen. 

Gezien de beperkte voorkennis van de leerlingen wordt door een respondent aangeraden om altijd 

voorafgaand te starten met een inleidende oefening en theoretisch gedeelte om nadien die theorie in te 

oefenen. Op die manier kan de voorkennis van de leerlingen geactiveerd worden en weet de leerkracht 

bij welke aanwezige kennis hij vervolgens moet aansluiten. Ze verwijst onder andere opnieuw naar de 

methodiek ‘symptomen’ van de module seksueel overdraagbare aandoeningen. Hierbij wordt verwacht 

dat de leerlingen symptomen kunnen herkennen en die kunnen linken aan een bepaalde seksueel 

overdraagbare aandoening. Dit is voor de leerlingen een onmogelijke opdracht wanneer zij geen inleidend 

theoretisch kader hebben gekregen.  

 “Ik mis vaak een voorafgaand ‘theoretisch’ gedeelte, een vast kader dat de leerlingen kunnen gebruiken. Dit zou 

echt wel op een werkblaadje/hand-out samen met de leerkracht overlopen en ingevuld moeten worden.” 

[Respondent 1] 

4.3.2. Didactische werkvormen 

De respondenten beschrijven de didactische werkvormen als uitgebreid en origineel. Twee respondenten 

geven aan dat er voldoende wordt gevarieerd in didactische werkvormen. De leerkracht heeft meer dan 

genoeg keuze om uit de methodieken een selectie te maken die aangepast is aan zijn leerlingen. De 

overige respondenten betwisten dit en vermelden dat het noodzakelijk is om meer te variëren. Ze wijzen 

erop dat er vaak wordt gebruikgemaakt van kaartjes waarbij een onderwijsleergesprek op gang wordt 

gebracht. Die methodiek is echter niet op maat van hun doelgroep aangezien de leerlingen net moeite 

hebben om in gesprek te gaan en hun mening te delen.  

 “Er wordt heel vaak gebruik gemaakt van de kaartjes die ze dan moeten toelichten met hun eigen mening. Laat dit 

net heel moeilijk zijn voor ons publiek. Waarom ze iets vinden is heel moeilijk om uit te leggen voor hen.” [Respondent 

1]  

Daarnaast wordt gesteld dat het lespakket weinig mogelijkheden aanbiedt om individueel te differentiëren 

tussen leerlingen. Hiervoor wordt opnieuw verwezen naar het onderwijsleergesprek dat door 

verschillende methodieken wordt ingericht. Leerlingen die verbaal minder sterk zijn, zullen afhaken omdat 

ze niet durven of kunnen antwoorden. Differentiatie om die kloof te dichten tussen die leerlingen en de 
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anderen wordt niet voorzien. Eén respondent verklaart aanvullend dat zij differentiëren door de 

opdrachten in kleine groepen te geven om zo in te spelen op de specifieke noden van de leerlingen.  

“Het is een heel algemeen pakket. Differentiëren doen wij door heel dicht bij de leerlingen te blijven en workshops te 

geven in kleine groepen. Zo kunnen we goed inspelen op alle vragen en moeilijkheden waarmee onze leerlingen zitten.” 

[Respondent 4] 

De respondenten doen verschillende suggesties om het lespakket uit te breiden gaande van creatieve 

opdrachten zoals knip- en plakoefeningen en teken- en kleuroefeningen tot spelvormen zoals 

stellingsspelen, puzzelen, quizzen, kwartetten of een ganzenbord met doe-opdrachten. Doceervormen 

zijn niet aangewezen bij deze doelgroep. Daarnaast adviseert een respondent om bijvoorbeeld interviews 

met verschillende personen zoals dokters en pornoacteurs toe te voegen. Bijkomend wordt aangegeven 

dat het voornamelijk gaat over het aanbieden van gevarieerde en uitdagende didactische werkvormen 

om de interesse van de leerlingen op peil te houden. 

“Het gaat niet zozeer om 'welke spelvormen' maar vooral om DIVERSE spelvormen. De leerlingen werden de 

kaartjes op den duur beu. Als elk thema een andere werkvorm zou hebben, blijven de leerlingen geïnteresseerd.” 

[Respondent 2] 

De vooropgestelde duurtijd per methodiek wordt over het algemeen als onrealistisch beschouwd. De 

leerlingen hebben beduidend meer tijd nodig om de opdrachten uit te voeren. Twee respondenten raden 

daarom aan om de opdrachten in te korten. Eén respondent vermeldt wel dat de methodieken zich ertoe 

lenen om als leerkracht zelf de beslissing te maken om ze in te korten indien gewenst.  

4.4. Beoordeling presentatie ‘Tussen De Lakens’ 

4.4.1. Leesbaarheid en lay-out 

De leesbaarheid en lay-out van de teksten gaat hier voornamelijk over de methodieken met kaartjes waar 

leerlingen mee aan de slag moeten. De respondenten vermelden dat het woordgebruik niet altijd is 

aangepast aan hun leerlingen. Hierdoor moeten moeilijke woorden door de leerkracht worden toegelicht 

of vereenvoudigd. Eén respondent geeft aan dat de leerkracht hier wel gemakkelijk op kan inspelen door 

met de leerlingen in gesprek te gaan of de kaartjes zelf voor te lezen. 

“Het was makkelijk om de zaken die te moeilijk waren voor de leerlingen te verwoorden in een duidelijkere taal. Ik 

las dan zelf de kaartjes voor ipv de leerlingen te laten lezen zodat ik kon aanpassen waar nodig.” [Respondent 2] 

Aanvullend vermelden de respondenten dat de zinnen op de kaartjes vaak te lang zijn. Dit zorgt ervoor 

dat leerlingen moeite hebben om hun aandacht erbij te houden en de inhoud te begrijpen en te onthouden. 

De leerlingen hebben dus nood aan korte, duidelijke en eenvoudige teksten. Ook wordt er door een 

respondent verwezen naar de reactiekaart bij de module seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ze geeft 
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aan dat hier te veel woorden door elkaar worden gebruikt waardoor de leerlingen niet kunnen filteren wat 

ze precies nodig hebben. 

Ook hier wordt nogmaals het belang van visuele ondersteuning benadrukt. Er wordt aanbevolen om de 

teksten bij te staan met foto’s, afbeeldingen, tekeningen, pictogrammen of symbolen zodat leerlingen de 

inhoud beter verstaan. Eén respondent adviseert om ook de lay-out van de teksten op de kaartjes aan te 

passen. Ze stelt voor om voldoende witruimte tussen de tekst te voorzien om de leesbaarheid voor de 

leerlingen te bevorderen.  

