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Over deze cursus
Inleiding
Praten over seksualiteit is iets heel intiems. Het voelt daarom ook vaak wat ongemakkelijk.
Maar er niet over praten is geen optie. Het is heel belangrijk dat cliënten over seksualiteit
kunnen praten. Het is voor jou, als hulpverlener, van groot belang om te weten wat je wel
kunt doen en wat je niet moet doen, waar de mogelijkheden liggen en waar de grenzen
liggen bij de ondersteuning op het gebied van seksualiteit.

Om te praten over seks hoef je je niet in allerlei bochten te
wringen.

Leerdoelen
• Je kunt de normale seksuele ontwikkeling beschrijven.
• Je kunt het begrip veilig klimaat beschrijven en het belang uitleggen van een veilig

klimaat.
• Je kunt uitleggen hoe je op professionele wijze over seksualiteit kunt communiceren

met cliënten en je kunt cliënten de nodige ondersteuning bieden op het gebied van
seksualiteit.

• Je kunt diverse methodieken beschrijven om voorlichting te geven en een veilig seksueel
klimaat te bevorderen. Je kunt deze methodieken toepassen. Je kunt cliënten
voorlichting geven over de mogelijke gevaren van internet- en sociale mediagebruik.

• Je kunt mogelijke seksuele problemen bij cliënten beschrijven. Je kunt hier als
hulpverlener een inschatting van maken.

• Je kunt beschrijven wat seksuele intimidatie en seksueel misbruik/geweld inhoudt. Je
kunt aangeven hoe dit als hulpverlener te signaleren en hoe hier op een professionele
wijze mee om te gaan.

• Je kunt ethische dilemma’s bij de ondersteuning van cliënten op het gebied van
seksualiteit bespreekbaar maken.
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Beoordeling

Beoordelingsformulier
<

Aan het eind van de cursus wordt je parate kennis beoordeeld met een toets. Je praktische
beheersing van de leerdoelen wordt getoetst aan de hand van één beroepsproduct. Deze
worden op verschillende punten beoordeeld: op inhoud en op de uitvoering. Ander
belangrijke punten bij de beoordeling zijn: actieve deelname aan de lessen, nette uitwerking
van de opdrachten in correct Nederlands. Je vindt ze bij elkaar in het Beoordelingsformulier.

Planning

Planningsformulier
<

Een beroepsproduct maken kost tijd. Daarom moet je dit goed plannen. Lees eerst de opdracht
van het beroepsproduct goed door en vul daarna het planningsformulier in. Neem ook de
andere opdrachten van deze cursus op in je totale planning. Zo voorkom je dat je in tijdnood
komt.

Beroepsproduct: Wat je altijd al wilde weten
'Jullie willen alles van mij weten en ik moet alles vertellen over seks. Maar jullie zeggen over
jezelf niets'.
Het is een uitspraak van de 22-jarige Kevin met een licht verstandelijke beperking. Hij heeft
gelijk. Het is niet professioneel om over je eigen seksualiteit te praten. Maar je hebt de
opmerking van Kevin wél gehoord en neemt deze ook serieus.
Om seksualiteit bespreekbaar te maken, maak je in viertallen een 'Van alles over
seks!’-vragenspel voor individuele gesprekken. Het is de bedoeling dat er over en weer vragen
gesteld mogen worden aan de hand van vragenkaartjes met verschillende thema's. De
hulpverlener kan vragen stellen aan de cliënt en de cliënt stelt vragen aan de hulpverlener.
Thema's zijn bijvoorbeeld: lijf, liefde, kriebels, relatie, intimiteit, jeuk (soa's/ziektes), internet.
Maak een set vragen voor de hulpverlener en een set vragen voor de cliënt. Er zijn minimaal
acht verschillende thema's en per thema zijn er minimaal zes vragen (drie hulpverlener/drie
cliënt).
Let op dat de vragen neutraal gesteld worden, dus niet gericht op persoonlijke beleving of
ervaringen. Je mag wel vragen stellen over normen en waarden, omdat je daarbij aan kunt
sluiten in de verdere begeleiding.
Je mag er een competitie-element aan toevoegen (Triviant).
Maak ook een alarmkaart wat er gedaan moet worden bij een vermoeden van seksueel
ontoelaatbaar gedrag. Het kan zijn dat er antwoorden gegeven worden die alarmbellen
doen rinkelen.

