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Corona Preambule  

Het oorspronkelijk onderzoek naar hoe module 4, namelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag, van 

het lessenpakket Tussen De Lakens van Sensoa aangepast kan worden aan de noden van leerlingen 

met een mentale beperking uit opleidingsvorm 1 van het Vlaamse bijzonder secundair onderwijs zou 

gebeuren in drie fasen. Vooreerst vindt een focusgesprek plaats met leerkrachten die het pakket 

zouden gebruiken tijdens hun lesuren. Op basis van deze eerste kijk naar het pakket beschrijven zij wat 

veranderd moet worden om het pakket bruikbaar te maken tijdens de lessen seksuele opvoeding. Deze 

suggesties worden, samen met informatie uit de literatuurstudie, gebruikt om een prototype te maken 

van hoe Tussen De Lakens er zou moeten uitzien voor de doelgroep. Dit prototype wordt vervolgens 

door de leerkrachten gebruikt tijdens hun lessen. Na deze fase wordt een kwalitatief onderzoek gedaan 

waarbij de leerkrachten individueel geïnterviewd worden. Het onderzoek peilt naar welke 

aanpassingen nuttig zijn, welke eventueel overbodig zijn en wat, vanuit praktijkervaring, nog 

aangepast moet worden. Idealiter wordt ook een gesprek gevoerd met minstens een leerling om te 

achterhalen hoe zij het pakket ervaren hebben. Op basis van de informatie die de leerkrachten en 

leerlingen geven na het gebruik van het pakket, worden tot slot nog andere voorstellen gedaan voor 

de aanpassing van het lesmateriaal.  

Omdat wegens de uitbraak van het coronavirus, de scholen gesloten werden, konden de lessen SO niet 

gegeven worden. Fase twee, waarbij de lessen gegeven zouden worden, is bijgevolg niet uitgevoerd. 

Na de eerste focusgesprekken is een prototype gemaakt van het lessenpakket. Dit prototype is 

voorgesteld aan twee leerkrachten uit het buso, een pas afgestudeerde leerling en een ouder wiens 

zoon les volgt in het buso. Het pakket werd met hen stap voor stap overlopen met als doel een grondige 

analyse van de bruikbaarheid te maken. Op basis van deze individuele interviews worden nieuwe 

aanbevelingen gedaan om het lessenpakket op maat te maken voor de doelgroep.  
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Voorwoord  
Deze masterproef is geschreven binnen de Master of Arts in gender en diversiteit. Het doel van dit 

kwalitatief onderzoek is module vier, inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag, van het 
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ook mijn motivatie. Zonder zijn hulp had deze masterproef dan ook niet geschreven kunnen worden. 

Vervolgens bedank ik Sensoa omdat ze mij de kans hebben gegeven met dit interessante pakket aan 

de slag te gaan. Specifiek wil ik Wannes, mijn contactpersoon binnen Sensoa, en Kristel, die mij 

geholpen heeft met het verkrijgen van het lesmateriaal, bedanken.  

Uiteraard wil ik ook mijn vrienden en familie bedanken. Ik ben hen allen dankbaar voor de steun, 

ontspannende pauzes en geduld. Enkelen van het verdienen echter een extra bedankje. Zo bedank ik 

graag Emilie, Asja, Lauren en Flore om met mij door het jaar te harken. Ik bedank Flore bovendien voor 

het nalezen van mijn werk, haar adviserende spraakmemo’s, haar eindeloze steun, de productieve 

skypesessies en haar kritische inzichten. Daarnaast bedank ik Morane voor de ontspannende 

loopsessies, dinner dates en motiverende woorden. Ook bedank ik graag mijn ouders voor de 

financiële steun, vertrouwen in mij en voor de die ze vrij maakten om mijn masterproef na te lezen.  

Tot slot bedank ik graag mijn vier respondenten die ondanks de speciale omstandigheden tijd wilden 

vrij maken om met mij in gesprek te gaan. Seks, seksuele opvoeding en seksueel grensoverschrijdend 

gedrag worden vaak nog als taboe beschouwd, wat hen niet tegenhield om eerlijk en open te praten 

over hun eigen ervaringen. Dankzij hun motivatie en durf heb ik deze masterproef tot een goed einde 

kunnen brengen. 
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Abstract  

Leerlingen met een mentale beperking hebben een minder uitgebreide kennis over seksualiteit dan 

leerlingen zonder mentale beperking. Dit is deels een gevolg van het feit dat leerlingen uit het bijzonder 

secundair onderwijs minder seksuele opvoeding krijgen dan leeftijdsgenoten. Bovendien is er weinig 

lesmateriaal beschikbaar om seksuele opvoeding in het bijzonder secundair onderwijs te 

ondersteunen. Sensoa’s lessenpakket Tussen De Lakens zou echter wel bruikbaar zijn in het buso, 

aangezien zij onder andere het buso als doelgroep aangeven. Dit kwalitatief onderzoek gaat aan de 

hand van meningen van leerkrachten, een leerling en een ouder van een buso-leerling na of het pakket 

effectief bruikbaar is voor deze doelgroep. Het onderzoek vindt dat het pakket geschikt is voor de 

cognitieve capaciteiten van leerlingen met een beperking. Echter, het pakket houdt validisme in stand 

en is niet inclusief ten aanzien van de doelgroep die het beoogt te bereiken.   
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1. Inleiding  

Mensen met een mentale beperking1 worden door de maatschappij als anders geconstrueerd, wat 

gevolgen heeft voor verschillende aspecten van hun dagelijks leven, waaronder hun 

seksualiteitsbeleving (Rice, 2005). Zo zijn ze vaker afhankelijk van zorgverleners, familie en vrienden 

om hen te faciliteren in hun seksuele activiteiten (Baines et al., 2018). Degenen die hen moeten 

faciliteren schrijven aan hen echter een bijzondere seksualiteit toe, die niet overeenkomt met het 

traditionele beeld dat rond seks heerst in de maatschappij (Frawley en O’Shea, 2019). Deze bijzondere 

seksualiteit is beperkt en houdt geen privacy, intimitiet en eigen seksuele identiteit in.  

Een ander gevolg van deze bijzondere seksualiteit is dat jongeren met een mentale beperking vaak 

weinig seksuele opvoeding (SO) krijgen (Graff et al., 2018). Zowel de informele kennis, via vrienden en 

familie, als de formele kennis, via SO op school, die hen aangeboden wordt is beperkt (McCabe, 1999 

en Graff et al., 2018). Wanneer ze SO krijgen op school worden vaak een beperkt aantal onderwerpen 

behandeld. De biologische aspecten van seks worden meestal wel besproken maar aspecten zoals 

genot en seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) komen niet aan bod (Marshall, 2018).  

Onderwerpen zoals SGG zijn nochtans enorm belangrijk voor jongeren met een mentale beperking 

aangezien zij een hoger risico lopen om slachtoffer te worden van SGG dan jongeren zonder mentale 

beperking (Gill-Llario, 2018; Graff, 2018; McDaniels en Fleming, 2016). Bovendien hebben ze ook meer 

kans om de grenzen van anderen te overschrijden bij gebrek aan kennis over de sociale regels die 

heersen rond seksualiteit (Hingsburger et al., 1991; McCann et al., 2019). Onderzoek van Richmond en 

Peterson (2019) toont aan dat formele SO een belangrijke rol kan spelen in het vermijden van SGG, 

waardoor kwalitatieve en volledige SO in het buso aangewezen lijkt.  

Ook in Vlaanderen blijft de SO die leerlingen met een mentale beperking uit het bijzonder secundair 

onderwijs ontvangen echter beperkt. De Vlaamse overheid legt opleidingsvorm (OV) 1 en 2 geen 

specifieke doelstelling omtrent SO op. Leerkrachten mogen bijgevolg zelf kiezen welke onderwerpen 

ze behandelen. Men vertrouwt op het inschattingsvermogen van leerkrachten om te beslissen welke 

onderdelen van traditionele SO haalbaar zijn in het buso. (Vlaamse Overheid, 2019)  

Om leerkrachten te ondersteunen in hun lessen relationele en seksuele vorming (RSV) heeft Sensoa2 

het lessenpakket Tussen De Lakens ontworpen. De doelgroep van het lessenpakket zijn leerlingen 

tussen de 10 en 17 jaar oud die les volgen in de laatste graad van het basisonderwijs, het secundair 

 
1 De sociaal-ecologische visie stelt dat een beperking van een persoon wijst op een bepaalde manier van 
functioneren van die persoon in zijn dagelijkse leefsituatie. Verstandelijke handicap wordt niet louter gezien als 
een stoornis in het cognitief functioneren, maar wel als een behoefte om ondersteuning te krijgen bij het 
uitvoeren en deelnemen aan activiteiten (Vlaams Agentschap voor personen met een handicap, 2020). 
2  Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. 
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onderwijs of het buso. Daarnaast kan het lessenpakket gebruikt worden door opvoeders die werken 

in een instelling met jongeren met een handicap (Sensoa, 2020a). Het doel van dit onderzoek is nagaan 

of het pakket, specifiek module vier over SGG, effectief bruikbaar is in OV 1, type 1 van het buso. Het 

doel van deze tak van het buso is leerlingen met een lichte tot milde mentale beperking voorbereiden 

op integratie in een beschermd leefmilieu (Vlaamse Overheid, 2020).  

Het onderzoek is als volgt opgebouwd. Ten eerste wordt beschreven hoe aan mensen met een mentale 

beperking een bijzondere seksualiteit wordt toegeschreven en wat de gevolgen hiervan zijn. Ten 

tweede bekijkt het onderzoek hoe SGG, waar mensen met een mentale beperking vaker slachtoffer en 

dader van zijn, vermeden kan worden. Vervolgens wordt de manier waarop SO in het Vlaams buso 

momenteel is ingericht, uitgewerkt. In het methodologisch gedeelte wordt het lessenpakket Tussen 

De Lakens beschreven, gevolgd door een analyse van de interviews met de respondenten. Op basis 

van deze analyse worden aanbevelingen gedaan om het lessenpakket Tussen De Lakens bruikbaar en 

inclusief te maken voor leerlingen met een mentale beperking uit het Vlaams buso.  

2. Seksualiteitsbeleving van mensen met een mentale beperking 

2.1 Constructie van een bijzondere seksualiteit 
In elke maatschappij heersen ideeën over welke karakteristieken mensen zouden moeten hebben. 

Doordat de meerderheid van de bevolking deze ideeën deelt, ontstaat er een consensus over de 

betekenis van bepaalde sociale identiteiten (Gallagher, 2001). Er zijn verschillende aspecten aan 

iemands sociale identiteit, waaronder ook of men al dan niet een beperking heeft (Baert et al., 2005). 

In dit onderzoek worden twee modellen besproken die bestuderen hoe een onderscheid 

geconstrueerd wordt tussen mensen met en zonder een beperking, vooreerst het medische model en 

vervolgens het sociale model (Rice, 2005).  

Vooreerst stelt het medische model de omgeving waarin mensen leven als neutraal voor. Wie dit 

model gebruikt, omschrijft beperkingen als inherent aan het individu. Er liggen twee belangrijke 

assumpties aan de basis van dit model, ten eerste dat men op basis van wetenschappelijk onderzoek 

kan vaststellen of iemand al dan niet een beperking heeft en ten tweede dat het nuttig is om 

beperkingen objectief vast te stellen (Rice, 2005). Er is veel kritiek op het medische model aangezien 

het mensen construeert als het voorwerp van medisch, wetenschappelijk onderzoek en hen op deze 

manier gebruikt, misbruikt en onderwerpt (Duden, 1998). Bovendien is het vaststellen van objectieve 

feiten in de sociale en educatieve wetenschappen onmogelijk (Gallagher, 1998). Observaties worden 

immers altijd beïnvloed door de reeds bestaande kennis en de waarden en meningen van de 

onderzoeker (Gallagher, 2001). Met andere woorden: kennis wordt niet ontdekt, maar geconstrueerd 

(Rorty, 1989, 1999). Het medische model draait dus volledig rond de visies van de onderzoeker en laat 
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weinig ruimte voor de visies van degenen die onderzocht worden, in dit geval mensen met een 

beperking.  

In het sociale model daarentegen ligt de nadruk op de maatschappelijke structuren die beperkingen 

creëren (Rice, 2005). De omgeving is niet neutraal en vormt wat door de maatschappij als een 

beperking gezien wordt. Bijgevolg is een beperking volgens dit model geen wetenschappelijk 

vastgesteld feit. Dit wordt bevestigd door het feit dat mensen met een beperking op sommige plaatsen 

en momenten in de tijd uitgesloten worden van het sociale leven, terwijl dit niet altijd het geval is 

(Tremain, 2001). Bovendien hangt volgens onderzoek van Marcus en Shevin (1997) en Rubin et al. 

(2001) het communicatieve vermogen van mensen met een mentale beperking af van de context, wat 

opnieuw het feit dat beperkingen intrinsiek zijn aan het individu in vraag stelt.  

Het sociale model lijkt voort te bouwen op de theorieën van Foucault (2008, 1984, 1982) over bio-

macht en verdelende praktijken. Hij beschrijft welke machtsrelaties aan de basis liggen van het 

medische model en waarom deze problematisch zijn. Zo worden individuen volgens hem 

gecategoriseerd op basis van hun sociale identiteit waardoor mensen in machtsposities problemen, 

die veroorzaakt worden door de diverse samenstelling van een bevolking, kunnen rationaliseren. Een 

voorbeeld van dit soort problemen is de organisatie van de zorg. Dit is wat Foucault (2008) bio-macht 

noemt. Bio-macht is een op macht gebaseerde strategie om de problemen, en bijgevolg het leven, van 

bepaalde bevolkingsgroepen steeds nauwgezetter te controleren. Aanvullend spreekt Foucault (1982) 

over verdelende praktijken die mensen categoriseren en zo leiden tot sociale uitsluiting gebaseerd op 

wetenschappelijke objectiviteit. Of men gezien wordt als iemand met een beperking is dus het gevolg 

van dit soort processen. Voortbouwend op Foucault schrijft Tremain (2001) dan ook dat beperkingen 

louter het gevolg zijn van juridisch-discursieve machtsrelaties die spelen in de maatschappij. 