“Zoals ik eerder al zei is dit te moeilijke taal. Onze leerlingen hebben heel duidelijke, simpele zinnen nodig. […] Meer 

ruimte tussen tekst, kort en bondig, duidelijke beelden erbij.” [Respondent 4] 

Als laatste geven de respondenten aan dat er geen gebruik wordt gemaakt van beeldspraak. Dit is goed 

aangezien dit alleen maar voor verwarring kan zorgen voor de leerlingen. Zij hebben echter nood aan 

duidelijke ondubbelzinnige boodschappen. 

4.4.2. Beelden 

De respondenten vermelden dat de meeste, in het lespakket opgenomen, afbeeldingen functioneel zijn. 

Eén respondent verklaart dat bepaalde afbeeldingen voor de leerlingen van de observatiejaren te 

confronterend kunnen zijn. Toch lijkt het soms noodzakelijk om die te gebruiken om bepaalde situaties te 

kunnen duiden. Een ander respondent stelt dat sommige afbeeldingen duidelijk zijn, maar anderen te 

ingewikkeld. Als de afbeeldingen niet aansluiten bij de interesse en leefwereld van de leerlingen, zullen 

ze ook niet begrijpen wat er wordt weergeven.  

“Er zijn veel duidelijke beelden die we gebruiken zoals van de anticonceptiemiddelen, de evolutie van de lichamen, 

de vagina, de penis…. De inwendige beelden zoals de doorsnede van de man, de vrouw, de borst… zijn niet zo heel 

duidelijk voor onze leerlingen. Deze zijn wat ver van de realiteit.” [Respondent 4] 

Er wordt dus aangeraden om te werken met duidelijke en concrete afbeeldingen. Eén respondent verwijst 

hiervoor naar de afbeeldingen van het ‘Voortplantingsspel’ van Sensoa. Die zijn meer op maat van hun 

jongere OV3-leerlingen. Voor de oudere OV3-leerlingen wordt geadviseerd om eerder foto’s te gebruiken 

om beter aan te sluiten bij de interesse en leefwereld van die leerlingen. Tekeningen kunnen namelijk 

gemakkelijk kinderlijk overkomen. Verder wordt vermeld dat bepaalde afbeeldingen of foto’s verouderd 

zijn. Voornamelijk voor de methodiek ‘fototaal’ worden actuelere foto’s aangeraden.  
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4.4.3. Aanvullend vormingsmateriaal 

De respondenten stellen voor om het lespakket nog uit te breiden met ander relationeel en seksueel 

vormingsmateriaal. Hierbij wordt gedacht aan stalen van anticonceptiemateriaal, voorbehoedsmiddelen 

of een kunstpenis. De respondenten vermelden hierbij dat het voor de leerlingen beter is om dergelijk 

materiaal in het echt te zien in plaats van op een afbeelding gezien dit beter aansluit bij de realiteit. 

 “ […] misschien een rubberen penis om demonstratie (condoom) en ‘ontleding’ te doen, voorbeelden van 

anticonceptiemateriaal/specimen” [Respondent 3] 
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5. Discussie en conclusie 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden worden eerst de belangrijkste bevindingen van de 

onderzoeksresultaten besproken en gekoppeld aan eerdere theoretische inzichten. Nadien worden 

aanbevelingen geformuleerd, implicaties voor verder onderzoek besproken en beperkingen van het 

onderzoek aangehaald. 

5.1. Leerstof ‘Tussen De Lakens’ 

Bij het selecteren van leerstof is het belangrijk dat die enerzijds rekening houdt met de voorkennis, 

interesse en het ontwikkelingsniveau van de leerlingen en anderzijds met de vooropgestelde 

doelstellingen (Reints & Wilkens, 2012). De respondenten geven echter aan dat de leerinhouden van het 

lespakket niet aansluiten bij de voorkennis van de leerlingen met een licht verstandelijke beperking. 

Daarentegen wordt wel aangehaald dat de voorkennis van die leerlingen meestal zeer beperkt is 

waardoor het moeilijk is om hier rekening mee te houden. Daarom wordt aangeraden om de leerstof 

voornamelijk aan te laten sluiten bij de interesse, leef- en belevingswereld van de leerlingen. Hierdoor 

bestaat de kans dat ze de leerstof beter gaan begrijpen (Verheijden & Schuurman, 2016; Zoon, 2015). 

De respondenten vermelden dat het lespakket hier zeker aan tegemoet kan komen mits uitbreiding van 

een aantal actuele onderwerpen zoals online relaties, sociale media en pornografie. Ze bevestigen hierbij 

voorgaand onderzoek van Schaafsma (2013) die pleit om die onderwerpen op te nemen binnen 

relationele en seksuele vorming. Gezien leerlingen met een licht verstandelijke beperking moeite hebben 

om grote hoeveelheden informatie te verwerken, wordt geadviseerd om kleine hoeveelheden leerstof aan 

te bieden (Douma, 2018; Rot, 2013; Willner et al., 2010). Dit wordt bekrachtigd door een respondent, 

binnen dit onderzoek, die aanraadt om de leerstof tot de essentie te beperken, maar wel uit te breiden 

met bovenvermelde onderwerpen die aansluiten bij de interesse, leef- en belevingswereld van de 

leerlingen. Opvallend is dat de respondenten voornamelijk verwijzen naar het belang van feitelijke kennis 

met betrekking tot relaties en seksualiteit. De nadruk op het inoefenen van vaardigheden wordt minder 

gelegd. Toch toont eerder onderzoek aan dat dit een prominente plaats zou moeten krijgen binnen 

relationele en seksuele vorming voor personen met een verstandelijke beperking (Blanchett & Wolfe, 

2002; Kelly et al., 2009; Schaafsma, 2013; Siebelink et al., 2006).  

De respondenten geven aan dat de leerstof van het lespakket aansluit bij de vooropgestelde 

doelstellingen. Echter verschillen de doelstellingen en bijgevolg de leerstof uiteraard per opleidingsfase. 

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat er wordt aangeraden om hiermee rekening te houden en de 

leerstof van het lespakket te structureren per module en per opleidingsfase. Zo kunnen specifieke 

voorbeelden en casussen worden gezocht die aansluiten bij de verschillende leeftijden alsook interesse, 

leef- en belevingswereld van de leerlingen. Doordat leerlingen met een licht verstandelijke beperking 
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omwille van hun beperkte werkgeheugen moeite hebben met het ordenen en rangschikken van informatie 

(Collot d’Escury et al., 2009; Douma, 2018; Zoon, 2015), is het aangewezen om elke module en 

methodiek van het lespakket op dezelfde manier op te bouwen. Door de leerstof telkens op een gelijke 

wijze te structureren, wordt die herkenbaar en bijgevolg gemakkelijker te verwerken (Douma, 2018; Rot, 

2013; Zoon, 2015). Dit wordt opnieuw bevestigd door de respondenten in dit onderzoek. 