Voorbeeldvragen cliëntset:
• Mag een jongen seks hebben met een meisje als ze elkaar alleen aardig vinden?
• Is de foto bij een profiel op internet altijd echt?
• Ga je naar de dokter bij jeuk tussen je benen?

Voorbeeldvragen hulpverlenerset:
• Als iemand via sociale media zegt je leuk te vinden, geef je dan gelijk je telefoonnummer?
• Wat is verliefdheid eigenlijk?
• Is het normaal om seks te hebben met iemand waar je geen verkering mee hebt?
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Stappen

• Maak een planning en een taakverdeling.
• Bedenk verschillende thema's die te maken hebben met seksualiteit (minimaal acht).
• Bepaal voor welke doelgroep je het vragenspel maakt.
• Bedenk de spelregels en geef daarbij aan wat het doel van het spel is.
• Maak de vragen, per thema minimaal zes. Formuleer de vragen zo dat het openheid biedt

voor gesprekken, dus niet te persoonlijk, niet te direct.
• Twee studenten gaan met elkaar in gesprek aan de hand van de vragen. Verdeel de rollen:

hulpverlener en cliënt. Het andere tweetal observeert het gesprek en luistert kritisch naar
de vragen en antwoorden in het gesprek. Zijn de vragen goed geformuleerd om een
gesprek over seksualiteit te voeren en informatie te delen?

• Na het gesprek geven de observatoren feedback op de vragen: welke vragen geven
aanleiding voor een goed gesprek en welke vragen moeten nog aangepast worden?

• Maak het spel af. Zet de vragen op kaartjes, maak eventueel een spelbord. Maak er een
bruikbaar vragenspel van dat je kunt gebruiken in de praktijk.

Wanneer het vragenspel klaar is, test je het uit:
• Een ander viertal speelt jullie vragenspel voor de klas.
• Leg de spelregels uit.
• Verdeel de rollen: hulpverleners en cliënten.
• De andere medestudenten observeren.
• Na afloop van het vragenspel volgt er een klassikale evaluatie met tips en tops.

Laat elke processtap goedkeuren door je docent, voordat je begint aan de volgende
processtap.

Eisen aan het beroepsproduct

Het beroepsproduct wordt beoordeeld op de volgende punten:
• Je hebt minimaal 48 vragen geformuleerd over verschillende thema's rond seksualiteit.
• Je hebt de vragen neutraal geformuleerd, niet gericht op persoonlijke beleving en/of

ervaringen.
• Je hebt een alarmkaart gemaakt, waarop de handelswijze staat bij een vermoeden van

seksueel ontoelaatbaar gedrag.
• Je hebt een gesprek gevoerd over seksualiteit aan de hand van het vragenspel. Hierbij

heb je doorgevraagd op vragen die door de cliënt werden gesteld.
• Je hebt een vragenspel gemaakt, dat toepasbaar is in de praktijk voor een specifieke

doelgroep.
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Oriëntatie
Opdracht 1 Blootgewoon

We worden constant geconfronteerd met bloot en seks. Het wordt gebruikt in reclames en
televisieprogramma's. Blijkbaar trekt het kijkers en kopers. En daarmee lijkt het ook een
product geworden, bereikbaar voor iedereen. Het is te koop en kijken mag.
Zo veel bloot in de maatschappij. Alles lijkt normaal en moet kunnen. Verwachtingen zijn
hooggespannen, maar voor veel mensen is de realiteit anders.

Zoek samen met een medestudent vijf verschillende producten die een reclame met bloot,
erotiek en/of een seksueel getinte lading gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de reclame van
Axe, waarbij een man onweerstaanbaar voor vrouwen wordt door het gebruik van dit merk,
Coca-Cola met een grasmaaiende man of Opel Mokka met een wifihotspot die een enorme
aantrekkingskracht op vrouwen heeft.

Beantwoord daarna de vragen.

a. Wat zou de reden kunnen zijn dat er bloot wordt gebruikt?

b. Als je de reclame letterlijk neemt, wat is dan de verwachting van het product?

c. Hoe zou iemand de reclame bekijken die het letterlijk neemt? Bijvoorbeeld iemand met
autisme of iemand met een licht verstandelijke beperking?

d. Wat zou het effect kunnen zijn voor personen die de reclame letterlijk nemen?

e. Is bloot inmiddels zo 'gewoon' geworden, dat 'alles' tegenwoordig moet kunnen? Wat
betekent dit voor een cliënt die niet goed onderscheid kan maken tussen reclame/fictie
(schone schijn) en de werkelijkheid? Hoe ga jij daarmee om als hulpverlener?