Het feit dat mensen met een beperking als anders geconstrueerd worden, heeft verscheidene 

consequenties voor hun sociale leven en intieme relaties (Swango-Wilson, 2009). Zo ontstaat er 

volgens Frawley en O’Shea (2019) een bijzondere seksualiteit. Deze bijzondere seksualiteit komt niet 

overeen met het traditionele beeld rond seksualiteit dat in de maatschappij heerst. Seks wordt hierbij 

gelimiteerd tot aspecten die zorgverleners als passend en haalbaar beschouwen voor mensen met een 

mentale beperking. Aangezien mensen met een mentale beperking afhankelijk zijn van zorgverleners 

om hen te faciliteren in hun intieme relaties, wordt hun seksualiteit hierdoor beperkt (Baines et al., 

2018). Niet enkel zorgverleners maar ook ouders gaan vaak paternalistisch om met hun kinderen en 

houden hen tegen in het aangaan van seksuele relaties (Foley, 2017). Dit gebrek aan steun zorgt er ook 

voor dat mensen met een mentale beperking seksualiteit minder vaak met vrienden of familie durven 

bespreken. Ze beschouwen het onderwerp als taboe of ervaren hun eigen gebrekkige kennis als een 
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barrière (McCabe, 1999). Ondanks het feit dat mensen met een verstandelijke beperking dezelfde 

seksuele noden hebben als anderen, wordt hun seksualiteit dus vaak gelimiteerd tot aspecten die door 

hun omgeving als passend worden gezien. Privacy, intimiteit en een eigen seksuele identiteit behoren 

hier meestal niet toe (Swango-Wilson, 2009).  
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2.2 Seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) 
Mensen met een mentale beperking behoren niet alleen tot een risicogroep om slachtoffer te worden 

van SGG3 (Gill-Llario et al., 2018; Graff et al., 2018; McDaniels en Fleming, 2016), maar zijn ook vaker 

dader van SGG dan mensen zonder mentale beperking (McCann et al., 2019). Onderzoek van McCarthy 

en Thompson (1997) bij 65 vrouwen en 120 mannen met een mentale beperking vond dat van de 

vrouwen 61,0 percent al eens het slachtoffer werd van SGG. Bij de mannen lag dit cijfer beduidend 

lager, namelijk op 25,0 percent. Recenter onderzoek van Gil-Llario et al. (2018) naar het voorkomen 

van SGG bij 180 mannen en 180 vrouwen met een mentale beperking vond dat 9,4 percent van de 

vrouwen al eens slachtoffer is geweest van een ernstige of milde vorm van seksueel geweld, bij de 

mannen is dit 2,8 percent. De daders van SGG waren in het merendeel van de gevallen mannelijk. 

Vooral vaders of mannen met een mentale beperking werden aangewezen als dader (McCarthy & 

Thompson, 1997). Daarnaast blijkt dat mensen met een mentale beperking niet enkel een hoger risico 

lopen op ervaringen van SGG, maar ook vaker seksueel ongepast gedrag vertonen dan mensen zonder 

mentale beperking. Dit gedrag kan variëren van openbaar masturberen tot het niet respecteren van 

anderen hun persoonlijke ruimte (McCann et al., 2019). 

Er zijn verscheidene verklaringen voor het feit dat mensen met een mentale beperking zowel vaker 

slachtoffer als dader zijn in situaties van SGG dan mensen zonder mentale beperking. Ten eerste 

hebben mensen met een mentale beperking vaak foutieve ideeën over seks (Jahoda en Pownall, 2012). 

Ten tweede kennen ze soms niet alle sociale regels die van toepassing zijn als het over seks gaat 

(Bainers et al., 2018; Franco et al., 2012; Hingsburger et al., 1991). Beide verklaringen worden in 

volgende alinea’s verder uitgediept.  

Vooreest hebben mensen met een mentale beperking vaak foutieve ideeën over seks en seksualiteit. 

Zo vinden Jahoda en Pownall (2012) dat de objectieve kennis over seksualiteit van mensen met een 

mentale beperking minder uitgebreid is dan die van leeftijdsgenoten zonder mentale beperking. Zo 

geloven mensen met een mentale beperking vaak dat je niet zwanger kan worden wanneer je voor de 

eerste keer seksueel contact hebt (Jahoda & Pownall, 2012). Veel vrouwen met een mentale beperking 

 
3 Sensoa (2020b) definieert seksueel grensoverschrijdend gedrag aan de hand van zes kenmerken: toestemming, 
vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, ontwikkeling, context en zelfrespect. Onder toestemming verstaat men dat alle 
betrokken akkoord zijn met wat er gebeurt. De betrokken mogen bovendien niet gedwongen worden of enkel 
akkoord gaan uit angst voor de gevolgen, dit noemt men vrijwilligheid. Gelijkwaardigheid betekent dat er geen 
machtsrelatie is tussen de betrokkenen. Men spreekt over seksueel misbruik wanneer van deze eerste drie 
criteria geschonden wordt. SGG omvat echter niet enkel seksueel misbruik. Om een volledig begrip te krijgen van 
SGG moet daarom ook rekening gehouden worden met de laatste drie criteria. Het gedrag van de betrokkenen 
moet passend zijn voor hun ontwikkelingsfase, wat men het criterium ontwikkeling noemt. Onder context 
verstaat men dat de betrokkenen rekening houden met hun omgeving en dus geen anderen choqueren of storen. 
Zelfrespect tot slot houdt in dat het gedrag dat je stelt je zelf geen fysieke, emotionele of psychische schade 
toebrengt. 
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geloven ook in stereotypen en mythes die zeggen dat mannen een natuurlijke drang naar seks hebben 

en dat het hun taak is hierin te voorzien. Onderzoek van Verdugo et al. (2002) vult hierbij aan dat ze 

seks zien als iets waar negatieve gevolgen aan vasthangen en geen genot mee gepaard gaat. Vrouwen 

met een mentale beperking nemen, wegens deze beperktere kennis, deel aan seksuele activiteiten 

ondanks dat ze dit zelf eigenlijk niet wilden.  

Ten tweede, voortbouwende op een gebrekkige kennis over seks, begrijpen mensen met een mentale 

beperking vaak de sociale betekenis van situaties van SGG niet door gebrek aan SO of beperkte 

cognitieve capaciteit (Baines et al., 2018; Verdugo et al., 2002). Hingsburger et al. (1991) 

introduceerden bijgevolg de term counterfeit deviance om te duiden op seksueel gedrag dat als deviant 

beschouwd wordt maar niet voortkomt uit een seksuele deviante interesse van de dader. In hun 

onderzoek naar de oorzaken van SGG gepleegd door mensen met een mentale beperking bespreken 

ze elf hypothesen, geclusterd in vier thema’s. De oorzaken zijn als volgt geclusterd: (1) de omgeving 

als oorzaak voor grensoverschrijdend gedrag, (2) SGG bij gebrek aan beter, (3) gebrekkige kennis als 

oorzaak voor SGG en (4) medisch-fysiologische oorzaken voor seksueel deviant gedrag.  

Aangezien mensen met een mentale beperking minder objectieve seksuele kennis hebben (Jahoda en 

Pownall, 2012), wordt enkel verder gewerkt met cluster drie, die gebrekkige kennis als oorzaak voor 

seksueel deviant gedrag aanhaalt. Deze cluster bestaat uit vijf deel hypothesen: de seksuele kennis 

hypothese, de inapproriate courtship hypothese, de permanente opwinding hypothese, de leerproces 

hypothese en de morele vacuüm hypothese. Vooreerst stelt de seksuele kennis hypothese dat mensen 

met een mentale beperking minder kennis hebben van wat seksueel deviant gedrag is omdat ze minder 

dan anderen de kans krijgen om dit te ontdekken via sociaal leren. Ze krijgen vaak geen SO en - indien 

ze dit wel krijgen - is deze vaak louter gericht op biologische aspecten. Ten tweede bouwt de 

inapproriate courtship hypothese verder op de vorige hypothese en stelt dat mensen met een mentale 

beperking minder kennis hebben over intimiteit en relaties in het algemeen. Ze zouden dus niet weten 

op welke momenten en binnen welke relaties seksualiteit gepast is. Vervolgens beschrijft de hypothese 

van permanente opwinding dat seksueel deviant gedrag van mensen met een mentale beperking het 

gevolg zou zijn van het feit dat ze door een gebrekkige seksuele kennis niet tot een orgasme komen en 

dus permanent opgewonden zijn. Verder stelt de leerproces hypothese dat mensen met een mentale 

beperking foutieve ideeën over seksualiteit opdoen doordat ze zelf misbruikt worden of in instituten 

wonen die hen beperken in het leren van wat als normaal seksueel gedrag beschouwd wordt.  Tot slot 

zegt de morele vacuüm hypothese dat SGG gepleegd door mensen een beperking vaak genegeerd 

wordt waardoor ze minder dan anderen een geweten ontwikkelen. Ze kunnen hun eigen gedrag dus 

minder als goed of slecht beoordelen en begrijpen de consequenties die hieraan vasthangen niet 

volledig. Lunsky et al. (2007) concludeerden dat gebrekkige seksuele kennis een oorzaak kan zijn voor 
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seksueel deviant gedrag maar dat dit niet noodzakelijk het geval is. Mensen met een mentale 

beperking die wel vertrekken vanuit een seksueel deviante interesse bezitten zelfs meer objectieve 

seksuele kennis dan degenen die geen seksueel deviante interesse hebben. De seksuele kennis 

hypothese kan wel opgaan voor mensen die eenmalig SGG plegen en na terechtwijzing dit gedrag niet 

meer herhalen (van den Berg, 2012).  

3. Preventie van SGG 

3.1 Formeel en informeel leren 

Om SGG bij mensen met een mentale beperking te voorkomen is het dus belangrijk dat zijn de juiste 

kennis over seks aangeleerd krijgen en dat ze leren hoe de sociale regels die ermee gepaard gaan toe 

te passen in het dagelijks leven. Algemeen kunnen kinderen en jongeren op twee verschillende 

manieren over seks leren, namelijk op een formele en informele manier. Het leerproces dat plaatsvindt 

in een gestructureerde omgeving noemen we formeel leren. Educatie in een schoolcontext, waarbij 

het doel effectief bijleren is, wordt gezien als de belangrijkste vorm van formeel leren. Informeel leren 

daarentegen gebeurt spontaan in minder gestructureerde omgevingen (Eshach, 2007). Veel jongeren 

geven aan dat bij het formeel leren, in traditionele SO op school, ze een discours van erotiek 4 missen 

(Allen, 2001) en daarom terug vallen op informele leerbronnen. Hieronder worden de voor- en nadelen 

van beide leervormen besproken, hoe zij mekaar aanvullen en waarom formeel leren wel degelijk een 

belangrijke rol speelt in de SO van jongeren met een mentale beperking.  

Er zijn verschillende informele contexten waarin jongeren over seks leren. Informeel leren gebeurt 

spontaan in conversaties met familie en vrienden (McCabbe, 1999), uit eigen seksuele ervaringen 

(Allen, 2001; Gagnon en Simon, 2005), via de media (Attwood et al., 2015), op informatieve websites 

(Oosterhoff et al., 2016) en pornowebsites (Albury, 2014; Fox & Jones, 2009; Kubicek et al., 2010). 

Aangezien jongeren met een beperking barrières ervaren om over seks te praten met vrienden en 

familie (McCabe, 1999) en bovendien beperkt worden in hun seksualiteit waardoor ze minder eigen 

ervaringen kunnen opdoen (Swango-Wilson, 2009), is het aannemelijk dat een groot deel van hun 

informeel leerproces online plaatsvindt, via zowel informatieve als pornowebsites.  

De afgelopen jaren zijn heel wat informatieve websites over seks ontstaan. Een deel van deze websites 

wordt door de overheid gefinancierd terwijl anderen door non-gouvernementele organisaties 

onderhouden worden. Onderzoek naar de effectiviteit van deze websites is voornamelijk positief, 

internetgebruikers zouden wel degelijk bijleren van de informatie die online wordt aangeboden 

 
4 Onder een discours van erotiek verstaan we het erkennen van het feit dat alle jonge mensen, ongeacht hun 
gender en seksuele identiteit, seksuele wezens zijn die recht hebben op erotische ervaringen en verlangens. 
Het opnemen van een discours van erotiek in seksuele opvoeding houdt in dat er ruimte gecreëerd wordt om 
seksuele verlangens en genot bespreekbaar te maken en als positief voor te stellen (Allen, 2004). 
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(Oosterhoff et al., 2015). Het is echter niet duidelijk hoe ze deze informatie toepassen in het echte 

leven (Simon en Daneback, 2013). Bovendien werken heel wat websites zoals Google en Facebook met 

een censuur waardoor jongeren die online informatie zoeken over seks een grotere kans hebben om 

pornowebsites dan informatieve websites te vinden (Oosterhoff et al., 2015). Algemeen wordt 

aangenomen dat ook porno een educatieve functie kan vervullen al is er geen consensus over wat 

porno zijn kijker precies bijbrengt. Porno bevat immers ook vaak misogyne, homofobe en racistische 

inhoud (Albury, 2014). Daarnaast is er zeer weinig porno te vinden waarin mensen met een beperking 

meespelen aangezien er vaak een stigma hangt rond hun seksualiteit (Doorne, 2004). Hoewel jongeren 

dus op een informele manier online over seks leren, is het belangrijk dat ze via formele educatie 

aangeleerd krijgen om kritisch te zijn tegenover de seksueel expliciete content die ze online kunnen 

vinden (Dawson et al., 2019) en enige vorm van porno geletterdheid meekrijgen in lessen SO (Albury, 

2014; Dawson et al., 2019).  

Een andere manier van informeel leren waarop jongeren met een mentale beperking over seks kunnen 

leren is via de media. Volgens Attwood et al. (2015) spelen media immers een belangrijke rol in het 

seksuele en relationele leerproces van jongeren. De media zou seks soms op een manier voorstellen 

die de heersende seksuele normen in vraag stelt (Johnson et al., 2012), wat positief kan zijn voor 

mensen met een beperking die niet aan deze normen kunnen voldoen. Nochtans gebruikt de media 

seks vaak voor entertainment zonder de informatie die ze delen te controleren. Zo zijn er veel 

magazines die columns wijden aan het geven van seksueel advies dat niet op waarheid gecontroleerd 

wordt en die bovendien suggereren dat de lezer iets aan zichzelf of zijn seksleven moet veranderen in 

plaats van conservatieve seksuele normen in vraag te stellen (Attwood et al., 2015). Ook hier blijkt dus 

weer het belang van formele SO op school. We kunnen bijgevolg concluderen dat hoewel jongeren 

veel informatie over relationele en seksuele onderwerpen op een informele manier aanleren, SO op 

school nuttig blijft om hen een kritische blik bij te brengen.  

Hoewel het noodzakelijk blijkt dat jongeren kritisch zijn ten aanzien van wat ze op een informele 

manier over seksualiteit leren, is het doel van traditionele SO op school echter voornamelijk de fysieke 

gezondheid van leerlingen beschermen (Schneider & Hirsch, 2018). Bovendien bouwt volgens 

onderzoek van Gilbert (2018) huidige SO nog steeds voort op genderstereotypen. Zo ligt de focus op 

meisjes aanleren hoe ze zichzelf kunnen beschermen en hoe ze hun eigen grenzen kunnen aangeven. 