Rond de verpakking van de leerstof wordt opgemerkt dat het lespakket zeer visueel gericht is wat een 

grote meerwaarde is voor de leerlingen met een licht verstandelijke beperking. De respondenten geven 

aan dat hier nog meer mag worden op ingezet. Ze verwijzen bijvoorbeeld naar de module seksueel 

overdraagbare aandoeningen waarbij de leerstof enkel via geschreven tekst of gesproken uitleg wordt 

aangeboden. Echter zijn afbeeldingen hier noodzakelijk voor de leerlingen om een representatie te 

kunnen maken. Visueel gepresenteerde informatie is dus van belang gezien leerlingen met een licht 

verstandelijke beperking moeite hebben met het verwerken van auditieve informatie of gesproken uitleg 

(Van der Molen et al., 2007). Bijkomend wordt het belang van visuele ondersteuning door de 

respondenten niet alleen bij de leerstof, maar ook bij de didactiek en presentatie van het lespakket 

benadrukt.  

5.2. Didactiek ‘Tussen De Lakens’ 

Over de instructies van het lespakket zijn de meningen van de respondenten verdeeld. Dit kan komen 

doordat de instructies beschreven in het lespakket eerder een handleiding zijn voor de leerkrachten. De 

leerlingen gaan dus niet zelfstandig met die instructies aan de slag. Het is dus aan de leerkrachten om 

die instructies aan te passen aan zijn leerlingen. Dit wordt ook bevestigd in dit onderzoek. Op basis van 

de vooropgestelde instructies in het lespakket geven de respondenten aan dat die gemakkelijk te variëren, 

herformuleren, op te splitsen en dus aan te passen zijn aan hun leerlingen. De leerlingen kunnen niet 

zelfstandig aan de slag met de beschreven instructies omdat die te lang en te onduidelijk zijn. Hiervoor is 

het dus noodzakelijk om de instructies in te korten, te vereenvoudigen en stapsgewijs aan te bieden 

(Douma, 2018; Lankhorst et al., 2008; Van der Molen et al., 2007). Maar gezien het niet de bedoeling is 

dat de leerlingen zelfstandig aan de slag gaan met het lespakket, kan de vraag worden gesteld of het 

noodzakelijk is om die instructies aan te passen. Wel wordt hier door een respondent gewezen op het 

belang van visuele ondersteuning bij het instrueren van de leerstof en de opdrachten. Hand-outs met 

afbeeldingen, foto’s, tekeningen, pictogrammen of symbolen kunnen de gesproken instructies bijstaan, 

zodat de leerlingen die beter onthouden en begrijpen (Algahtani, 2017; Collot d’Escury et al., 2009; 

Douma et al., 2014).  
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Eerder werd vermeld dat het belangrijk is om methodieken steeds volgens hetzelfde stramien op te 

bouwen. Rekening houdend met de beperkte voorkennis van de leerlingen, wordt door een respondent 

bijvoorbeeld geadviseerd om steeds te starten met een inleidende oefening en een bescheiden 

theoretisch gedeelte om nadien die theorie in te oefenen door gebruik te maken van verschillende 

werkvormen. Op die manier wordt eerst de aandacht van de leerlingen gericht, de bestaande voorkennis 

geactiveerd en nadien oefenmogelijkheden aangereikt. Drie didactische strategieën die bijdragen aan het 

effectief leren van leerlingen (Reints & Wilkens, 2012).  

De didactische werkvormen aangeboden in het lespakket worden door de respondenten omschreven als 

uitgebreid en origineel, maar ze zijn voornamelijk gericht op het op gang brengen van 

onderwijsleergesprekken over relaties en seksualiteit. ‘Tussen De Lakens’ is dan ook een 

babbelmethodiek waarbij op een interactieve manier bij leerlingen kennis, vaardigheden en attitudes rond 

relaties en seksualiteit worden overgedragen. De respondenten geven aan dat net die 

onderwijsleergesprekken moeilijk zijn voor de leerlingen met een licht verstandelijke beperking doordat 

zij moeite hebben met het begrijpen en beantwoorden van relationeel en seksueel gerelateerde vragen. 

De respondenten bevestigen zo voorgaand onderzoek van Garwood en Mccabe (2000) die omwille van 

die reden de effectiviteit van onderwijsleergesprekken of discussies bij leerlingen met een verstandelijke 

beperking in vraag stellen. Die werkvorm kan dus enkel gebruikt worden in combinatie met andere 

didactische werkvormen (Blanchett & Wolfe, 2002). De respondenten beamen dit en suggereren om het 

lespakket uit te breiden met diverse werkvormen gaande van creatieve opdrachten tot spelvormen. 

Gezien leerlingen met een licht verstandelijke beperking moeite hebben om zich gedurende een langere 

periode te concentreren, is het aangewezen om voldoende te variëren in werkvormen (Douma, 2018; 

Lankhorst et al., 2008; Verheijden & Schuurman, 2016). Ook dit wordt bevestigd door de respondenten 

die vermelden dat het niet zozeer gaat over de soort werkvorm maar eerder over het aanbieden van 

gevarieerde en uitdagende didactische werkvormen. Doceervormen worden door de respondenten 

afgeraden gezien op die manier enkel wordt gefocust op het verwerven van theoretische kennis, wat net 

moeilijk is voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking (Douma, 2018; Rot, 2013). Verder wordt 

door de respondenten gesteld dat de vooropgestelde duurtijden per werkvorm niet realistisch zijn. De 

leerlingen hebben meer tijd nodig om de opdrachten te vervolledigen. Omwille van hun beperkte 

concentratievermogen wordt ook hier aangeraden om eerder korte opdrachten aan te bieden en meer te 

variëren in plaats van de leerlingen meer tijd te geven om de opdrachten uit te voeren (Douma, 2018; 

Lankhorst et al., 2008; Verheijden & Schuurman, 2016). 
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5.3. Presentatie ‘Tussen De Lakens’ 

De beoordeling over de leesbaarheid en de lay-out beperkt zich tot de teksten die voor de leerlingen 

voorhanden zijn. Het gaat hier voornamelijk over de methodieken waar verschillende kaartjes met 

woorden of zinnen worden gebruikt. De respondenten geven aan dat er regelmatig moeilijke, onduidelijke 

woorden staan vermeld. Het taalgebruik omtrent relaties en seksualiteit is zeer ruim (Hellemans et al., 

2009) en voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking is het moeilijk om met die uitgebreide 

woordenschat om te gaan (Douma, 2018). Daarom wordt aangeraden door de respondenten om die 

woordenschat te beperken en te vereenvoudigen. Verder wordt door hen vermeld dat de teksten op de 

kaartjes vaak te lang zijn waardoor leerlingen hun aandacht verliezen of de inhoud niet begrijpen. De 

teksten dienen zo eenvoudig en concreet mogelijk te zijn (Conix et al., 2005; Verheijden & Schuurman, 

2016; Zoon, 2015) met begrijpbare woorden en korte zinnen (Rot, 2013), wat wordt bevestigd door de 

respondenten in dit onderzoek. Ook hier wordt opnieuw het belang van visuele ondersteuning benadrukt 

waarbij wordt geadviseerd om afbeeldingen, foto’s, tekeningen, pictogrammen of symbolen aan de 

teksten toe te voegen. Ook beaamt een respondent dat een aangepaste lay-out de leesbaarheid van de 

teksten voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking kan bevorderen (Anderson et al., 2017). Ze 

pleit ook voor meer ruimte tussen de teksten van de kaartjes. 