f. Hoe leg je de reclame uit aan iemand die de boodschap letterlijk neemt?
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Opdracht 2 Digitale schandpaal

In Duitsland is er een digitale schandpaal gelanceerd, waarop mensen foto's kunnen plaatsen
van seksueel getinte reclame-uitingen. Het is een strijd tegen de seksualisering van de
maatschappij. Ook in Nederland zijn er veel reclamefoto's te vinden met een seksuele lading.
Zoek per persoon drie verschillende reclameafbeeldingen met een seksuele lading. Verzamel
alle verschillende foto's en zet deze achter elkaar in een filmpje met een spannend muziekje
eronder (gebruik bijvoorbeeld PowerPoint).

Bekijk het filmpje en beantwoord klassikaal de volgende vragen:
• Hoe kijk je naar de verschillende reclame-uitingen?
• Wat valt je op bij het zien van de verschillende foto's?
• Wat zou het tegengestelde effect kunnen zijn bij een digitale schandpaal?

Opdracht 3 Echt versus ideaal

Photoshop is niet meer weg te denken uit de tijdschriftenindustrie. Elke pukkel en rimpel
wordt keurig glad en egaal gephotoshopt. Het is wat we steeds om ons heen zien en wat
we met elkaar mooi vinden. Maar wat is er nu echt en wat is nep?

Maak een (digitale) collage met een kijkje in de 'echte' wereld aan de linkerkant en een
ideaal gemaakte wereld aan de rechterkant. Maak een mannenversie en een vrouwenversie.
Denk daarbij aan:
• verschillende leeftijden
• 'uitwendige' aanpassingen, als haarkleuring en make-up
• 'inwendige' aanpassingen, als plastische chirurgie en anabole steroïden.
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Van alles over seksualiteit
Inleiding
Opgroeien, leven, wonen, werken in een veilige omgeving. Dat wil iedereen. Een omgeving
waar je je kunt ontwikkelen, kan ontdekken en ervaren. Met ruimte voor mogelijkheden en
wensen, maar ook kaders en grenzen.
In zo'n omgeving kunnen allerlei onderwerpen op een respectvolle manier besproken worden,
zoals levensvragen maar ook intieme vragen over seksualiteit.

Leerdoelen
Je kunt de normale seksuele ontwikkeling beschrijven. Je kunt het begrip veilig klimaat
beschrijven en het belang uitleggen van een veilig klimaat, waarin seksualiteit een plek
heeft.
• Je kunt de normale seksuele ontwikkeling beschrijven.
• Je kunt uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip veilig klimaat.
• Je kunt het belang uitleggen van een veilig klimaat, waarbinnen seksualiteit een plek

heeft.
• Je kunt benoemen welke invloed (eigen) normen en waarden hebben op de visie op

seksualiteit.

Ontwikkeling is een (spannende) ontdekkingstocht!
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Opdracht 4

Theoriebron
Aandacht voor
seksualiteit
<

Theoriebron
Seksuele
ontwikkeling
<

Filmpje Animatie
seksuele
levensloop: Wat is
normaal en wat is
uitzonderlijk
seksueel gedrag?
<

Een veilige omgeving

Opgroeien, ontwikkelen en ontdekken in een veilige omgeving: wat houdt dat eigenlijk in?
Bekijk het Filmpje Animatie seksuele levensloop. Lees de Theoriebron Aandacht voor
seksualiteit en de Theoriebron Seksuele ontwikkeling en beantwoord de vragen.

a. Wat is kenmerkend in een normale seksuele ontwikkeling in de leeftijdsfase van 0-6 jaar?

b. Welke seksuele ontwikkelingen zijn kenmerkend in de leeftijdsfase van 6-12 jaar? En wat
valt er op?

c. Wat verstaan we onder de puberteit?

d. Wat is anders in de seksuele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking?

e. Wat wordt bedoeld met een veilig klimaat op het gebied van seksualiteit? Omschrijf het
in je eigen woorden.

f. Wat wordt bedoeld met hechting?

Opdracht 5

Theoriebron
Aandacht voor
seksualiteit
<

Aandacht voor seksualiteit

Praten over seksualiteit doe je vast niet met iedereen. Moeten cliënten wel met alle
hulpverleners over (hun vragen rondom) seksualiteit praten? Is werkelijk alles bespreekbaar?
Lees de Theoriebron Aandacht voor seksualiteit.
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