De onderliggende assumpties hierbij zijn dat de seksualiteit van vrouwen passief is, ze kunnen 

instemmen of weigeren, en dat mannen initiatief nemen in seksuele relaties. Deze vorm van SO houdt 

geen rekening met de seksuele verlangens van vrouwen en legt te veel nadruk op “nee” zeggen in 

ongewenste situaties waardoor vrouwen verantwoordelijk worden gehouden voor situaties die zij als 

intimiderend aanvaarden. De vraag rijst dus of traditionele SO op school er in kan slagen jongeren een 
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kritische blik bij te brengen ten aanzien van de seksueel expliciete afbeeldingen die ze online vinden 

en kan helpen in de preventie van SGG. 

3.2 De effectiviteit van traditionele SO 
Ondanks het feit dat traditionele SO niet alle noodzakelijke onderwerpen lijkt te behandelen is er een 

groeiend besef dat de risico’s van seksueel contact verder gaan dan ongewenste zwangerschappen of 

de overdracht van seksueel overdraagbare aandoeningen. Bijgevolg wordt meer en meer belang 

gehecht aan het aanleren van wederzijdse toestemming binnen SO (Gilbert, 2018). Hickman en 

Muehlenhard (1999) definiëren wederzijdse seksuele toestemming als communicatie waarbij men 

vanuit vrije wil toestemt om deel te nemen aan seksuele handelingen. De meest duidelijke vorm van 

communicatie is verbaal instemmen maar er zijn ook een hele reeks non-verbale handelingen die 

iemands intenties kunnen blootleggen. Seksuele handelingen opleggen aan iemand, bij een gebrek aan 

toestemming, is een misdaad die strafbaar is door de wet (Stevens, 2002; Sensoa, 2011). Het is 

bijgevolg belangrijk dat jongeren wederzijdse toestemming leren herkennen of vragen.  

Richmond en Peterson (2019) onderzochten het belang van de kwaliteit van SO op basis van het 

seksuele gezondheidsmodel. Robinson et al. (2002) introduceerden dit model om na te gaan hoe 

effectieve HIV-preventie gegeven kan worden. Het model kan echter ook gebruikt worden voor SO in 

het algemeen. Om kwalitatieve SO te geven moet rekening gehouden worden met alle tien de 

bouwstenen van het model, namelijk: praten over seks, cultuur & seksuele identiteit, seksuele 

anatomie en functionering, seksuele gezondheid en veilig seksueel contact, uitdagingen en grenzen 

aan seksuele gezondheid, (positief) lichaamsbeeld, masturbatie en fantasie, positieve seksualiteit, 

intimiteit & relaties en spiritualiteit. Op basis van de assumptie dat grensoverschrijdend seksueel 

gedrag beïnvloed wordt door een gebrek aan interpersoonlijk seksuele vaardigheden en de 

internalisatie van foutieve seksuele attitudes en veronderstellingen, reikt het seksuele 

gezondheidsmodel een theoretisch kader voor seks-positieve, inclusieve en kwalitatieve SO. Een 

belangrijke notie hierbij is dat kwaliteit een subjectief gegeven is en dus afhangt van hoe de leerlingen 

de lessen ervaren.  

Richmond en Peterson (2019) concluderen dat leerlingen die zelf het gevoel hebben een goede SO te 

hebben verkregen, meer waarde zien in het geven en verkrijgen van wederzijdse seksuele 

toestemming. Er is bovendien ook een correlatie tussen objectieve seksuele kennis, en attitudes en 

gedrag ten aanzien van wederzijdse seksuele toestemming. Daarnaast bleek het hebben van een 

positieve houding ten aanzien van wederzijdse seksuele toestemming in correlatie te staan tot 

wenselijk seksueel gedrag, waardoor de kans op SGG daalt. SO op school kan dus wel degelijk een 

belangrijk rol spelen in de preventie van SGG. 
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4. SO in het buso 

Aangezien mensen met een mentale beperking een beperkte seksuele kennis meekrijgen van vrienden 

en familie, is het aanleren van formele kennis op school des te belangrijker. Toch krijgen leerlingen uit 

het buso ook op de schoolbanken weinig tot geen SO (Graff et al., 2018). De manier waarop het buso 

is ingericht bouwt immers ook voort op het medische model, en niet op het sociale. Bijzonder 

onderwijs is vanuit dit standpunt een toepassing van wetenschappelijk onderzoek dat als doel heeft 

mensen met een beperking te helpen. Het buso vervult vanuit het medische model meer een functie 

als zorginstelling dan als leerinstelling. De educatieve verwachtingen voor leerlingen uit het bijzonder 

onderwijs liggen dan ook laag (Will, 1986) en ver onder hun potentieel (Biklen & Duchan, 1994). 

Vooruitgang in het bijzonder onderwijs wordt toegeschreven aan een betere beoordeling van de 

wetenschap, niet aan het kunnen van de leerlingen zelf (Bogdan & Kugelmass, 1984). Andere visies op 

het buso, zoals bijvoorbeeld het sociale model, worden omschreven als onprofessioneel, 

onwetenschappelijk en zelfs moreel onverantwoord (Gallagher, 2001; Kliewer & Drake, 1998). Lage 

educatieve verwachtingen gepaard met de creatie van een bijzondere seksualiteit zorgt ervoor dat SO 

vaak als onnodig of zelfs onmogelijk beschouwd wordt.  

4.1 De Vlaamse context  
Volgens Sensoa (2020c) bestaat SO in Vlaanderen uit vier bouwstenen, namelijk: (1) het beantwoorden 

van vragen over het lichaam, relaties en seksualiteit die kinderen hebben, (2) reageren op situaties die 

zich in deze context voordoen, (3) kinderen weerbaar maken en leren de grenzen van anderen te 

respecteren en tot slot (4) met tieners praten over anticonceptie, veilig vrijen en seksueel 

overdraagbare aandoeningen 

In het Vlaamse onderwijs is SO, net zoals in vele andere landen (Blanchett & Wolfe, 2002), geen vak 

op zich. Lessen SO moeten dus verwerkt worden in andere onderwijsdelen. De Vlaamse overheid werkt 

wel met onderwijsdoelen rond seksualiteit. Leerlingen moeten deze doelen behalen om door te 

kunnen stromen naar een hogere graad van onderwijs (Vlaamse Overheid, 2019). Deze 

onderwijstermen zijn verschillend voor de kleuterschool, basisschool en de eerste, tweede en derde 

graad van het secundair onderwijs. Voor het buso zijn de te behalen doelen afhankelijk van de OV.  

Het buso in Vlaanderen is opgedeeld in vier opleidingsvormen. De eerste OV betreft sociale aanpassing 

en geeft een sociale vorming met het oog op integratie in een beschermd leefmilieu. De tweede OV, 

genaamd sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking, geeft een algemene en sociale vorming en een 

arbeidstraining met het oog op integratie in een beschermd leef- en werkmilieu. De derde OV betreft 

beroepsonderwijs en geeft een sociale vorming en een beroepsvorming met het oog op integratie in 

een gewoon leef- en werkmilieu. De vierde OV tot slot, omvat algemeen (aso), beroeps- (bso), kunst- 
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(kso) en technisch onderwijs (tso) en is een voorbereiding op een studie in het hoger onderwijs en op 

de integratie in het actieve leven. (Vlaamse Overheid, 2019) 

Zoals vermeld gaan de verschillende opleidingsvormen gepaard met verschillende doelen voor SO. Wie 

les volgt in het buso als voorbereiding op een studie in het hoger onderwijs moet dezelfde 

onderwijsdoelen behalen als leerlingen uit het aso, tso, bso of kso. Voor de andere opleidingsvormen 

geldt dat de leerkrachten zelf beslissen welke doelstellingen ze met hun leerlingen willen bereiken 

(Vlaamse Overheid, 2019). Er is dus geen verplichting tot het geven van bepaalde thema’s, zoals SGG, 

binnen SO. Leerkrachten zijn vrij te oordelen welke leerstof zij haalbaar vinden voor hun eigen klas. De 

kwaliteit van SO in het buso is bijgevolg afhankelijk van hoe leerkrachten het kennen en kunnen van 

hun leerlingen inschatten en de professionaliteit en motivatie waarmee ze het opleidingsonderdeel 

aanbrengen. Volgens het jaarlijks rapport van de onderwijsinspectie (Onderwijsspiegel, 2020), dat 

gebaseerd is op onderzoek bij 18 buso-scholen, is de algemene kwaliteit van het buso in Vlaanderen 

echter zwak.  

De onderwijsinspectie heeft over het academiejaar 2018-2019 18 buso-scholen geanalyseerd en 

beoordeeld op hun kwaliteit. In 10 van deze 18 scholen werd OV 1 aangeboden. Het onderzoek 

gebeurde aan de hand van een opdeling in drie kwaliteitsgebieden namelijk kwaliteitsontwikkeling, 

personeelsbeleid en professionalisering, en onderwijsleerpraktijk. Deze kwaliteitsgebieden zijn op hun 

beurt opgedeeld in verschillende kwaliteitsaspecten. Elk van deze kwaliteitsaspecten wordt aangeduid 

als kans, uitdaging of kracht. Een kwaliteitsaspect is een kracht wanneer minstens 75 percent van de 

scholen aan de verwachtingen met betrekking tot dit aspect voldoen. Wanneer meer dan de helft van 

de scholen aan de verwachtingen voldoen beschouwt men het aspect als kans. Is ook dit niet het geval, 

dan wordt het aspect als uitdaging bestempeld.  

Minder dan de helft van de onderzochte buso-scholen evalueert de kwaliteit van hun onderwijs op een 

systematische en betrouwbare manier. Concreet betekent dit dat ze geen rekening houden met de 

resultaten die hun leerlingen behalen en de effecten die hun manier van onderwijzen op de leerlingen 

heeft. Ze hebben bijgevolg geen aandacht voor het leerproces van hun leerlingen. Aangezien weinig 

scholen aan de evaluatie-voorwaarden voldoen, hebben zij vaak ook geen gegevens om hun 

onderwijsmethodes aan te scherpen en bij te sturen. Bijgevolg vormt ook het kwaliteitsaspect borgen 

en bijsturen een uitdaging voor het Vlaams buso (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 

2020). Wanneer leerkrachten SO aanbieden wordt de mate waarin leerlingen deze leerstof opnemen 

en onthouden dus niet geëvalueerd.  

Het bepalen van een langetermijnvisie en strategisch beleid over hoe de leerlingen ondersteund 

kunnen worden in hun ontwikkeling vormt een kans voor het Vlaams buso. Dit geldt ook voor het 
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organisatiebeleid en onderwijskundig beleid. In praktijk betekent dit dat scholen effectief 

communiceren, expertise van verschillende partners gebruiken en inzetten op een open dialoog. Deze 

kwaliteitsaspecten vormen een kans en geen kracht omdat de initiatieven die genomen worden om 

het gesprek open te trekken vaak niet inclusief zijn voor alle opleidingsvormen en doelgroepen. 

Daarnaast worden de leerkrachten vaak niet genoeg begeleid in het uitwerken van vastgelegde 

verantwoordelijkheden. Vertaald naar SO zou dit kunnen betekenen dat de meeste leerkrachten open 

staan voor klasdebat over seksualiteit maar dit niet in alle opleidingsvormen of bij alle doelgroepen 

haalbaar achten. Doordat leerkrachten niet voldoende begeleid worden slagen zij er mogelijks ook niet 

in het relevante materiaal op een efficiënte manier aan te bieden. 

Hoewel het buso inzet op duidelijke criteria om teamleden aan te werven, is de professionalisering 

binnen het Vlaams buso een uitdaging. Bovendien wordt er binnen veel scholen niet collectief 

nagedacht over de eigen onderwijsleerpraktijk waardoor expertise verloren gaat. Volgens Erickson 

(2007) is er creativiteit nodig om seksualiteit bij mensen met een beperking bespreekbaar te maken. 

Bij leerlingen met een fysieke beperking moeten soms ook alternatieve methoden gevonden worden 

om seks mogelijk te maken waarvoor ook creatief denken nodig is. Als leerkrachten inclusieve en 

kwalitatieve SO willen geven hebben zij er dus baat bij collectief te reflecteren over hoe dit het best 

aangepakt kan worden.  

 De geanalyseerde scholen waarbinnen OV 1 wordt aangeboden verzamelen voldoende gegevens van 

hun leerlingen en maken op basis hiervan een selectie van de opvoedings- en onderwijsbehoeften die 

zij adequaat vinden voor de leerlingen. Bovendien is het lesmateriaal dat ze gebruiken correct 

afgestemd op deze behoeften. Ze slagen er echter vaak niet in op basis hiervan een concreet 

doelenkader uit te werken en dit op te volgen. Het is echter aannemelijk dat door het toeschrijven van 

een bijzondere seksualiteit (Frawley en O’Shea, 2019) de opvoedings- en onderwijsbehoeften met 

betrekking tot SO die de leerkrachten bepalen onder het potentieel van de leerlingen liggen. 

Het leer- en leefklimaat wordt door de onderwijsinspectie in alle scholen waar OV 1 aangeboden wordt 

positief beoordeeld. In praktijk betekent dit dat de leerkrachten rekening houden met de mening van 

hun leerlingen en hen motiveren.  Ook het leer- en ontwikkelingsgericht aanbod wordt correct 

afgesteld op de aanwezige doelenkaders. Bovendien slagen leerkrachten erin efficiënt om te gaan met 

de noden van de leerlingen en de leerstof die ze aanbieden bij te sturen indien nodig.  