De beelden of afbeeldingen binnen het lespakket worden door de respondenten als functioneel 

beschouwd. Toch lijkt niet iedere afbeelding aangepast aan elke leerling. Door de respondenten wordt 

geadviseerd om te differentiëren in afbeeldingen om zo tegemoet te komen aan de verschillende leeftijden 

alsook interesse, leef- en belevingswereld van de leerlingen. Voor jongere leerlingen worden tekeningen 

en illustraties aangeraden, doordat ze informatie grondig en concreet kunnen overbrengen (Anderson et 

al., 2017). Omdat tekeningen en illustraties gemakkelijk kinderlijk kunnen overkomen, wordt aanbevolen 

om voor de oudere leerlingen gebruik te maken van foto’s. 

Tot slot wordt door de respondenten geadviseerd om het lespakket uit te breiden met ander relationeel 

en seksueel vormingsmateriaal. Het is een meerwaarde om specimen van anticonceptiemateriaal, 

voorbehoedsmiddelen of een kunstpenis aan het lespakket toe te voegen gezien dit meer aansluit bij de 

realiteit dan die materialen op een afbeelding te zien.  

5.4. Aanbevelingen 

Op basis van de resultaten uit dit onderzoek kunnen we enkele concrete aanbevelingen doen om het 

lespakket ‘Tussen De Lakens’ aan te passen aan de leerlingen van het buitengewoon onderwijs, in het 

bijzonder opleidingsvorm drie type basisaanbod. Het is aangewezen om het lespakket te structuren 

volgens opleidingsfase om de leerinhouden meer te doen aansluiten bij de vooropgestelde doelstellingen 
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alsook de verschillende leeftijden en interesses van de leerlingen. Daarnaast is het aangeraden om 

leerinhouden tot de essentie te beperken, maar wel uit te breiden met hedendaagse onderwerpen zoals 

online relaties, sociale media en pornografie. Ook horen de leerinhouden per module en per methodiek 

steeds op dezelfde wijze opgebouwd te worden. Dit kan door steeds te starten met een inleidende 

oefening en een bescheiden theoretisch gedeelte om nadien die theorie in te oefenen door gebruik te 

maken van verschillende didactische werkvormen. Instructies moeten kort, eenvoudig en stapsgewijs 

worden aangeboden en ook visueel worden ondersteund. Daarnaast is aangewezen om de didactische 

werkvormen uit te breiden en meer te variëren gaande van creatieve opdrachten zoals knip- en 

plakoefeningen en teken- en kleuroefeningen tot spelvormen zoals stellingsspelen of kwartetten. Om de 

leesbaarheid te bevorderen, moeten woorden en zinnen vereenvoudigd worden. Ook in afbeeldingen mag 

meer gedifferentieerd worden om tegemoet te komen aan de verschillende leeftijden en interesses van 

de leerlingen. Daarnaast dient het lespakket aangevuld te worden met ander relationeel en seksueel 

vormingsmateriaal zoals anticonceptiemateriaal of voorbehoedsmiddelen. Tot slot mag het lespakket nog 

meer visueel versterkt worden door gebruik te maken van afbeeldingen, foto’s, tekeningen, pictogrammen 

of symbolen om de leerinhouden, instructies en teksten te verduidelijken. Door aan de slag te gaan met 

de aanbevelingen vanuit dit onderzoek, kan Sensoa ‘Tussen De Lakens’ omvormen tot een mooi en 

bruikbaar lespakket binnen het buitengewoon onderwijs. 

5.5. Implicaties voor verder onderzoek 

In dit onderzoek wordt enkel de visie van de leerkrachten met betrekking tot het lespakket in kaart 

gebracht. Hierdoor is niet geweten hoe de leerlingen met een licht verstandelijke beperking het lespakket 

zouden ervaren. Er is dus zeker nog ruimte voor verder onderzoek naar de beleving van die leerlingen 

met betrekking tot dit lespakket. 

Daarnaast is aangewezen om, bij het ontwikkelen van relationeel en seksueel vormingsmateriaal, naast 

leerlingen met een licht verstandelijke beperking ook professionelen te betrekken die voldoende kennis 

hebben over de individuele en specifieke behoeften van die leerlingen (Schaafsma, 2013; Siebelink et al., 

2006). Op die manier kan een leermiddel worden ontworpen dat op maat is van die doelgroep. Ook één 

van de respondenten bevestigt deze aanbeveling. 

“Ik zou ze adviseren het niet te moeilijk te maken en te richten tot de essentie voor het buitengewoon onderwijs. Bij de 

ontwikkeling hiervan zou ik zeker regelmatig in contact blijven met een buitengewoon onderwijs om zo samen tot een 

mooi pakket te komen op maat van de leerlingen.” [Respondent 4] 

Dit onderzoek heeft zich gebaseerd op bestaande theorieën om een leermiddel te evalueren. Echter werd 

opgemerkt dat die vooropgestelde criteria vrij algemeen waren en niet specifiek van toepassing op de 
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doelgroep buitengewoon onderwijs. Het lijkt interessant om te onderzoeken aan welke specifieke criteria 

leermateriaal voor die doelgroep moet voldoen.  

5.6.  Beperkingen van het onderzoek  

Omwille van COVID-19 zijn heel wat respondenten afgehaakt. Dit maakt dat er maar een beperkt aantal 

respondenten hebben deelgenomen aan het onderzoek. De resultaten laten wel een beeld zien welke 

aanpassingen van het lespakket wenselijk zijn om tegemoet te komen aan de doelgroep, echter kunnen 

geen eenduidige conclusies worden getrokken omwille van de beperking in aantal respondenten. 

Daarbij heeft slechts één respondent het lespakket uitgetest, de overige respondenten hebben het 

lespakket enkel kritisch bekeken. Mogelijks kan hierdoor wel een verschil in visie op het lespakket zitten. 

Volgend citaat toont aan dat ook een respondent dit als een beperking heeft ervaren.  

“Omdat we het door de situatie nu, niet daadwerkelijk konden uittesten, was het toch ook wat moeilijker 'uit te spitten' 

en bijgevolg, te evalueren.” [Respondent 3] 

Vervolgens is het opvallend dat de respondenten aangeven dat bepaalde onderdelen van het lespakket 

niet zijn aangepast aan hun doelgroep, maar dat ze dit als leerkracht eenvoudig zelf kunnen bijsturen. Dit 

kan er mogelijk voor gezorgd hebben dat de respondenten elementen niet aan bod hebben laten komen 

omdat ze er geen probleem in zien om de aanpassingen zelf te realiseren. 

Tot slot beperkt het onderzoek zich tot de doelgroep opleidingsvorm 3 type basisaanbod. Die groep 

vertegenwoordigt slechts een bescheiden aantal, namelijk 24% van de leerlingen binnen het 

buitengewoon onderwijs (Onderwijs Vlaanderen, n.d.-d). Gezien het niveauverschil tussen de 

verschillende opleidingsvormen en verscheidene types, is het niet mogelijk om de resultaten door te 

trekken naar het gehele buitengewoon onderwijs. Mogelijks hebben leerlingen uit andere 

opleidingsvormen en types ook andere ondersteuningsbehoeften. 
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7. Bijlagen 

7.1. Bijlage 1: Brief respondenten 

 

 

 

 

    November 2019, Antwerpen 

Beste Mijnheer/Mevrouw, 

Ik ben Ellen Vlayen, studente ‘master Opleidings-en Onderwijswetenschappen’ aan de Universiteit van 

Antwerpen. Dit academiejaar schrijf ik een masterproef over seksuele en relationele vorming (RSV) 

binnen het buitengewoon secundair onderwijs. 

Het onderzoek gebeurt in samenwerking met ‘Sensoa vzw’. Sensoa heeft een lespakket ‘Tussen de 

lakens’ ontwikkeld, waarbij vier thema’s worden behandeld, nl. het lichaam, soa’s, anticonceptie en 

seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het pakket is echter nog niet op maat van het BuSO. 

Wij zijn dus op zoek naar enthousiaste leerkrachten uit het BuSO opleidingsvorm 3 type basisaanbod die 

het lespakket willen bekijken, uittesten in hun RSV-lessen en nadien bereid zijn deel te nemen aan een 

interview. In dit gesprek wordt gepeild naar hun ervaringen, alsook de aanpassingen die zij maakten of in 

de toekomst zouden willen maken om tegemoet te komen aan hun leerlingen. De interviews zullen 

plaatsvinden in maart, april en mei en zullen ongeveer 45 min. duren. De gesprekken kunnen doorgaan 

in de school.  

De verzamelde informatie zal uiteraard confidentieel behandeld worden. De deelnemende leerkrachten 

blijven ook anoniem. ‘Sensoa vzw’ zal het lesmateriaal tevens kosteloos ter beschikking stellen 

gedurende het onderzoek. Na dit onderzoek gaan zij aan de slag met de resultaten om eventueel 

aanpassingen te doen aan het lespakket. 

Graag vragen wij of uw school bereid is om één of meerdere leerkrachten warm te krijgen om deel te 

nemen aan dit onderzoek. Indien u interesse heeft, kan u mij contacteren via onderstaande gegevens. 

Dit graag voor 31 januari 2020. 

Mocht u nog bijkomende vragen hebben, mag u mij gerust contacteren. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groeten, 

Ellen Vlayen Universiteit Antwerpen Sensoa vzw 
Studente opleidings- en 
onderwijswetenschappen 
ellen.vlayen@student.uantwerpen.be 
0472/53.92.71 

Prof. Peter Van Petegem Wannes Magits 
Beleidsmedewerker Kinderen en 
Jongeren 
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7.2. Bijlage 2: MILK-light 

Kwaliteit van de leerstof 

1. Selectie 

a. De leerstof sluit aan bij eerder behandelde leerstof. 

b. De leerstof prikkelt de nieuwsgierigheid van de leerlingen. 

c. De leerstof representeert de leefwereld van de leerling. 

d. De leerstof is relevant voor het bereiken van de (geformuleerde) leerdoelen. 

e. De leerstof wordt binnen een leerjaar geregeld herhaald. 

2. Ordening 

a. De opbouw van de leerstof weerspiegelt de opbouw van de leerlijnen. 

b. De leerstof kent een duidelijke samenhang. 

c. De leerstof kent een sterke ordeningsstructuur (driehoek of spinnenweb). 

3. Modaliteiten 

a. Geschreven teksten zijn ondersteund door beelden. 

b. Bij het presenteren van de leerstof wordt een beroep gedaan op verschillende zintuigen. 

c. Alle gebruikte beelden zijn functioneel (overbodige beelden zijn vermeden). 

d. Geschreven tekst en bijbehorend beeld staan zo dicht mogelijk bij elkaar. 

e. Er is gebruik gemaakt van zowel concrete/natuurgetrouwe als abstracte/grafische representaties. 

Kwaliteit van de didactiek 

4. Didactische strategieën 

a. Een nieuw hoofdstuk/thema start met een opdracht om bestaande voorkennis op te halen. 

b. Aan het begin van de les zijn de leerdoelen aangegeven. 

c. Oefeningen worden herhaald aangeboden. 

d. Oefeningen worden gevarieerd aangeboden. 

e. Er zijn mogelijkheden om de opgedane kennis te testen. 

f. De leerling kan zelf de volgorde van de leertaken/opdrachten kiezen. 

g. Het programma past op basis van input waar nodig de instructie aan. 

h. In het programma wordt in de feedback aangegeven waarom de antwoorden goed of fout zijn. 

i. Er is afwisseling in stap-voor-stap-aanpakken en experimenteeraanpakken (j/m). 
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5. Werkvormen en opdrachten 

a. De opdrachten sluiten aan bij de leerdoelen. 

b. Bij de opbouw van de opdrachten is het hoogst mogelijke cognitieve niveau (van b.v. Bloom) 

nagestreefd. 

c. Er is een duidelijke relatie tussen de opdrachten en de leertekst. 

d. Er is expliciet rekening gehouden met verschillende leervoorkeuren. 

6. Metacognitie 

a. De leerling wordt aangezet tot nadenken over de leerdoelen. 

b. Het is de leerling duidelijk welke beoordelingscriteria gebruikt worden. 

c. Er zijn tools om de leerling tijdens het leerproces te ondersteunen. 

d. De leerling kan naar eigen behoefte zijn/haar eigen opdrachten kiezen. 

e. De leerstof is uitdagend, rekening houdend met het cognitief ontwikkelingsniveau. 