Een overzicht van alle kwaliteitsaspecten uit het rapport van de onderwijsinspectie en hun beoordeling 

wordt weergegeven in tabel 1.  
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Tabel 1 

Kwaliteitsprofiel van het bijzonder secundair onderwijs 2018-2019  

Kwaliteitsgebied  Kwaliteitsaspect  Kans/Uitdaging/Kracht 

Kwaliteitsontwikkeling Systematische evaluatie van de 

kwaliteit  

Uitdaging 

Kwaliteitsontwikkeling Betrouwbare evaluatie van de 

kwaliteit 

Uitdaging 

Kwaliteitsontwikkeling Borgen en bijsturen Uitdaging 

Kwaliteitsontwikkeling Visie en strategisch beleid Kans 

Kwaliteitsontwikkeling Organisatiebeleid Kans 

Kwaliteitsontwikkeling Onderwijskundig beleid Kans 

Personeelsbeleid en 

professionalisering 

Coaching en beoordeling Uitdaging 

Personeelsbeleid en 

professionalisering 

Professionalisering Uitdaging 

Personeelsbeleid en 

professionalisering 

Aanvangsbegeleiding Uitdaging 

Personeelsbeleid en 

professionalisering 

Selectie en aanwerving Kans 

Onderwijsleerpraktijk Selectie op maat Uitdaging 

Onderwijsleerpraktijk Evaluatie leervorderingen Uitdaging 

Onderwijsleerpraktijk Bepalen van specifieke 

behoefte 

Kans 

Onderwijsleerpraktijk Doelenkader Kans  

Onderwijsleerpraktijk Pedagogisch-didactische 

planning 

Kans 

Onderwijsleerpraktijk Evaluatie handelingsplanning Kans 

Onderwijsleerpraktijk Gegevensverzameling Kracht 

Onderwijsleerpraktijk Planning materiële 

leeromgeving 

Kracht 

Onderwijsleerpraktijk Leer- en leefklimaat Kracht 

Onderwijsleerpraktijk Leer- en ontwikkelingsgericht 

aanbod 

Kracht  
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Samengevat zorgt de creatie van een bijzondere seksualiteit (Frawley & O’Shea, 2019) gecombineerd 

met het gebrek aan leerdoelen voor SO in het buso (Vlaamse Overheid, 2019) ervoor dat leerlingen 

een zeer beperkte SO ontvangen (Graff et al., 2018). De leerstof die hen gepresenteerd wordt, is 

beperkt tot wat leerkrachten als passend zien voor hen. In praktijk komt dit meestal neer op enkele 

biologische lessen (Marshall, 2018). Nochtans is het zeer belangrijk dat de leerlingen de juiste seksuele 

opleiding ontvangen aangezien ze een risicogroep vormen voor SGG (Gill-Llario, 2018; Graff, 2018; 

McDaniels & Fleming, 2016) en SO een belangrijke rol kan spelen in het vermijden van SGG (Richmond 

& Peterson, 2019). Om kwalitatieve SO in het buso te realiseren is het dus noodzakelijk dat 

leerkrachten kritisch zijn ten aanzien van de machtsrelaties die zij hebben ten opzichte van de 

leerlingen. 

4.2 De rol van leerkrachten 
Kritisch zijn ten aanzien van de lessen die een leerkracht geeft is niet vanzelfsprekend en vormt een 

uitdaging voor zowel leerkrachten als leerlingen. Leerkrachten moeten zich immers kwetsbaar 

opstellen door de limieten van hun kennis te erkennen (Chokr, 2013). Volgens Kincheloe (1993) houdt 

dit in dat leerkrachten beseffen dat hun perceptie op de wereld gevormd wordt door taal, cultuur en 

onderliggende machtsrelaties. Ze moeten leren luisteren naar de percepties van hun leerlingen, die 

direct beïnvloed worden door hun beslissingen en acties. Les geven houdt dan in dat men vragen durft 

stellen zonder steeds op voorhand het antwoord te weten. Op deze manier kan men ontdekken op 

hoeveel verschillende manieren iemand kan denken over een onderwerp (Foucault, 2012). Deze 

onzekerheid gaat gepaard met een gevoel van ongemakkelijkheid, wat Zembylas (2015) en andere 

auteurs de “pedagogie van ongemakkelijkheid” noemen. Het gaat hier over een gevoel van ethische 

ongemakkelijkheid. Het is dan ook de taak van de leerkracht om een veilige sociaal-ethische omgeving 

te creëren waarin dit gevoel van ongemakkelijkheid leidt tot productiviteit (Ball, 2019). Indien 

leerkrachten hierin slagen kunnen we volgens Ball (2019) spreken over een “Foucauldiaans” 

schoolsysteem. 

Vertaald naar SO ligt volgens Thompson (2013) de verantwoordelijkheid van leerkrachten in: (1) het 

analyseren van tekstboeken om de ideologieën die er in gereproduceerd worden bloot te leggen, (2) 

toekomstige lesgevers aanleren kritisch te zijn ten aanzien van het gebruikte materiaal, (3) een manier 

vinden om onderwerpen vanuit een groot aantal perspectieven te bekijken en (4) ervoor zorgen dat er 

voldoende mogelijkheden zijn voor leerlingen met een mentale beperking, alsook hun gezin, om hun 

inbreng te geven. Onderdeel een en twee worden in het volgend hoofdstuk verder uitgediept 

aangezien zij relevant zijn voor de aanpassingen van het lessenpakket Tussen De Lakens.  

Het moet vermeld dat beperkingen als sociale constructie beschouwen geen afbreuk doet aan de 

spanning en stress die leerkrachten in het bijzonder secundair onderwijs ervaren. Zij ervaren reële 
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problemen en moeilijkheden die niet geminimaliseerd mogen worden. Het is echter wel noodzakelijk 

om te begrijpen dat beperkingen niet onafhankelijk bestaan van hun eigen ideeën, waarden en 

cultureel begrip dat gevoed wordt door de maatschappij waarin ze leven (Gallagher, 2001).  

4.3 De rol van tekstboeken 
Het cultuurwetenschappelijke raamwerk, dat gebruikt wordt om te bestuderen hoe bestaande 

ideologieën geproduceerd en gereproduceerd worden in de maatschappij, vindt dat tekstboeken een 

rol spelen in de productie van dominante ideeën (Rice, 2005). Het algemeen aanvaard idee dat 

tekstboeken die gebruikt worden in het onderwijs neutraal zijn en objectieve feiten bevatten heerst in 

de samenleving (Shannon, 2010). Deze tekstboeken bevatten naast informatie echter ook waarden, 

attitudes en algemeen aanvaarde ideeën (Apple, 1993). Op deze manier houden ze dominante 

ideologieën zoals het patriarchaat, heteroseksualiteit maar ook validisme in stand en reproduceren ze 

ze (Rice, 2005). Cursussen die gebruikt worden voor SO normaliseren volgens DeBoard en Williams 

(2018) zelfs verkrachtingscultuur5. Dit gebeurt onder andere door het taalgebruik en de manier waarop 

ze kennis als relevant selecteren.  

Volgens Thompson (2013) kunnen ideologieën op vijf verschillende manieren geconstrueerd worden 

in tekstboeken welke hij legitimatie, vervalsing, vereniging, fragmentatie en reproductie noemt. 

Vooreest houdt legitimatie in dat (institutionele) machtsrelaties als moreel correct worden 

voorgesteld. Dit betekent onder andere dat bij de lezer de illusie gecreëerd wordt dat instituties 

werken in het belang van de gehele bevolking. Hierbij negeert men het feit dat deze instellingen een 

groot deel van de bevolking in onderdrukte posities houden. Ten tweede probeert men bij vervalsing 

machtsrelaties te verbergen. Dit doet men onder andere door eufemismen te gebruiken en op deze 

manier machtsrelaties op een positieve manier weer te geven. Ten derde geven bij vereniging auteurs 

bepaalde groepen uit de maatschappij weer als sterk verbonden en homogeen waardoor het 

onmogelijk is hen te bekritiseren. Het tegenovergestelde hiervan is mogelijkheid vier, namelijk 

fragmentatie. Groepen die sterk genoeg zijn om rigide maatschappijbeelden uit te dagen worden 

voorgesteld als geradicaliseerd en gefragmenteerd. Tot slot betekent reproductie dat historische 

gebeurtenissen worden weergegeven als natuurlijk. Waarom bepaalde groepen macht hebben en 

anderen niet wordt op deze manier gerepresenteerd als het gevolg van een natuurlijk proces. Het is 

volgens Thompson (2013) dan ook belangrijk om rekening te houden met het feit dat tekstboeken niet 

moreel neutraal zijn en dat pure objectiviteit een misvatting is. Alles wat in tekstboeken te lezen is, 

 
5 Een cultuur, omgeving of maatschappij waar verkrachting veel voorkomt, en waar sociale houdingen of 
praktijken werken om seksueel geweld te banaliseren, verkrachting normaal te laten lijken, of de 
verantwoordelijkheid te verschuiven van verkrachters naar verkrachtingsslachtoffers. 
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komt noodzakelijk voort uit keuzes die een weerspiegeling zijn van de maatschappij waarin ze 

geproduceerd zijn.  

Een gevolg van de manier waarop tekstboeken op dit moment opgesteld worden is dat ze weinig 

inclusief zijn. Met inclusiviteit in tekstboeken wordt in dit onderzoek bedoeld dat alle leerlingen zich 

gerepresenteerd voelen door de casussen die gebruikt worden, ongeacht hun gender, geaardheid, 

etniciteit of andere aspecten van hun sociale identiteit. Dit is cruciaal voor het bespreekbaar maken 

van het onderwerp seksuele intimidatie en seksueel geweld. De tekstboeken zijn dan ook 

noodzakelijkerwijs intersectioneel (Crenshaw, 1989).  Concreet houdt dit in dat men rekening moet 

houden met het feit dat mensen verschillende ervaringen hebben als gevolg van verschillende 

aspecten van hun sociale identiteit. Wanneer men een tekstboek maakt voor mensen met een mentale 

beperking, moet er rekening mee gehouden worden dat zij geen homogene groep zijn maar dat zij 

onder andere verschillende seksuele voorkeuren, geloofsovertuigingen en etniciteiten hebben. Zoals 

reeds vermeld houden tekstboeken bestaande ideologieën in stand en slagen er dan ook niet in 

representatief te zijn voor iedereen die hen gebruikt (Knudsen, 2006).   

5. Onderzoeksmethode  

Het onderzoek naar hoe het lessenpakket Tussen De Lakens aangepast kan worden voor leerlingen 

met een mentale beperking uit OV 1 van het buso gebeurt in twee fasen. Als eerste vindt er een 

focusgesprek plaats met de leerkrachten uit het buso die het lessenpakket zouden kunnen gebruiken 

in lessen SO. Op basis van een eerste kijk naar het pakket beschrijven zij wat veranderd moet worden 

om het pakket bruikbaar te maken tijdens hun lessen. Deze suggesties worden, samen met informatie 

uit de literatuurstudie, gebruikt om een prototype te maken van hoe Tussen De Lakens er zou moeten 

uitzien voor de doelgroep. Dit prototype wordt vervolgens voorgesteld aan twee leerkrachten uit het 

buso, een leerling uit het buso en een ouder van een leerling uit het buso. Een van beide leerkrachten 

gaf op het moment van het onderzoek les aan mensen met een mentale beperking uit OV 1, de andere 

leerkracht had hier ervaring mee. De leerling was op het moment van het onderzoek pas afgestudeerd 

uit OV 1, hij volgde les in type 1, wat door de overheid en scholen geklasseerd wordt als leerling met 

een lichte mentale beperking.  Er wordt een kwalitatief onderzoek gedaan waarbij deze personen 

individueel geïnterviewd worden. In deze fase wordt er gepeild naar de inhoud, verstaanbaarheid en 

toegankelijkheid van het lessenpakket. Op basis van de informatie die de leerkrachten, leerling en 

ouder geven na de voorstelling van het pakket, worden tot slot nog verdere aanbevelingen gedaan 

voor de aanpassing van het lesmateriaal.  
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5.1 Het lessenpakket Tussen De Lakens 

Tussen De Lakens is een lessenpakket dat uitgegeven is door Sensoa in 2014. Sensoa beoogt met dit 

lessenpakket interactief materiaal aan te reiken voor de lessen SO in het secundair onderwijs, zowel 

algemeen, technisch, beroeps- als bijzonder, en de laatste graad basisonderwijs. De cursus bestaat uit 

vier modules, namelijk: basismodule lichaam, module anticonceptie, module seksueel overdraagbare 

aandoeningen en module SGG. Iedere module bestaat uit een informatief cursusgedeelte en 

interactieve methodieken met spel- of casuskaarten die al dan niet gebruikt kunnen worden met de 

bijgevoegde lakens. Op het ene laken staat een naakte vrouw, op het andere een naakte man. Iedere 

module vermeldt ook de te behalen doelstellingen. Aangezien deze masterproef zich focust op lessen 

met betrekking tot SGG wordt enkel module vier hier verder besproken.  

De doelstellingen van de module SGG zijn opgesplitst in twee delen, een voor kinderen en/of jongeren 

en een specifiek voor jongeren. De eerste doelstellingen zijn als volgt: kunnen verwoorden wat je wel 

of niet leuk vindt in lichamelijke en seksuele interactie, op verschillende manieren kunnen aangeven 

waar eigen grenzen liggen, subtiele en non-verbale signalen herkennen die wijzen op een grens (bij 

zichzelf en bij anderen), het belang van grenzen beseffen en mythes kunnen weerleggen die dit 

ondermijnen. De tweede reeks doelstellingen zijn de volgende: de criteria voor seksueel acceptabel 

gedrag kennen en kunnen toepassen in concrete situaties, weten wat grensoverschrijdend seksueel 

gedrag inhoudt en de verschillende vormen kunnen herkennen, risicosituaties voor SGG kennen, 

gepaste gedragssuggesties kunnen formuleren in risicosituaties en weten waar hulp, ondersteuning en 

informatie te vinden is. Er worden ook aandachtspunten en tips voor leerkrachten aangehaald omdat 

het thema gevoelig kan liggen bij leerlingen die reeds slachtoffer werden van SGG. De module bevat 

ook achtergrondinformatie voor de leerkracht over SGG in het algemeen, over preventie en 

weerbaarheid over hoe leerlingen seksuele interactiecompetenties ontwikkelen. Binnen de module 

zijn er vijf methodieken om rond te werken met de leerlingen: sociale regels, eigen ervaring, 

reactiewijzen, mythes en casussen.  

De doelstellingen van methodiek één genaamd Sociale Regels zijn de volgende: de sociale regels 

kunnen benoemen die in verschillende contexten gelden bij aanrakingen, kijken en bekeken worden 

en bij het geven van seksueel getinte commentaar, kunnen communiceren over ervaringen met 

betrekking tot aanraken, kijken, bekeken worden, het geven en krijgen van commentaar op het 

lichaam en gepaste reactiewijzen op situaties kunnen kiezen. Het leerproces gebeurt aan de hand van 

symboolkaarten en de bijgevoegde lakens. De symboolkaarten, waarvan voorbeelden worden 

weergegeven in bijlage 1,  bestaan uit de kleuren groen, geel, rood en zwart. Van elke kleur zijn er drie 

kaartjes: een met een afbeelding van een mond op, een met een afbeelding van een hand en met een 

afbeelding van een oog. De kaart met de mond op symboliseert praten over seks, commentaar geven 
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en het geven van kwetsende seksuele opmerkingen. De hand staat voor aanraken. Het oog tot slot 

symboliseert kijken naar of het tonen van het lichaam of lichaamsdelen. De kleuren hebben op hun 

beurt ook een betekenis. De groene kaarten staan voor wat volledig oké is, de gele kaarten zijn soms 

oké maar kunnen gevaarlijk zijn of reactie oproepen, de rode kaarten zijn niet oké en bovendien 

kwetsend of gevaarlijk, zwart tot slot is helemaal niet oké en zeer kwetsend of gevaarlijk. De bedoeling 

is vervolgens dat de leerkracht uitlegt dat er sociale regels zijn over wat mag en niet mag, deze kunnen 

soms verwarrend zijn. Vervolgens geeft de leerkracht minstens drie voorbeeldsituaties waarbij de 

leerlingen de passende symbolenkaart op de lakens moeten leggen. Een voorbeeldsituatie kan zijn: 

“op de bus wrijft een onbekende vrouw over je haar”. De leerlingen leggen vervolgens het geel handje 

op het haar van de figuren op de lakens. Vervolgens kunnen de leerlingen zelf situaties bedenken. Per 

situatie wordt er besproken of de situatie al dan niet oké is en hoe we dit bepalen. Daarnaast wordt 

ook gepraat over het belang van tijd, plaats en de relatie tussen de personen in de situatie. Vragen die 

ook gesteld kunnen worden zijn of jongens en meisjes altijd hetzelfde mogen en of volwassen andere 

dingen mogen dan de leerlingen onderling. Ook kan besproken worden of de sociale regels altijd 

hetzelfde zijn en of ze steeds duidelijk zijn.  

Methodiek twee draait rond de eigen ervaringen van leerlingen. Hierbij worden de symboolkaarten en 

lakens op een andere manier gebruikt. Nadat ze uitgedeeld zijn aan de leerlingen wordt er gevraagd 

de kaarten een voor een op de lakens te leggen en vanuit eigen ervaring een situatie te beschrijven die 

volgens hen overeenkomt met hun symboolkaart. Leerlingen die bijvoorbeeld een rood oog als kaart 

hebben, vertellen over iets wat zij gezien hebben dat volgens hen grensoverschrijdend is. Er kunnen 

net zoals bij de vorige methodiek bijkomende vragen gesteld worden zoals; welk gevoel had je hierbij? 

Er worden voor deze methodiek vooraf geen specifieke doelstellingen vermeld.  

Methodiek drie, genaamd Reactiewijzen, bouwt voort op methodiek een en twee. Ook hier worden de 

lakens en symboolkaarten gebruikt, er komen nu echter ook reactiekaarten bij. Voorbeelden van de 

reactiekaarten zijn toegevoegd in bijlage 2. Op de voorkant van de reactiekaarten staan de mogelijke 

reacties die je kan hebben op de situaties uit methodiek een en twee. Enkele voorbeelden zijn: hulp 

zoeken, agressie, confronteren of ontwijken. Op de achterkant van de reactiekaarten staat steeds 

welke effecten de reacties kunnen hebben. De bedoeling is dat de leerlingen kijken naar de kaartjes 

die op de lakens liggen en vertellen hoe zij op een bepaalde situatie zouden reageren. Deze beschrijving 

kan vervolgens verbonden worden aan een van de reactiekaarten. De kaart kan dan omgedraaid 

worden om te kijken naar de effecten die deze reactie met zich zou kunnen mee brengen. De leerkracht 

bespreekt vervolgens welke effecten als negatief en welke als positief ervaren worden. Daarnaast kan 

er ook besproken worden welke reacties leerlingen moeilijk of makkelijk om te geven vinden en hoe 

men graag zou willen dat anderen reageren. Tot slot kan er in de klasdiscussie aan bod komen hoe 
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leerlingen zelf denken dat SGG voorkomen kan worden. Ook deze methodiek gaat niet gepaard met 

specifieke doelstellingen.  

De doelstellingen van methodiek vier, Mythes, zijn de volgende: leerlingen kennen de belangrijkste 

misverstanden over SGG, ze zijn in staat mythes te weerleggen en ze begrijpen hoe deze mythes ons 

gedrag kunnen beïnvloeden.  Om deze doelstelling te bereiken wordt er gewerkt met tien 

mythekaarten, waarvan voorbeelden toegevoegd zijn in bijlage 3. Tabel 2 geeft een overzicht van alle 

mythen die in het pakket gebruikt worden.  

Tabel  2 

Mythekaarten  

Stelling 1 Als je een kort rokje draagt, heb je het zelf gezocht om ongewenste aandacht te 

krijgen. 

Stelling 2 Als je veel seks hebt ben je populair. 

Stelling 3 Als je seks wilt moet je een beetje aandringen. 

Stelling 4 Alleen meisjes en vrouwen zijn slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag.  

Stelling 5 Verkrachting gebeurt meestal ’s nachts op straat door een onbekende.  

Stelling 6 Seks zonder geweld is eigenlijk geen verkrachting.  

Stelling 7 Een naaktfoto van iemand ongevraagd doorsturen is geen misbruik.  

Stelling 8 Gedwongen seks binnen een vaste relatie bestaat niet.  

Stelling 9 Als je zwijgt, stem je eigenlijk toe dat de ander seks met jou heeft.  

Stelling 10 Als je eenmalig ja gezegd hebt, kan je niet meer terug.  

 

De mythekaarten worden uitgedeeld aan kleine groepjes van leerlingen, idealiter twee à drie 

personen. Het is enorm belangrijk dat de leerlingen begrijpen wat een mythe is, de leerkracht legt dus 

best eerst nog eens uit wat dit precies inhoudt. Vervolgens lezen de leerlingen de stellingen op de 

kaarten, dit zijn bestaande mythes, en zoeken ze argumenten om deze mythes onderuit te halen. 

Vervolgens mag elk groepje zijn argumenten aan de klas presenteren. Medeleerlingen mogen 

aanvullen, kritische vragen stellen of tegenargumenten aanhalen. Tot slot is het belangrijk dat er met 

heel de groep besproken wordt welke invloed deze mythes hebben op ons gedrag en wat we kunnen 

doen om de negatieve effecten van mythes te vermijden.  

Methodiek vijf tot slot heet Casussen. De doelstellingen van deze methodiek zijn: leerlingen kunnen 

zelf bepalen of een situatie al dan niet oké is, weten waarom de situatie al dan niet oké is, zijn in staat 

advies te geven over hoe iemand best zou reageren in een situatie en kunnen zelf een reactie tonen. 
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De tien casussen worden uitgelegd zoals beschreven in het lessenpakket. De leerlingen bespreken de 

casussen in kleine groepjes en beantwoorden de vragen die bij de casus horen. De casussen moeten 

beoordeeld worden op basis van zes verschillende criteria. Het eerste criterium “toestemming” gaat 

na of alle betrokken akkoord zijn met de situatie. “Vrijwilligheid” bespreekt of er geen druk wordt 

uitgeoefend op een van de deelnemers. Er mag ook geen overwicht zijn van de ene op de andere, dit 

criterium heet “gelijkwaardigheid”. Het criterium “ontwikkeling” kijkt of bepaald gedrag bij de leeftijd 

van de deelnemers past. Ook het criterium “context” dat rekening houdt met de plaats en omgeving 

is van belang. Tot slot moet de situatie ook beoordeeld worden op basis van het criterium “zelfrespect” 

waarbij wordt nagegaan of de situatie geen mentale of fysieke schade aanricht aan de betrokkenen. 

Een voorbeeld van een casus met bijhorende vragen is de volgende: 

Casus 3  

Een meisje van 11 is aan het chatten met een klasgenoot. Die stuurt haar een naaktfoto van 

een meisje dat ze niet zo leuk vindt. Ze beslist om de foto naar de hele school door te sturen. 

Toestemming: Is het meisje op de foto op de hoogte en gaf ze he haar toestemming? 

Vrijwilligheid: Kan de naaktfoto gebruikt worden voor chantage of manipulatie? 

Gelijkwaardigheid: Geeft het je een bepaalde macht als je iemands naaktfoto bezit? 

Ontwikkeling: Is dit iets wat meisjes van 11 normaal gezien doen? 

Context: Is het oké om een naaktfoto van iemand via het internet te verspreiden? 

Zelfrespect: Hoe zou het meisje op de foto zich voelen als ze hier weet van krijgt? 

De leerlingen beantwoorden de vragen in kleine groepjes en noteren hun antwoorden. Wanneer 

iedereen antwoorden gevonden heeft, worden de casussen met de hele klasgroep overlopen en de 

antwoorden met elkaar gedeeld. De leerkracht kan helpen bij corrigeren of verfijnen van de 

antwoorden. 

5.2 Fase 1 

Op basis van een eerste gesprek met de leerkrachten uit het buso kwamen enkele problemen en 

suggesties naar voren. Ten eerste zouden de reactiekaarten niet bruikbaar zijn omdat de gebruikte 

woorden te moeilijk zijn voor de doelgroep. Bovendien was er ook onduidelijkheid over het precieze 

doel van de bijgeschreven uitleg. Er werd beslist deze kaarten te vervangen door symboolkaarten. 

Tabel 3 bevat de reactie die door Sensoa op de reactiekaart geplaatst werd, de uitleg die zij erbij gaven, 

het symbool dat door de onderzoeker geselecteerd werd om de symboolkaart te maken en eventueel 

andere aanpassingen aan de specifieke kaart.  
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Tabel 3 

Reactiekaarten 

Reactie (Sensoa) Beschrijving (Sensoa) Symbool  Aanpassing  

Agressie  Zeer duidelijk signaal. 

Laat zien dat je niet 

met jou laat sollen. Je 

kan de ander kwetsen 

of bozer maken. 

 

 

Ambivalentie  Je geeft de ander 

ruimte. Je wijst niet af. 

Je kan onduidelijk 

overkomen. Ander kan 

zich bedrogen voelen. 
 

Het woord 

ambivalentie 

werd vervangen 

door het woord 

onduidelijkheid  

Confronteren  Zelfzeker. Duidelijk wat 

je voelt en waar je 

grens ligt. Eis respect. 

Zelfvertrouwen groeit. 

Rode lap op een stier.  

Aan de 

tekstballon 

werd “ik vind dit 

niet leuk” 

toegevoegd. 

Hulp zoeken Je staat sterker. Krijgt 

steun. Minder 

zelfvertrouwen. 

Gezichtsverlies? 
 

 

Humor – lachen  Spanning ontladen. 

Niet aanvallend. 

Uitlachen? Moeilijk te 

plannen. Onduidelijk. 

 

 

Oké  Duidelijk. De ander 

voelt zich aanvaard. 

Schept verwachtingen. 
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Ontmijnen  Toont begrip. Respect 

voor de ander. 

Vertrouwen van de 

ander. Geen duidelijke 

grens voor de ander. Je 

mag niet kwaad zijn. 

 

Aan de 

tekstballon 

werd “ik begrijp 

je, hoe kan ik 

helpen?” 

toegevoegd. 

Ontwijken of 

negeren 

Onduidelijk. De ander 

denkt dat je bang bent. 

De ander gaat gewoon 

door. Je ontloopt 

confrontatie.  

 

 

Daarnaast werden er aan de reeds bestaande casuskaarten uit methodiek 5, nieuwe casussen 

toegevoegd. Omdat de doelgroep iets ouder is dan de leeftijd die in de situaties aangegeven wordt, 

wordt de leeftijd in de toegevoegde situaties opgetrokken tot 15 à 17 jaar Het doel van deze extra 

casussen is de inclusiviteit verhogen. Er werd getracht genderstereotypen aan te pakken door situaties 

toe te voegen die als atypisch ervaren zouden kunnen worden. In een poging heteronormativiteit te 

vermijden werden ook HOLEBI-koppels toegevoegd. De aanpassingen blijven echter haken op het 

niveau van seksuele geaardheid. Variatie in genderidentiteit, genderexpressie of interseksualiteit 

worden niet in het pakket verwerkt. De achterliggende reden hiervoor is dat de leerkrachten zelf 

beperkt zijn in hun kennis omtrent deze sociale groepen, terwijl het van groot belang is correcte 

informatie te geven. Bovendien gaven de leerkrachten ook zelf aan dat dit te complex zou worden voor 

de doelgroep. Om de witte norm te doorbreken werd variatie gebracht in de etniciteit van de personen 

op de tekeningen van het pakket. In tabel 4 staan de oorspronkelijke casuskaarten, in tabel 5 staan de 

casuskaarten die werden toegevoegd.  
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Tabel 4 

Casuskaarten Sensoa  

Situatie  Omschrijving  

Situatie 1 Een meisje van 13 besteedt veel aandacht aan haar uiterlijk. Dat is ook haar 

trainer (33) opgevallen. Als ze langs hem loopt, zegt hij: “Je ziet er vandaag zo 

sexy uit”. Intussen staart hij naar haar borsten. 

Situatie 2 Na het spelletje vleeshoop bij de 14-jarigen in de jeugdbeweging, zijn enkele 

meisjes woedend: de jongens hebben in hun borsten geknepen. De jongens 

lachen de beschuldigingen weg, maar achteraf blijkt dat ze een wedstrijdje “om 

ter meest tieten knijpen” hielden.  

Situatie 3 Tijdens een partijtje voetbal wordt er een doelpunt gemaakt. De jongens (12) 

vliegen elkaar in de armen en vieren hun goal op een uitbundige, lichamelijke 

manier. Sommige supporters roepen: “vuile homo’s”.  

Situatie 4 Een 12-jarige leerling zit in de klas tijdens de les wiskunde. De lerares leunt over 

hem en komt erg dichtbij terwijl ze zijn werkblad bekijkt.  

Situatie 5 Een meisje van 11 is aan het chatten met een klasgenoot. Die stuurt haar een 

naaktfoto van een meisje dat ze niet zo leuk vindt. Ze beslist om de foto naar de 

hele school door te sturen.  

Situatie 6 Een jongen van 15 laat zijn penis zien via de webcam aan een meisje waarmee hij 

aan het skypen is. Zij schrikt. 

Situatie 7 Na een training met een gemengde groep van 13-jarigen, neemt een jongen met 

zijn gsm foto’s van de meisjes die aan het douchen zijn. Hij stuurt ze door naar de 

rest van zijn leeftijdsgroep. Als de meisjes het ontdekken, zijn ze er helemaal 

ondersteboven van.  

Situatie 8 Een jongen van 14 brengt condooms mee naar de training. Hij daagt zijn vrienden 

uit ze te gebruiken en ze als bewijs “gebruikt” terug mee te brengen. Wie niet 

durft wordt uitgelachen.  

Situatie 9 Twee 13-jarige meisjes zitten in de slaapkamer op bed. Ze strelen elkaar tussen 

en over de bovenbenen en vinden het fijn.  

Situatie 10 Een jongen van 11 jaar jogt regelmatig na de training met zijn trainer naar huis. 

Plots stopt de trainer in het bos en vraagt aan de jongen om zijn piemel vast te 

nemen. De jongen loopt hard weg. 
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Tabel 5 

Toegevoegde casuskaarten  

Situatie  Omschrijving  

Situatie 11 Jongeren van 15 jaar gaan samen op zeeklassen. De leerkracht helpt hen met 

uitkleden en douchen.  