Kwaliteit van design en presentatie 

7. Leesbaarheid van leerteksten 

a. Woordbetekenissen worden expliciet uitgelegd. 

b. Onbekende woorden moeten actief worden verwerkt door de leerling. 

c. De zinsstructuur is begrijpelijk. 

d. Er is in de leerteksten gebruik gemaakt van verbindingswoorden. 

e. Hoofdideeën uit voorgaande zinnen worden herhaald. 

f. Relaties tussen tekstonderdelen zijn expliciet gemaakt. 

8. Beelden 

a. Er is functioneel gebruik gemaakt van representerende illustraties. 

b. Er is functioneel gebruik gemaakt van organiserende illustraties. 

c. Er is functioneel gebruik gemaakt van interpreterende illustraties. 

d. Decoratieve illustraties trekken alleen de aandacht voor nieuwe leerstof. 

e. De illustraties zijn voorzien van functionele bijschriften. 

9. Vormgeving 

a. De vormgeving is rustig en overzichtelijk. 

b. Er is contrast tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur. 

c. Het gebruik van kleuren, symbolen en icoontjes is functioneel. 
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d. De bladspiegel geeft een overzichtelijke indruk. 

e. Markeringen zijn functioneel. 

f. Kopjes en margewoorden structureren de tekst. 
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7.3. Bijlage 3: Vragenlijst 

Via deze vragenlijst wordt er gepeild naar de wijzigingen die u zou aanbrengen om het lespakket ‘Tussen 

De Lakens’ meer op maat te maken van uw doelgroep. Specifiek zullen we vragen naar uw mening met 

betrekking tot de leerinhouden, didactiek en presentatie van dit lespakket. Omwille van COVID-19 werd 

gekozen om geen interview meer af te nemen, maar te werken met een digitale vragenlijst. Bij het 

verwerken van uw antwoorden, blijft u anonimiteit verzekerd. Wij zullen uw informatie vertrouwelijk 

behandelen.  

1. Inleidende vragen 

Hoe lang staat u al in het onderwijs? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

Hoe lang geeft u al RSV? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

In welke opleidingsfasen van OV3 geeft u les? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

2. Overgangsvragen  

Heeft u eerder al gebruik gemaakt van RSV-lespakketten? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

Wat was uw eerste indruk van het lespakket ‘Tussen De Lakens’? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

Binnen welke opleidingsfasen heeft u het lespakket uitgetest? Of binnen welke opleidingsfasen zou 

u het lespakket uittesten?  

Klik of tik om tekst in te voeren. 

Welke thema’s/modules heeft u in uw lessen aan bod laten komen? Welke thema’s/modules zou u 

in uw lessen aan bod laten komen? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

3. Kernvragen 

3.1. Selectie leerinhouden 

Wat vindt u van de aangeboden leerinhouden binnen het RSV-lespakket? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

− Is de informatie up-to-date?  

Klik of tik om tekst in te voeren. 
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− Sluiten de leerinhouden aan bij de vooropgestelde lesdoelen en competenties? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

− Wordt er rekening gehouden met de voorkennis van uw leerlingen? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

− Sluit de leerstof aan bij de interesse, leef- en belevingswereld van uw leerlingen? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

− Houdt de leerinhoud voldoende rekening met het ontwikkelingsniveau van uw leerlingen? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

Worden de leerinhouden voldoende herhaald binnen het lespakket? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

Op welke manier worden hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden?  

Klik of tik om tekst in te voeren. 

Wat zou u aanpassen aan de leerinhouden? En waarom? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

3.2. Ordening leerinhouden 

Wat vindt u van de opbouw van de leerinhouden binnen het lespakket? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

Op welke manier wordt de leerstof onderling met elkaar verbonden? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

Wat zou u wijzigen aan de structuur van de leerinhouden? En waarom? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

3.3. Didactische strategieën en werkvormen 

Hoe worden de opdrachten toegelicht aan de leerlingen? (Auditief, visueel)  

Klik of tik om tekst in te voeren. 

− Zijn de instructies duidelijk voor uw leerlingen? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

− Zijn de instructies kort en bondig? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

Wat vindt u van de aangeboden werkvormen binnen het lespakket? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

− Worden opdrachten voldoende herhaald? 
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Klik of tik om tekst in te voeren. 

− Is er voldoende variatie tussen de opdrachten? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

− Wat vindt u van de duur van de opdrachten? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

Welke werkvormen zou u nog toevoegen aan het lespakket? En waarom? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

Wat zou u wijzigen aan de huidige werkvormen? En waarom? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

Welke mogelijkheden worden aangeboden om individueel te differentiëren tussen leerlingen? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

3.4. Leesbaarheid van de teksten 

Wat vindt u van de leesbaarheid van de teksten in het lespakket? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

− Is het woordgebruik aangepast aan uw leerlingen? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

− Is de zinsconstructie begrijpelijk voor uw leerlingen? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

− Wordt er gebruik gemaakt van beeldspraak? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

− Zijn de teksten kort en bondig? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

Wat moet er aangepast worden aan de leesbaarheid van de teksten? En waarom? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

3.5. Beelden 

In welke mate wordt de leerstof visueel bijgestaan? En op welke manier? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

Wat vindt u van de afbeeldingen die gebruikt worden? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

− Zijn de illustraties up-to-date? 
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Klik of tik om tekst in te voeren. 

− Zijn de beelden realistisch? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

− Zijn de afbeeldingen aangepast aan de leef- en belevingswereld van uw leerlingen? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

− Zijn de beelden functioneel? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

Wat zou u wijzigen aan de afbeeldingen van dit lespakket? En waarom? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

Op welke wijze zou de leerstof nog ondersteund kunnen worden? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

Denkt u nog aan andere materialen die de leerinhoud kan bijstaan? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

3.6. Vormgeving 

Wat vindt u van de vormgeving van het lespakket? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

Wat zou u aanpassen aan de vormgeving van het lespakket? En waarom? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

4. Slotvragen 

Wat zou u Sensoa nog adviseren bij het ontwerpen van relationeel- en seksueel vormingsmateriaal 

voor uw leerlingen? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

Zijn er nog bepaalde zaken die nog niet aan bod zijn gekomen en die u graag nog even toelicht? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 
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7.4. Bijlage 4: Voorbeeld ingevulde vragenlijst 

Via deze vragenlijst wordt er gepeild naar de wijzigingen die u zou aanbrengen om het lespakket ‘Tussen 

De Lakens’ meer op maat te maken van uw doelgroep. Specifiek zullen we vragen naar uw mening met 

betrekking tot de leerinhouden, didactiek en presentatie van dit lespakket. Omwille van COVID-19 werd 

gekozen om geen interview meer af te nemen, maar te werken met een digitale vragenlijst. Bij het 

verwerken van uw antwoorden, blijft u anonimiteit verzekerd. Wij zullen uw informatie vertrouwelijk 

behandelen.  

1. Inleidende vragen 

Hoe lang staat u al in het onderwijs? 

10 jaar 

Hoe lang geeft u al RSV? 

3 jaar 

In welke opleidingsfasen van OV3 geeft u les? 

Observatiejaar, opleidingsfase en 1e jaar kwalificatiefase. (1,2,3 en 4).  

 

2. Overgangsvragen  

Heeft u eerder al gebruik gemaakt van RSV-lespakketten? 

Ja, voor RSV werken wij momenteel voornamelijk in het 3e jaar (We werken aan een leerlijn om het 

ook in de andere jaren aan bod te laten komen). Normaal gezien gaan wij dan op leefdagen om te 

werken rond RSV en maken wij gebruik van verschillende pakketten van Sensoa waaronder 

‘Tussen de lakens’, ‘Het voortplantingsspel’, … 

Wat was uw eerste indruk van het lespakket ‘Tussen De Lakens’? 

Een duidelijk beeld over al wat geweten moet zijn over RSV. Dit pakket gebruiken wij al wel enkele 

jaren op school voor onze leefdagen, het is dus niet echt nieuw voor ons. 

Binnen welke opleidingsfasen heeft u het lespakket uitgetest? Of binnen welke 

opleidingsfasen zou u het lespakket uittesten?  

2e jaar opleidingsfase (3e jaar) 

Welke thema’s/modules heeft u in uw lessen aan bod laten komen? Welke thema’s/modules 

zou u in uw lessen aan bod laten komen? 

Bij ons komt reeds aan bod: Lichaam maar hierbij gebruiken we de prenten van een ander spel (Het 

Voortplantingsspel), deze zijn duidelijker voor onze leerlingen. Anticonceptie komt ook aan bod 

tijdens de leefdagen, hierbij gebruiken we de instructieve platen en hebben we ook echte 

voorbeelden. We oefenen met de leerlingen ook met een condoom. Seksueel overdraagbare 



61 
 

aandoeningen komt niet specifiek aan bod, eerder tussen de lijnen door. Voor onze leerlingen is dit 

zeker te moeilijk om te begrijpen en vast te houden. Wij proberen dat goed te benoemen en enkele 

voorbeelden te geven maar niet via ‘Tussen de lakens’. Seksueel overschrijdend gedrag gaan we 

hard mee aan de slag, dit hebben we ook meer zelf uitgewerkt. Hier wil ik wel eens bekijken wat we 

kunnen gebruiken van deze prenten. Ze zijn op basis van het vlaggenspel en dat kennen ook veel 

leerlingen van ons. Dit is zeker iets om mee te nemen. 

 

3. Kernvragen 

3.1. Selectie leerinhouden 

Wat vindt u van de aangeboden leerinhouden binnen het RSV-lespakket? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

− Is de informatie up-to-date?  

Ja de informatie is zeker up-to-date hoewel er sommige foto’s wel verouderd zijn en niet alle 

prenten even duidelijk. Een goede aanvulling zou ook wel zijn het deel omtrent sociale media, 

online belevingen, porno, … 

− Sluiten de leerinhouden aan bij de vooropgestelde lesdoelen en competenties? 

Hier zijn wij zelf nog een leerlijn in aan het ontwikkelen. Op een nascholing werd ons ook 

gemeld dat Sensoa hier mee bezig is voor het buitengewoon onderwijs. Hier willen wij graag 

mee werken en wachten we dus ook even af. Voorlopig valt dit deels wel binnen wat wij 

vooropgesteld hebben. 

− Wordt er rekening gehouden met de voorkennis van uw leerlingen? 

Dit pakket is niet op basis van het buitengewoon onderwijs. Veel zaken zijn te moeilijk of duren 

te lang. Wij werken er ondertussen al wel enkele jaren mee en hebben zaken gefilterd waarmee 

wij aan de slag gaan. Sommige zaken verwerken we naar duidelijkere taal of mixen we met 

andere lespaketten. 

− Sluit de leerstof aan bij de interesse, leef- en belevingswereld van uw leerlingen? 

Deze leerstof is heel belangrijk voor onze leerlingen. Wij merken meer en meer dat dit veel 

regelmatiger aan bod zou moeten komen om zichzelf te kunnen beschermen en er op een 

correcte manier mee te leren omgaan. Het is onze taak om ze grenzen aan te leren voor 

zichzelf maar ook naar anderen toe. Onze leerlingen kunnen dit zelf niet inschatten. Wanneer 

dit dan meer gericht wordt op onze online wereld gaat het helemaal aansluiten bij de interesse, 

leef- en belevingswereld van onze leerlingen. 

− Houdt de leerinhoud voldoende rekening met het ontwikkelingsniveau van uw 

leerlingen? 
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De leerinhoud is niet helemaal op het ontwikkelingsniveau van onze leerlingen. Met de prenten 

en stellingen komen we al heel ver. Onze leerlingen hebben vaak een laag IQ en een laag EQ. 

Dat wil zeggen dat ingewikkelde prenten of onduidelijke zaken die niet leunen bij wat ze kennen 

ze ook niet zullen begrijpen. Ook de reactiekaart bijvoorbeeld is te veel woorden door elkaar, zij 

kunnen niet filteren wat ze nodig hebben. 

 

Worden de leerinhouden voldoende herhaald binnen het lespakket? 

Ja, alle onderwerpen komen in verschillende vormen aan bod waardoor er aan herhaling gedaan 

kan worden. 

Op welke manier worden hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden?  

Naar mijn gevoel zijn alle zaken hoofdzaken bij dit thema. Maar hoe krijgen we al deze informatie 

toch bij onze leerlingen. 

Wat zou u aanpassen aan de leerinhouden? En waarom? 

Duidelijke taal, levendige beelden, niets te ingewikkeld, korte opdrachten. Dit allemaal omdat ik 

denk ik functie van onze leerlingen en we graag veel informatie willen delen en meegeven op maat 

van hen. Dat al deze informatie lang bij ze blijft en ze er iets mee kunnen doen. 

 

3.2. Ordening leerinhouden 

Wat vindt u van de opbouw van de leerinhouden binnen het lespakket? 

Deze is duidelijk en logisch. 

Op welke manier wordt de leerstof onderling met elkaar verbonden? 

Alle thema’s zijn onderling verbonden met elkaar aangezien bij elke onderwerp het andere weer 

opnieuw aan bod kan komen.  

Wat zou u wijzigen aan de structuur van de leerinhouden? En waarom? 

Ik zou er enkel wat aan toevoegen zoals de online wereld. 

 

3.3. Didactische strategieën en werkvormen 

Hoe worden de opdrachten toegelicht aan de leerlingen? (Auditief, visueel)  

Wij spreken heel veel met onze leerlingen en proberen heel veel visueel te laten zien en ervaren. 

− Zijn de instructies duidelijk voor uw leerlingen? 