Situatie 12 Een jongen van 18 jaar wordt door zijn vriendin gedwongen seks met haar te 

hebben. Ze zegt dat ze dit mag doen omdat ze een relatie hebben en seks er nu 

eenmaal bij hoort.  

Situatie 13 Een jongen van 16 jaar wordt door zijn begeleidster in zijn rolstoel geholpen. 

Hierbij raakt de begeleiderster zijn penis aan. De jongen voelt zich 

ongemakkelijk maar durft niks zeggen.  

Situatie 14 Een jonge vrouw van 17 jaar wordt op de bus aangesproken door een 50-jarige 

man. Hij zegt dat ze er goed uitziet en vraagt haar naam en telefoonnummer. 

Situatie 15 Een meisje van 16 gaat met haar gezin en jongere zusje naar de speeltuin. 

Terwijl haar ouders met het zusje spelen, masturbeert ze in het openbaar. 

Situatie 16 Twee meisjes van 16 jaar houden handjes terwijl ze over straat lopen. Een 

groep jongens komt naar hen toe en dwingt hen te kussen.  

Situatie 17 De ouders van een jongen van 17 jaar gaan scheiden. Na een tijdje komt de 

nieuwe vriend(in) van zijn mama bij hen inwonen. De nieuwe vriend(in) komt 

de badkamer binnen zonder te kloppen en kijkt terwijl de jongen doucht.  

Situatie 18 Twee jongens gaan samen uit eten. Ze hebben een leuke afspraak. Aan het 

einde van de avond kussen ze.  

 

5.3 Fase 2 

In de tweede fase worden interviews afgenomen met een pas afgestudeerde leerling die les volgde in 

OV 1, een ouder van een leerling uit OV  1, een leerkracht een OV 1 en een leerkracht die zowel ervaring 

had met OV 1 als 2. De respondenten kregen een fictieve naam om hun anonimiteit te garanderen. 

Een overzicht van de respondenten wordt weergegeven in tabel 6.  
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Tabel 6 

Tabel van respondenten 

Respondent Naam Rol  

Respondent 1 Isaac Leerling OV 1 

Respondent 2 Lily Ouder OV 1 leerling 

Respondent 3 Aimee Leerkracht OV 1 en OV 2 

Respondent 4 Ola Leerkracht OV 1 

 

In de interviews wordt gepeild naar de inhoud, toegankelijkheid, relevantie en begrijpbaarheid van de 

cursus voor leerlingen met een mentale beperking. De interviews worden gecodeerd in Nvivo12 aan 

de hand van de codeboom zoals weergegeven in figuur 1. De codeboom is opgebouwd op dezelfde 

manier als de literatuurstudie. Op deze manier wordt nagegaan of de respondenten zich baseren op 

het medische of sociale model voor de constructie van mensen met een mentale beperking en of ze 

bijgevolg een bijzondere seksualiteit (Frawley en O’Shea, 2019) aan hen toeschrijven. Indien dit het 

geval is kan gecontroleerd worden of deze bijzondere seksualiteit de gevolgen heeft die de 

literatuurstudie voorspelt, waaronder een gebrekkige SO in buso-scholen (Graff et al., 2018). Tot slot 

wordt het pakket Tussen De Lakens, dat SO in het buso zou kunnen ondersteunen, beoordeeld. 

  



27 
 

Figuur 1 

Codeboom 
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Zoals weergegeven op figuur 1, wordt eerst nagegaan of de manier waarop de respondenten een 

onderscheid construeren tussen jongeren met en zonder beperking aansluit bij het medische of sociale 

model. Alle respondenten lijken zich voornamelijk te baseren op het medische model. Dit houdt in dat 

ze beperkingen zien als een objectief vaststaand feit. Of iemand al dan niet een beperking heeft wordt 

vastgesteld door de wetenschap. Het sociale model beschouwt beperkingen echter als geconstrueerd 

door de maatschappij (Rice, 2005). In tegenstelling tot het medische model, beschrijft dit model dat 

het communicatieve vermogen van mensen met een mentale beperking afhankelijk is van de context 

waarin de communicatie plaatsvindt (Marcus en Shevin, 1997; Rubin et al., 2001). Voornamelijk de 

manier waarop de respondenten het communicatieve vermogen van leerlingen uit OV 1 van het buso 

beschrijven maakt duidelijk dat zij zich baseren op het medische model. Ze beschouwen sommigen van 

hen als communicatief zeer zwak, terwijl zij louter op een andere manier, die niet aansluit bij de 

maatschappelijke normen, communiceren. Zo beschrijft een van de leerkrachten dat haar leerlingen 

met handgebaren in plaats van woorden communiceren. Ze ziet deze leerlingen als communicatief 

zwakker dan degenen die met woorden communiceren. Ook Isaac haalt het communicatieprobleem 

dat kan optreden in de klas aan. Hij meent dat zijn medeleerlingen alle methodieken uit het 

lessenpakket zouden begrijpen, maar hun mening of antwoord op de gestelde vragen niet zouden 

kunnen overbrengen.  

“Bij mijn klas zou da absoluut kunnen maar bijvoorbeeld bij euh mensen met een mindere euh 

denkvermogen zou dat ook nog wel kunnen maar dan moet het nog iets compacter. Want als ge dan 

een stelling gaat voorleggen en die kunnen nie, bijvoorbeeld minder goe communiceren, dan kunnen 

die hun antwoord nie deftig formuleren.” 

 Isaac, leerling 

Een gevolg van het voortbouwen op het medische model is dat buso-scholen eerder gezien worden als 

een zorginstelling dan als een leerinstelling (Will, 1986). De leerkrachten zien een groot deel van de 

leerstof die ze aanbieden dan ook als vrijblijvend. Zo vertelt Aimee dat ze wel zou proberen bepaalde 

lessen over SGG te geven. Echter, als zou blijken dat de klasgroep niet goed op de lessen reageert, zou 

ze stoppen in plaats van een alternatieve methode om de les te geven te zoeken. Ola zou SO geven 

maar dit meer vanuit initiatief van de leerlingen laten komen. Ze had de lakens uit het lessenpakket als 

eens opengelegd in de klas waarna een leerling een opmerking maakte over de hoeveelheid 

schaamhaar van de afgebeelde personen. Vervolgens heeft ze een les gewijd aan het bespreken van 

verwachtingen die de maatschappij stelt met betrekking tot de lichamen van mensen. Het voordeel 

van deze vrijblijvendheid is dat leerstof aangeboden wordt die de leerlingen interessant en relevant 

vinden. Het nadeel is dat andere relevante onderwerpen misschien niet aan bod komen.  
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Ten tweede wordt nagegaan of, zoals verwacht uit de literatuurstudie, Lily en de leerkrachten een 

bijzondere seksualiteit toeschrijven aan hun kinderen en leerlingen met een mentale beperking 

(Frawley en O’Shea, 2019). De gevolgen hiervan zouden zijn dat ze een beperktere SO aanbieden (Graff 

et al., 2018) en paternalistischer omgaan met hun kinderen en leerlingen (Foley, 2017). Het onderzoek 

bevestigt dat zowel de ouder als leerkrachten de seksualiteit van de doelgroep als verschillend aan die 

van jongeren zonder mentale beperking beschouwen. Lily erkent uit ervaring dat haar zoon met een 

mentale beperking seksuele noden heeft, maar associeert deze beperking onbewust met een minder 

seksuele interesse dan bij haar kinderen zonder beperking.   Alle respondenten zien seks en seksualiteit 

wel als een basisbehoefte en algemeen mensenrecht. Ze zijn er dan ook van overtuigd dat mensen met 

een beperking evenveel  recht hebben op seks en seksuele opvoeding.  

“Ge denkt dikwijls van, mijn kind heeft een beperking dus die zal der nie zo mee bezig zijn, maar ja nee 

da is dus niet. […] Ze hebben een beperking maar op vlak van seks weten die heel goe hoe da het 

allemaal macheert en waarvoor het allemaal dient enzo. Da ik zoiets heb van alle daar zit er nie echt 

een beperking he.” 

 Lily, ouder  

“En da staat ook heel duidelijk in onze visie voor de lessen RSV, iedereen heeft recht op seksualiteit, ook 

jongeren met een beperking. En da’s even belangrijk om te krijgen als hoe ga ik winkelen en hoeveel 

kost een brood.” 

 Ola, leerkracht OV 1 

De respondenten erkennen dus de seksualiteit van mensen met een mentale beperking. Lily, Aimee en 

Ola zijn echter van mening dat buso-leerlingen niet dezelfde seksuele situaties meemaken als niet-

buso-leerlingen. Bijgevolg zijn ze ervan overtuigd dat niet alle onderdelen die een aso-, tso-of bso-

school gegeven worden, relevant zijn voor OV 1 van het buso. Een leerkracht haalt specifiek de mythe 

“verkrachting gebeurt enkel ’s avonds op straat door een onbekende” aan. Volgens haar zullen haar 

leerlingen deze situaties nooit meemaken en dus niet begrijpen. 

“Ge hebt er waarvan ge weet die horen het in Keulen donderen, daar moet ge in principe nog nie, alle 

da’s ook gevaarlijk om da te zeggen, die moeten in principe nog nie van die situaties, alle in zo’n 

situaties gaan die nooit terecht komen maar ge weet het natuurlijk nooit. Het is altijd zo’n beetje, ge 

wilt die natuurlijk ook niet naïef houden. Maar die hebben soms eerder baat bij andere dingen he.” 

 Aimee, leerkracht OV1 en OV2 
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Het doel van deze mythe is uiteraard aanleren dat verkrachting kan gebeuren door bekenden en op 

vertrouwde plaatsen die leerlingen als veilig beschouwen, waardoor het bespreken van deze situaties 

in de klas wel degelijk nuttig kan zijn.  

Aangezien de Vlaamse Overheid geen doelstellingen stelt met betrekking tot SO in OV 1 (Vlaamse 

Overheid, 2019) en leerkrachten bijgevolg vrij zijn om te bepalen welke onderwerpen ze al dan niet 

behandelen, kan dit leiden tot een beperktere SO. Op deze manier wordt uiteraard de constructie van 

een bijzondere seksualiteit in stand gehouden. Dit wordt versterkt en bevestigd door het feit dat Lily, 

die mama is van zowel kinderen met als zonder mentale beperking, paternalistisch omgaat met haar 

zoon wanneer het aankomt op seksuele kwesties. Zo mag haar kind met beperking zijn gsm niet 

meenemen naar het toilet uit schrik dat hij naaktfoto’s zou versturen terwijl haar kind zonder 

beperking de gsm wel mag meenemen. Deze regel geldt ongeacht het feit dat ze aan beide kinderen 

geleerd heeft wat de gevaren van het versturen van naaktfoto’s kunnen zijn.  

Ondanks het feit dat de respondenten een bijzondere seksualiteit toeschrijven aan de jongeren, zijn ze 

er allemaal van overtuigd dat jongeren met een mentale beperking vaker slachtoffer worden van SGG 

dan jongeren zonder mentale beperking.  

“Maar enkelen zullen wel voorbeelden (van SGG) kunnen opsommen of zelfs dingen van zichzelf. 

Sommigen doen da dan echt met veel toeters en bellen en sommigen zijn echt van ik heb eens da of da. 

En soms ook schrijnende dingen die dan wel echt gebeurd zijn en da ge denkt wow. Ja wij komen wa 

tegen he, bij ons zijn er heel veel kinderen die uit misbruik situaties komen he.” 

Aimee, leerkracht OV 1 en OV 2 

De leerkrachten zelf menen dat dit te wijten is aan hun gebrekkige cognitieve capaciteiten. Dit leidt er 

volgens hen toe dat leerlingen hun eigen grenzen niet kunnen aangeven. Wanneer ze dit wel kunnen, 

zouden ze bovendien SGG niet kunnen herkennen. Alle respondenten, inclusief de leerling, 

omschrijven jongeren met een beperking als naïef op het vlak van sociale situaties. 

“Ik moet wel zeggen, bijzonder onderwijs, de leerlingen zijn soms nog heel naïef. Ik betrap mezelf der 

soms ook op. Dat ik heel naïef kan omgaan met dingen.”  

 Isaac, leerling 

Het gebrek aan competenties om grensoverschrijdende sociale situaties correct in te schatten gaat 

bovendien gepaard met verkeerde ideeën over seks. Zo vertelt Lily dat haar zoon seks zag als het 

fundament van een relatie. Een relatie stond voor hem gelijk aan seks, terwijl andere aspecten van een 

relatie als louter bijkomstig beschouwd werden. Dergelijke ideeën over seks in combinatie met het 
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niet voldoende kennen van sociale regels zorgt ervoor dat mensen met een mentale beperking niet 

enkel vaker slachtoffer zijn van SGG maar ook dat ze de grenzen van anderen vaker onbewust 

overschrijden (McCann et al., 2019). Isaac en Lily kunnen beide situaties aanhalen waarin er sprake 

was van counterfeit deviance (Hingsburger et al., 1991). Zo vertelt Isaac dat hij vaak niet weet hoe zich 

te gedragen in de maatschappij en wat hij al dan niet kan zeggen als het over seks gaat. Dit bevestigt 

de inapproriate courtship hypothese van Hingsburger et al. (1991) die stelt dat jongeren met een 

mentale beperking niet weten op welke momenten en binnen welke relaties seksualiteit gepast is. 

Isaac is zich echter bewust van het feit dat er in de maatschappij sociale regels gelden waaraan mensen 

zich houden. Echter, door zijn sociale identiteit interpreteert hij een deel van deze sociale regels 

verkeerd of ze worden hem zelfs helemaal niet aangeleerd. Het feit dat hij zich hier bewust van is toont 

aan dat SO een belangrijk verschil zou kunnen maken in het voorkomen van situaties van SGG. Ook Lily 

vertelt over een situatie van SGG die voortkwam uit een gebrekkige kennis van sociale regels. Ze vertelt 

dat haar zoon uit interesse al eens aan een onbekend meisje op de bus gevraagd had of ze al seks had 

gehad met haar vriend. Voor hem was dit een vraag uit interesse, terwijl dit voor haar een 

ongemakkelijke situatie was. Daarnaast kent ze ook gelijkaardige verhalen van anderen met een 

beperking. 

“Ja, dat was een verhaal van iemand die eigenlijk dacht dat em der niks mis mee deed om berichten te 

sturen naar veel jongere meisjes die foto’s posten maar der dan meer achter zocht. En die dacht dat 

em er dan eigenlijk niks mis mee deed. Dus ik vind da wel belangrijk da er dan over gepraat en 

gediscussieerd wordt. Want zun denken dikwijls da ze heel onschuldig bezig zijn en da is niet altijd zo.” 

 Lily, ouder 

Deze anekdotes brengen haar tot de volgende conclusie: 

“Op vlak van seksuele ontwikkeling hebben die precies geen grens. Van ge zegt van 

grensoverschrijdend, ik denk da da bij hun wel anders ligt die lijn van grensoverschrijdend.” 