Nee, hiermee zouden ze niet zelfstandig aan de slag kunnen. Wij ondersteunen ze bij elke stap 

door te werken met workshops wanneer we dit aanbieden. Ze krijgen bijvoorbeeld 

voorbehoedsmiddelen te zien 

− Zijn de instructies kort en bondig? 
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Deze zijn voor onze leerlingen te lang. Daarom dat wij ze anders aanpakken door onderdelen te 

kiezen en ze gemakkelijker te maken. 

Wat vindt u van de aangeboden werkvormen binnen het lespakket? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

− Worden opdrachten voldoende herhaald? 

Ja, naar mijn gevoel wel. 

− Is er voldoende variatie tussen de opdrachten? 

Ja, het is een groot aanbod met verschillende prenten, spellen, oplegplaten, … 

− Wat vindt u van de duur van de opdrachten? 

Te lang, dit is voor onze leerlingen zo. Ik wil ook wel meegeven dat dit waarschijnlijk wel kan 

werken in het gewone onderwijs. 

 

Welke werkvormen zou u nog toevoegen aan het lespakket? En waarom? 

Moeilijk te zeggen. Het pakket heeft een mooie variatie. 

Wat zou u wijzigen aan de huidige werkvormen? En waarom? 

Dat is moeilijk te zeggen. Wij werken heel dicht bij onze leerlingen omdat ze dit nodig hebben. 

Hierbij hebben we de laatste jaren gekozen om slechts onderdelen hiervan te gebruiken omdat we 

ze dit niet zelfstandig zouden kunnen laten te doen.  

Welke mogelijkheden worden aangeboden om individueel te differentiëren tussen 

leerlingen? 

Het is een heel algemeen pakket. Differentiëren doen wij door heel dicht bij de leerlingen te blijven 

en workshops te geven in kleine groepen. Zo kunnen we goed inspelen op alle vragen en 

moeilijkheden waarmee onze leerlingen zitten. 

 

3.4. Leesbaarheid van de teksten 

Wat vindt u van de leesbaarheid van de teksten in het lespakket? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

− Is het woordgebruik aangepast aan uw leerlingen? 

Zoals ik eerder al zei is dit te moeilijke taal. Onze leerlingen hebben heel duidelijke, simpele 

zinnen nodig. 

− Is de zinsconstructie begrijpelijk voor uw leerlingen? 

Idem hierboven 

− Wordt er gebruik gemaakt van beeldspraak? 
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Dat is iets dat wij proberen te vermijden aangezien wij ook met leerlingen werken met autisme. 

− Zijn de teksten kort en bondig? 

Ze zijn kort en bondig maar nog te onduidelijk. Veel tekst op een blad, er gebeurt veel waardoor 

de aandacht bij de inhoud houden moeilijk is.  

Wat moet er aangepast worden aan de leesbaarheid van de teksten? En waarom? 

Meer ruimte tussen tekst, kort en bondig, duidedelijke beelden erbij 

 

3.5. Beelden 

In welke mate wordt de leerstof visueel bijgestaan? En op welke manier? 

Via prenten, beelden, platen, filmpjes, … 

Wat vindt u van de afbeeldingen die gebruikt worden? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

− Zijn de illustraties up-to-date? 

Sommige foto’s lijken wel wat ouder. 

− Zijn de beelden realistisch? 

Er zijn veel duidelijke beelden die we gebruiken zoals van de anticonceptiemiddelen, de 

evolutie van de lichamen, da vagina, de penis, …. De inwendige beelden zoals de doorsnede 

van de man, de vrouw, de borst, … zijn niet zo heel duidelijk voor onze leerlingen. Deze zijn wat 

ver van de realiteit. 

− Zijn de afbeeldingen aangepast aan de leef- en belevingswereld van uw leerlingen? 

Zoals ik hierboven al zei, niet allemaal. De doorsnedes gebruiken wij niet, hierbij gebruiken wij 

dan andere platen. 

− Zijn de beelden functioneel? 

De meeste zeker wel. 

Wat zou u wijzigen aan de afbeeldingen van dit lespakket? En waarom? 

Ik zou ze meer op maat van het buitengewoon onderwijs maken. Niet te onduidelijk (voorbeeld: 

prenten van het voortplantingsspel hoewel deze dan misschien ook weer wat te kinderlijk zijn) Iets 

tussenin zou ideaal zijn. 

Op welke wijze zou de leerstof nog ondersteund kunnen worden? 

/ 

Denkt u nog aan andere materialen die de leerinhoud kan bijstaan? 

/ 

 

3.6. Vormgeving 
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Wat vindt u van de vormgeving van het lespakket? 

Over het algemeen voor de leerkracht duidelijk en een praktische map om te gebruiken met 

voldoende prenten en materiaal. Voor de leerling is het vaak wat ingewikkeld. Hierbij verwijs ik naar 

de vragen over de beelden. 

Wat zou u aanpassen aan de vormgeving van het lespakket? En waarom? 

Ik zou enkel aanpassingen doen voor de leerlingen. 

 

4. Slotvragen 

Wat zou u Sensoa nog adviseren bij het ontwerpen van relationeel- en seksueel 

vormingsmateriaal voor uw leerlingen? 

Ik zou ze adviseren het niet te moeilijk te maken en te richten tot de essentie voor het buitengewoon 

onderwijs. Bij de ontwikkeling hiervan zou ik zeker regelmatig in contact blijven met een 

buitengewoon onderwijs om zo samen tot een mooi pakket te komen op maat van de leerlingen. 

Zijn er nog bepaalde zaken die nog niet aan bod zijn gekomen en die u graag nog even 

toelicht? 

Nee, alles is aan bod gekomen. 
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7.5. Bijlage 5: Codeboom 

− Gegevens leraren 

o Ervaring onderwijs 

o Ervaring RSV 

o Ervaring RSV-lespakketten 

o Opleidingsfasen OV3 

− Lespakket Tussen De Lakens 

o Eerste indruk 

o Beoordeling Leerstof 

▪ Selectie 

• Doelstellingen 

• Voorkennis, interesse- en ontwikkelingsniveau 

• Actueel 

• Suggesties 

▪ Structuur 

• Opbouw 

• Verbinding 

• Herhaling 

▪ Modaliteiten 

o Beoordeling Didactiek 

▪ Instructies 

▪ Didactische Werkvormen 

• Duurtijd 

• Suggesties 

• Variatie en differentiatie 

o Beoordeling Presentatie 

▪ Leesbaarheid en lay-out 

• Woordgebruik en zinsconstructie 

• Beeldspraak 

• Lay-out 

▪ Beelden 

• Actueel 

• Functioneel 

• Realistisch 

• Leef- en belevingswereld 

▪ Aanvullend vormingsmateriaal 

 