 Lily, ouder 

Alle respondenten geven ook zelf het belang van formele SO in het aanleren van sociale regels en het 

vermijden van bovengenoemde grensoverschrijdende situaties aan. Isaac en Lily zien SO voornamelijk 

als een manier om de grenzen van anderen te leren herkennen.  
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“Die lakens ken ik ook! Die heb ik al gezien ja. Die lakens zijn echt perfect. Zo heb ik eigenlijk het meeste 

mijzelf kunnen spiegelen in het welzijn van de vrouw snap je. Door het eigenlijk, door meningen van 

dames te horen in mijn klas en dan dat te zien, kunde eigenlijk een goed beeld schetsen van, een goei 

algemeen beeld schetsen van zo voelt iemand zich in een rolstoel of.” 

 Isaac, leerling  

Over het leren aangeven van de eigen grenzen, praten ze niet. Nochtans is dit evenzeer belangrijk, 

aangezien mensen met een mentale beperking vaker in een afhankelijke rol zitten en moeten 

vertrouwen op anderen voor bepaalde basisbehoeften (Baines et al., 2018). Wanneer Lily een situatie 

aanhaalt waar de grenzen van haar zoon overschreden werden, vond ze dat hij hier, uit noodzaak, mee 

moest leren leven. Ze bespreekt de grenzen van haar zoon met een mentale beperking dus wel, maar 

cijfert deze weg ten opzichte van de grenzen van mensen zonder mentale beperking. Ze beschrijft 

meerdere keren dat hij soms choquerende dingen zegt en de grenzen van anderen overschrijdt. Het 

leerproces, waarbij ze hem wijst op de ongepastheid van bepaalde acties en uitspraken, is volgens haar 

eentje van lange adem. Wanneer de grenzen van haar eigen zoon overschreden worden, gaat ze hier 

echter op een veel laksere manier mee om. Ook hier ziet zij deze situaties als een leerproces voor hem. 

Het doel van dit leerproces is niet de eigen grenzen leren aangeven en alternatieven zoeken in situaties 

waarbij hij afhankelijk is van anderen maar wel het leren omgaan met het feit dat zijn grenzen af en 

toe overschreden zullen worden.   

“Wij hebben die altijd geholpen met aan- en uitkleden, met wassen en douchen enzo. En op een 

gegeven moment, da weet ik nog, hoe oud waart gij toen, dan was ik efkes naar de winkel en hij moest 

plassen en de poetsvrouw was hier. En hij wou toen eigenlijk nie geholpen worden want voor hem was 

da eigenlijk ook een beetje iemand vreemd. En die was dan naar ons mama gegaan voor te roepen voor 

te helpen plassen. En da was dan uiteindelijk te laat dus dan hadden wij ook wel gezegd van, daar moet 

ge leren mee omgaan, ook al, als ge moet plassen, alle de poetsvrouw die komt hier al jaren da’s 

eigenlijk een vertrouwde persoon voor ons dus da is best wel oké. Der moogde echt wel, die mag u echt 

wel helpen om te laten plassen. En nu is da geen probleem meer he, nu is die ouder en die kan da echt 

wel plaatsen maar die heeft echt wel een periode gehad da da heel moeilijk was.” 

 Lily, ouder 

Hoewel in deze situatie de poetsvrouw geen seksueel deviante interesse leek te hebben, was dit voor 

haar zoon een zeer ongemakkelijke situatie waarin zijn grenzen overschreden werden. Het leren 

inschatten van sociale situaties betekent dan ook niet enkel het leren herkennen van de grenzen van 

anderen, maar ook zeker het leren aangeven van eigen grenzen.  
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De twee leerkrachten praten wel spontaan over de rol die SO kan spelen in het leren aangeven van 

eigen grenzen. Ze menen dat ondanks de beperkte cognitieve capaciteit van sommigen van hun 

leerlingen, zij allemaal in staat zijn om aan te geven wat zij wel of niet oké vinden. Degenen die verbaal 

niet sterk zijn kunnen dan ook het duimgebaar van oké of niet oké aangeleerd worden. Bovendien 

vinden ze dat het leren aangeven van seksuele grenzen al van op jonge leeftijd voorbereid kan worden. 

De mening van jongeren met een beperking over banale dingen, zoals wat ze graag willen eten, wordt 

volgens hen vaak niet gevraagd of genegeerd. Op deze manier leren ze van jongs af aan dat het weinig 

zin heeft om aan te geven wat ze al dan niet leuk vinden. Bijgevolg moet volgens hen dus van jongs af 

aan gewerkt worden aan het actief betrekken van jongeren met een beperking in het maken van 

keuzes. Dit zou er toe leiden dat leerlingen later ook beter hun grenzen op seksueel gebied kunnen 

aangeven.  

“Als ge nie persé denkt aan seksualiteit moogt ge ook uwen grens aangeven. Wilt gij een ijsje, als ge 

daar geen zin in hebt zegt ge nee. […] Ik denk da mensen die weerbaar zijn in het aangeven van ik weet 

wa ik wil, ik weet wa ik wil eten, wa ik op tv wil zien, da het voor hen ook gemakkelijker is om nee te 

zeggen op seksueel gebied.” 

 Ola, leerkracht OV 1 

Alle respondenten zijn het er over eens dat SO op een school een belangrijke rol kan spelen in het 

vermijden van SGG. De vraag reist nu of het lessenpakket Tussen De Lakens bruikbaar is om deze lessen 

te geven. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden worden alle vijf de methodieken, zoals 

weergegeven in de codeboom in figuur 1, apart besproken en beoordeeld.  

De eerste methodiek, waarbij de lakens worden opgelegd en de symboolkaarten worden uitgedeeld 

aan de leerlingen, wordt door alle respondenten positief beoordeeld. De lakens zijn visueel duidelijk 

en nodigen uit tot gesprek. Ook de symboolkaarten zijn bruikbaar voor de doelgroep. Suggesties gaan 

vooral over het trager aanbrengen van de opdracht en het versimpelen van de kaarten. Zo zou één van 

de leerkrachten niet meteen de oog-, mond- en handkaart gebruiken maar beginnen met de oog- en 

mondkaart. Dit zou er volgens haar voor zorgen dat het thema, dat delicaat is, trager opgebouwd 

wordt. Zo vermijdt ze dat de leerlingen dichtklappen of gechoqueerd worden door de informatie die 

ze voorgeschoteld krijgen. Daarnaast zouden beide leerkrachten in een eerste gesprek de zwarte 

kaarten, die duiden op zwaar seksueel misbruik, achterwege laten. Vervolgens wordt ook geopteerd 

om de gele kaart, die op een ambivalente situatie duidt, nog niet te gebruiken en enkel te werken met 

de groene en rode kaarten. Op deze manier wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen “oké” en 

“niet oké” situaties, wat de leerlingen gewoon zijn. Volgens Isaac is het gebruik van de kaarten echter 

wel haalbaar. Hij ziet hier geen obstakels bij. Een van de leerkrachten die al met het pakket gewerkt 
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had deed bovendien een suggestie om ondergoed te maken voor de naakte lakens. Zo kan de les 

ingeleid worden en kan er langzaam aan toegewerkt worden naar de naakte lakens. Ze ziet dit 

bovendien ook als een manier om de leerlingen te leren hun eigen grenzen aan te geven.  

“Ik heb ondergoed gemaakt voor op de lakens te leggen omda ik gemerkt heb dat leerlingen het heel 

confronterend vinden als de les begint en ik haal die lakens eruit. Sommigen zijn zo van oh ja en die 

vinden da goe en anderen zijn zo van ohnee hier ligt nen blote man op tafel of een blote vrouw en wa 

als er iemand binnenkomt. Dus ik heb dan zo’n bh’ke en een onderbroek en dan leg ik da eigenlijk op 

de lakens voor we beginnen en dan kunnen we de leerlingen ook verwittigen van da gaat er gebeuren. 

En bij sommige lessen bij leerlingen die ik al langer ken is da nie nodig want die weten da wel en dan 

hebben we veiligheid genoeg. […] En sommigen situaties die kunnen ook met uw kleren aan en dan 

bouwt ge zo stillekes aan op naar kwetsbaarder of bloter eigenlijk he. […] Want zelfs die lakens 

opleggen en ge bent eigenlijk al vertrokken he, en als ik dan da ondergoed gemaakt had was da ook 

bekan een les he van vinden jullie da oké of nie en waarom doen we dat en dan zo prenten of beelden 

laten zien en we zitten hier in een klas en ge zijt eigenlijk al vertrokken van wa kan en wa kan nie zo 

met naaktbeelden. Mag iemand zeggen in een klas van ik vind da nie prettig ook al zijn da hier zo twee 

grote naakte tekeningen die er liggen, da heeft ook al met grenzen te maken natuurlijk.” 

 Ola, leerkracht OV1 

Er was geen eensgezindheid over het feit of deel twee van methodiek één, wat eruit bestaat dat 

leerlingen zelf voorbeelden van situaties aanhalen, mogelijk is in OV 1 van het buso. Isaac zelf meende 

dat dit zeker mogelijk was als er enkele mondige leerlingen in de klas zaten, terwijl de andere 

respondenten dit betwijfelden. Dit verschil in mening wijst erop dat de cognitieve capaciteiten van 

leerlingen met een mentale beperking door leerkrachten onderschat worden. Dit heeft als gevolg dat 

zij niet al het lesmateriaal aan hun leerlingen zouden aanbieden, terwijl de leerlingen zelf dit wel als 

haalbaar zien.  

Methodiek twee, waarbij de leerkracht de symboolkaarten wederom uitdeelt en aan de leerlingen 

vraagt om een eigen ervaring te delen aan de hand van de ontvangen kaart, werd kritischer onthaald. 

Lily meende dat deze opdracht niet haalbaar is in OV 1 van het buso. Ze dacht dat de leerlingen zelf 

weinig tot geen situaties van SGG meemaakten. Dit staat in contrast met haar ideeën over hoe mensen 

met een mentale beperking zelf wel vaak grenzen overschrijden. Indien leerlingen wel slachtoffer 

zouden zijn van SGG, vond ze het moeilijk dat leerlingen met klasgenoten zouden moeten praten over 

situaties die traumatiserend kunnen zijn. Ook Isaac zelf zag vooral een probleem in het feit dat alle 

leerlingen op deze manier verplicht worden om te praten over gevoelige zaken. De leerkrachten zagen 

ditzelfde probleem maar zouden het op verschillende manieren oplossen. De ene vertelde dat ze 
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bewust op voorhand zou bepalen wie ze welke kaart gaf, de andere zou werken met paskaarten 

waarbij elke leerling tijdens de les éénmalig de kans heeft om een vraag niet te beantwoorden. Net 

zoals bij de creatie van het ondergoed voor de lakens, zag ze hier een manier in om leerlingen te leren 

hun eigen grenzen aan te geven. Vooral het idee van de paskaarten werd door de ouder en leerling 

positief beoordeeld.  

“Ik denk da ik ook op voorhand zou zien, da ik zou bepalen van wie geef ik wa voor kaartje. Da zou ik 

wel sowieso doen, een kind waarvan ik weet da die een serieus verleden of ne rugzak heeft, ga ik geen 

zwart kaartje geven. Tenzij da ik wel voel van die wilt er iets over zeggen. Maar dan kan die weer 

inpikken op wie da het zwart kaartje gehad heeft.” 

 Aimee, leerkracht OV 1 en OV 2 

“Zeker als ge het hebt over grenzen, in modules vier, is da nen hele belangrijke (het systeem van de 

paskaarten). En dan aanhalen da da ook goe is, dus da ook verwoorden van ge moogt passen. En da’s 

knap da ge past want da’s uw recht om. En da’s uw grens aangeven en daar hebben we het net over. 

En zelfs, alle da gaat over een functionele context maar da zelfs als ge nie persé denkt aan seksualiteit 

moogt ge ook uwen grens aangeven.” 

 Ola, leerkracht OV 1  

De suggesties van de leerkrachten kunnen zeker de barrière om over SGG te praten verlagen al blijft 

het belangrijk om in de klas te vermelden waar leerlingen die zich niet comfortabel voelen om binnen 

de klasgroep over SGG te praten terecht kunnen met hun verhaal of vragen. 

De meningen over methodiek drie waren verdeeld. Deze methodiek bouwt voort op methodiek een 

en twee door te peilen naar de reacties die de leerlingen zouden geven op de eerder besproken 

situaties. De oorspronkelijke reactiekaarten werden op aanraden van de leerkrachten die in fase een 

gesproken werden, vervangen door kaarten met pictogrammen op. De leerkrachten en Lily 

beschouwden dit als een noodzakelijke aanpassing, Isaac zelf echter niet. Alle respondenten geven 

echter aan dat de leerlingen binnen een OV nooit tot een homogene groep behoren. Sommige 

leerlingen uit OV 1 zijn perfect in staat met de oorspronkelijke reactiekaarten te werken terwijl 

anderen die minder visueel of cognitief sterk zijn baat hebben bij de aangepaste reactiekaarten. De 

algemene conclusie van de respondenten is dat idealiter beide kaartensets aan het pakket toegevoegd 

worden zodat iedereen binnen de doelgroep met methodiek drie aan de slag kan. 

Er kwamen verscheidene suggesties ter aanpassing van methodiek vier, waarbij leerlingen tien mythes 

aangeboden krijgen en deze aan de hand van eigen argumenten moeten ontkrachten. Hoewel de 

leerkrachten een deel van de mythes bruikbaar achten, waren sommige volgens hen te abstract. Zo 
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geloofden ze niet dat “enkel vrouwen en meisjes worden slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag” en “seks zonder geweld is eigenlijk geen verkrachting” stellingen zijn die de leerlingen zouden 

begrijpen. Bijgevolg zou geen klasgesprek op gang gebracht kunnen worden. Isaac en Lily zagen geen 

probleem in de gekozen stellingen en vonden dat ze een goede basis voor een klasdiscussie vormden. 

Alle respondenten waren het er dan wel weer over eens dat de stellingen niet allemaal even relevant 

zijn voor het buso.  

“Ja in nen OV1 is da denk ik niet toepasbaar. Ik denk da ge in nen OV1 daar al nen serieuze boterham 

mee hebt. […] Dus da ga ook heel sterk van de groep afhangen of ge da gaat kunnen gebruiken. En dan 

zou ik er echt een paar uitpakken waarvan ik denk da ze het meest mee gebaat zijn, zo van da kort 

rokske (als je een korte rok draagt heb je het zelf gezocht om ongewenste aandacht te krijgen) 

bijvoorbeeld. Da zijn zo dingen waarvan ik weet da zij daar ook wel direct mee te maken zouden kunnen 

krijgen. “Verkrachting gebeurt meestal ’s nachts op straat door een onbekende”, die van ons lopen ’s 

nachts nie op straat dus die zou ik dan nie gebruiken. Kort rokje wel omda da dus da doen zij wel een 

kort rokje dragen, of zij komen wel is in een situatie da de jongen aandringt. Da zijn dingen waarin ze 

meer in terecht komen in die situaties.” 

 Aimee, leerkracht OV1 en OV2 

Naast het feit dat niet alle mythes even relevant zijn om te gebruiken in het buso, miste er volgens de 

respondenten een belangrijk onderdeel over online gevaren. Slechts één van de tien mythes, namelijk 

“een naaktfoto van iemand ongevraagd doorsturen is geen misbruik”, bespreekt een onderwerp dat 

gerelateerd is aan online SGG. De respondenten menen dat SGG dat plaatsvindt op sociale media 

uitermate relevant is voor leerlingen met een mentale beperking. Zij zouden immers vaak weinig 

fysieke sociale contacten onderhouden maar des te meer contact zoeken online. Omdat zij minder 

kansen krijgen om af te spreken met vrienden, compenseren ze dit volgens hen door veel te chatten 

en snel vrienden te maken op sociale media platforms. Ola en Aimee verwachten ook dat de leerlingen 

uit zichzelf over online SGG zullen spreken en hier meer over zouden delen dan over situaties met 

betrekking tot SGG die ze in “de echte wereld” tegenkomen. Met SGG op sociale media platformen 

doelen de Aimee, Lily en Ola dan vooral op het delen van ongepaste foto’s en het typen van seksueel 

getinte berichten. Het toevoegen van mythes die hierop inspelen zou kunnen helpen met het 

vermijden van SGG op sociale media platforms.  
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“Die online dinges zou ook nog een idee zijn om die mythes te weerleggen. En zo wa meer casussen van 

die online. Wa hebt ge allemaal da er online gebeurt, ik weet het ook allemaal nie ze. Naaktfoto’s, ik 

weet nie wa er nog allemaal zo, er zullen nog wel zo met woorden geschreven, da zal er ook wel zijn 

van die ik wil je neuken ofzo weet ik veel wa ze sturen naar mekaar.” 

 Aimee, leerkracht OV1 en OV2 

Verder lijkt het de ouder en leerling nuttig om sites met expliciete seksuele content zoals pornosites, 

waarop jongeren op een informele manier over seks leren, te bespreken bij de mythekaarten. Hoewel 

porno geletterdheid zowel bij jongeren met als zonder mentale beperking aangeleerd moet worden 

(Albury, 2014), zijn ze van mening dat jongeren met een beperking de afbeeldingen nog minder kunnen 

plaatsen. De ouder vreest vooral dat haar zoon geen onderscheid kan maken tussen seks in porno, die 

soms gewelddadige of vrouwonvriendelijke beelden toont (Albury, 2014), en seks binnen een relatie 

of tussen twee personen die wederzijdse toestemming gegeven hebben. De onderliggende assumptie 

hier is dat porno zou kunnen aanzetten tot SGG binnen seksuele relaties die jongeren met een 

beperking aangaan.  

“En hij gaat dan naar bepaalde sites da ik ook zoiets heb van, die dinges komen daar (in de lessen SO) 

nie aan bod. […] Want hij zit wel op pornosites enzo dan denk ik van da’s nie slecht maar langs de 

andere kant heb ik ook wel zoiets van jongen, zo realistisch wordt het ook nie altijd voorgesteld want 

hij gaat zen eigen der dan aan spiegelen van aah een relatie zit zo in een.  Ja tussen porno en een relatie 

is er toch nog wel een groot verschil vind ik. En da wordt eigenlijk in de klas nie. Bij hun wordt da ook 

niet gezegd ze.” 

 Lily, ouder  

Isaac en Lily halen ook spontaan het belang van informatieve websites aan. Ze kennen enkel de website 

allesoverseks.be, die ook door Sensoa opgericht is. Ze zien deze website als een veilige en anonieme 

manier om van jongs af aan over seks te leren. Isaac vindt het ook belangrijk dat deze website in de 

klas besproken wordt zodat leerlingen weten waar ze correcte informatie kunnen vinden indien ze hier 

naar willen zoeken. Op deze manier kan formele SO een aanvulling bieden voor informele SO. Door 

leerlingen bij te brengen waar ze online betrouwbare informatie kunnen vinden, leert men hen een 

kritische blik aannemen ten opzichte van alle informatie die online beschikbaar is.  

“Maar het is wel zo, alles over seks (www.allesoverseks.be) moet ge er altijd in (in de lessen SO) 

vermelden. Die website allesoverseks.be die website moete sowieso. Die moet ge eigenlijk elke les doen. 

Want ik vind da ze die bij ons te weinig hebben aangekaart. Die moet meer de voorgrond krijgen. Zeker 

in het segment van online. Want wij hadden die toen nog nie aangekaart gekregen denk ik. De eerste 
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keer da ik da heb gehoord was pas 15-jarige leeftijd denk ik. En eigenlijk is da zelfs in de lagere school 

al ja.” 

 Isaac, leerling 

Suggesties betreffende methodiek vijf, waarbij de leerlingen casussen moeten beoordelen aan de hand 

van criteria zoals vrijwilligheid en leeftijdsadequaatheid, zijn gelijkaardig aan de suggesties betreffende 

methodiek vier. Vooral in deze methodiek wordt ook opvallend duidelijk hoe het lessenpakket Tussen 

De Lakens validisme in stand houdt. Het merendeel van de casussen bespreekt situaties die geen 

betrekking hebben op de leefwereld van leerlingen met een mentale beperking. Er zijn veel casussen 

over SGG in sportclubs, jeugdbewegingen en bij andere groepsactiviteiten. Dit zijn volgens alle 

respondenten situaties waar leerlingen met een mentale beperking geen voeling mee hebben 

aangezien zij minder kansen krijgen om hobby’s in groep uit te oefenen. Bovendien wordt in de 

oorspronkelijke casussen geen enkele persoon met een mentale, noch fysieke, beperking 

weergegeven. De leerling zelf is van mening dat een lessenpakket dat gebruikt wordt in OV 1 van het 

buso enkel leerlingen met een mentale beperking zou mogen weergeven aangezien de leerlingen zich 

anders niet kunnen inleven in de situaties. De reeds toegevoegde casussen werden dan ook door hem 

en de andere respondenten positief beoordeeld. Suggesties voor relevantere casussen bestonden 

voornamelijk uit het toevoegen van situaties die op internaat of met verzorgers zouden kunnen 

voorkomen. Bovendien wordt ook hier weer door alle respondenten aangeraden meer casussen over 

online SGG toe te voegen.  

“Ja awel da zit ik ook te denken zo meer van, wat doen zij? Ja nie zo veel he, heel veel online, heel veel 

thuis op den chat, die ja, heel veel ruzies daardoor he. Da die in mekaars naam dingen antwoorden en 

foto’s en ja. Wij hebben zo eentje van ja, haar vriendje, maar da’s dan eigenlijk haar ex-vriendje, die 

had dan ne foto gevraagd aan een ander meisje en ja het kot was te klein. En zo komen die da allemaal 

te weten he want die zien mekaar nen hele dag nie maar ’s avonds zitten ze wel op de chat. Daar zit ik 

zo wa aan te denken inderdaad, wat zijn activiteiten die buso-jongeren meer doen. Die zitten niet in 

clubs he, die gaan al eens naar het shopping center als ze al centen hebben. Maar ook dikwijls, 

internaten daar moeten soms ook, heel vaak zitten die op internaat en daar zitten ook wel dingen die 

soms in het oog gehouden moeten worden.” 

 Aimee, leerkracht OV 1 en OV 2 
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“Ja misschien eerder iets met een internaat of een opvoeder of een toiletsituatie met een opvoedster. 

Ja da komen heel veel jongeren wel tegen, er zijn voor verzorging altijd heel veel opvoeders of op 

internaat of in de leefgroep.” 

 Ola, leerkracht OV 1 

De algemene sterkten van het pakket zijn volgens de respondenten de uitgebreidheid van het 

materiaal en de visuele aspecten zoals de lakens en de casuskaarten met afbeeldingen. Alle 

respondenten opteren ervoor om zowel het oorspronkelijke materiaal als de door de onderzoeker 

toegevoegde materialen te behouden. Bovendien zouden ze nog extra casussen, mythen en 

reactiekaarten toevoegen. Enkel op deze manier kan volgens hen voldaan worden aan de noden van 

de heterogene samenstelling van de klasgroepen in OV 1. Alle methodieken moeten volgens de 

respondenten aangescherpt worden qua relevantie voor de doelgroep. De respondenten zijn van 

mening dat alle opgestelde methodieken haalbaar zijn bij het geven van SO in OV 1 mits enkele kleine 

aanpassingen. Daarnaast moet het aanbrengen van de leerstof traag opgebouwd worden. Dit kan op 

verschillende manieren waaronder het gebruik van ondergoed op de lakens, beginnen met twee van 

de vier symbolenkaarten of het selecteren van “milde” casussen.  

6. Conclusie en aanbevelingen 
Analyse van de interviews met de respondenten bevestigt dat mensen zonder mentale beperking een 

bijzondere seksualiteit toeschrijven aan mensen die wel een mentale beperking hebben. Een gevolg 

hiervan is dat leerkrachten het kennen en kunnen van hun leerlingen op relationeel en seksueel vlak 

vaak onderschatten. Dit gecombineerd met het gebrek aan doelstellingen dat de overheid aan OV 1 

van het buso oplegt, leidt tot een beperkte SO voor leerlingen uit OV 1 van het Vlaams buso. Het 

lesmateriaal dat beschikbaar is om SO op te geven in secundaire scholen houdt bovendien validisme 

en andere normen in stand. Het lessenpakket Tussen De Lakens van Sensoa is geschikt voor de 

cognitieve capaciteiten van leerlingen met een mentale beperking uit OV 1. Voor sommigen zijn kleine 

aanpassingen nodig om de visuele duidelijkheid te verbeteren. Deze aanpassingen houden concreet in 

dat de reactiekaarten, waar nu woorden opstaan, vervangen worden door symboolkaarten. Ook aan 

de mythekaarten kunnen afbeeldingen worden toegevoegd.  

Het grootste probleem van het lessenpakket is echter dat het gericht is op mensen zonder beperking, 

validisme in stand houdt en op deze manier niet relevant is voor de leerlingen uit OV 1 van het Vlaams 

buso. Om dit probleem op te lossen moeten voornamelijk de casussen en mythes aangepast worden. 

Ten eerste moeten de personen die afgebeeld worden deels vervangen worden door personen met 

een mentale en fysieke beperking. Ten tweede moet een deel van de situaties die zich afspelen in de 

sportclub, met trainers of in ander clubverband vervagen worden door situaties waarin de jongeren 
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zich kunnen inleven. Dit kunnen onder andere situaties zijn waar een verzorger aan te pas komt of 

situaties die plaatsvinden binnen een internaat. Op deze manier kunnen de leerlingen zich verplaatsen 

in de situaties waardoor ze meer bijleren. Ten derde moet er meer ingezet worden op casussen en 

mythes die inspelen op de online gevaren van seks. Jongeren met een beperking gebruiken het internet 

vaak om bij te leren over seks. Niet alle informatie die op internet te vinden is, is echter correct. Ook 

websites met expliciete seksuele afbeeldingen kunnen jongeren verkeerde ideeën meegeven over 

seks. Het is dan ook belangrijke dat in de cursus SO jongeren aangeleerd wordt om kritisch te zijn ten 

aanzien van de informatie en video’s die ze online vinden.  

Bovengenoemde aanpassingen kunnen ervoor zorgen dat het lessenpakket Tussen De Lakens gebruikt 

kan worden voor het geven van kwalitatieve SO in het buso. Formele educatie aan de hand van module 

vier kan niet enkel helpen om SGG dat het gevolg is van onwetendheid bij jongeren met een mentale 

beperking te voorkomen, het kan hen ook helpen hun eigen grenzen te leren aangeven. Dit is van 

uitermate belang gezien aangezien zij tot een hoge risicogroep behoren om dader of slachtoffer van 

SGG te worden.  

7. Beperkingen van het onderzoek 
Het onderzoek kent enkele beperkingen. Zoals vermeld in de corona preambule is het lessenpakket 

niet in praktijk gebruikt kunnen worden. Hierdoor is het niet mogelijk eventuele problemen die tijdens 

het gebruik aan het licht komen te bespreken en aan te pakken. Er kan niet ingeschat worden hoe een 

klasgroep op het lessenpakket zou reageren. De mening van de leerling werd immers gepeild in een 

anoniem interview en niet onderzocht in een klascontext waar sociale factoren zoals groepsdruk 

spelen. 

Het doel van het lessenpakket is uiteraard seks bespreekbaar maken en leerlingen bijleren over seks. 

Dit onderwerp is vaak nog taboe waardoor niet iedereen zich comfortabel voelt om erover te praten. 

Alle respondenten gaven echter aan zich comfortabel te voelen om met het pakket te werken. Echter, 

de respondenten die besloten om mee te werken waren op de hoogte van het soort vragen dat gesteld 

zou worden. Het is dus aannemelijk dat op basis van zelfselectie enkel respondenten geïnterviewd zijn 

die vanuit zichzelf open over seksualiteit durven praten. Het is bijgevolg niet duidelijk of het 

lessenpakket voor alle leerlingen en leerkrachten zou werken. 

Daarnaast zijn er limieten aan de inclusiviteit van het uiteindelijke pakket. De respondenten waren 

allemaal wit, heteroseksueel en cisgender waardoor er geen intersectionele kijk op het pakket gegeven 

werd. De suggesties die gemaakt werden voor aanpassingen zijn enkel gericht op het aspect van 

iemands identiteit dat te maken heeft mijn zijn beperking. Het pakket is bijgevolg aangepast voor witte, 
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cisgender, heteroseksuele mensen met een beperking. Hierdoor gaan veel intersectionele ervaringen 

verloren en is het niet duidelijk of het pakket inclusief is voor iedereen.  

Tot slot is het zeer moeilijk om een pakket te maken dat bruikbaar is in heel OV 1 van het buso door 

de heterogeniteit van de leerlingen die les volgen in OV 1. Er zijn volgens de respondenten immers 

grote verschillen in het communicatieve, visuele en cognitieve vermogen van de leerlingen uit OV 1. 

Daarnaast zijn er ook grote verschillen tussen de verschillende klasgroepen, waar de ene groep open 

staat voor klasdebatten en -discussies zijn er andere die minder graag meningen delen. De 

aanpassingen van het pakket gebeuren dus op basis van slechts enkele ervaringen die niet 

veralgemeend kunnen worden voor heel OV 1.   
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