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Seksuele opvoeding

Hoe en 
wanneer 
praat je 
met je 
kind over 
seks? 

Echt iets om 
tegenop te zien: 

praten over seks 
met je kind. Hoe 

doe je dat en 
wanneer? Om je 
te helpen geven 
we je vier gou-

den regels 
en tips om het 

beste moment te 
kiezen. 

O p TMF grijpt een bijna 
bloot zangeresje zich in 
het kruis, maar je puber 

op de bank verblikt of verbloost 
niet. Je komt erachter dat je zoon 
regelmatig langs pornosites surft, 
of dat je dochter hevig verliefd is. 
Dit alles kan aanleiding zijn voor 
een goed gesprek met je puber 
over seks. Maar moet je als ouder 
nog over seks praten met je kind 
als het inmiddels de puberleeftijd 
heeft bereikt? Dan weten ze het 
toch wel zo’n beetje? Ze praten 
er vast wel met hun vrienden over, 
en bovendien krijgen ze op school 
nog seksuele voorlichting ook! En 
als er vragen of problemen zijn, 
dan hoor je het wel. 
Dit is wat veel ouders denken. 
Het is natuurlijk ook makkelijker 

om het onderwerp seks maar uit 
de weg te gaan. Sommige ouders 
generen zich of zijn bang dat ze 
hun zoon of dochter alleen maar 
op ideeën brengen. En vaak den-
ken ouders werkelijk dat zij geen 
rol spelen in de seksuele ontplooi-
ing van hun puber. Dat is een gro-
te misvatting.

Praten moet
Er is een aantal goede redenen 
om wel met je puber over seks 
te praten. Wat moeders en va-
ders over seks uitdragen, blijkt 
van grote invloed te zijn op hun 
kind, vertelt Marianne Cense van 
de Rutgers Nisso Groep, ken-
niscentrum seksualiteit. Hoe rea-
geren ouders als hun puber aan 
de pil wil, ineens met condooms 

Wees niet 
bang dat je te 
vroeg met je 
puber over 
seks praat!
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op zak loopt of in de war is over 
homoseksuele gevoelens? Hun 
reactie beïnvloedt het zelfbeeld 
van het kind; hoe het denkt over 
zijn lichaam, zijn opvatting over 
seks, liefde en verdere seksleven. 
Tussen ouders en pubers die over 
seks kunnen praten, wordt de ver-
trouwensband versterkt. En het is 
bewezen dat pubers minder risi-
co’s lopen op seksueel geweld, 
soa en zwangerschap, als hun ou-
ders weten hoe zij over seks den-
ken en wat ze doen. 
Ook de angst van ouders dat ze 
met een gesprek hun kind aanzet-
ten tot seks is ongegrond. Kin-
deren hebben wellicht vriendjes 
en vriendinnetjes die al op elfja-
rige leeftijd rare dingen roepen, 
surfen op internet en op sociale 

netwerksites zitten als sugababes 
en hyves. Muziekclips, soaps en 
series op tv zitten vol seks en toe-
spelingen daarop. Het is dus nog 
maar de vraag of je ze als ouder 
nog op ideeën kunt brengen. Als 
je vóór de puberteit met je kind 
praat over seksualiteit, vormen 
jouw ideeën en opvattingen over 
seks en relaties zijn of haar basis. 
Maar ook in de puberteit zijn de 
normen en waarden van de ou-
ders een belangrijk tegenwicht 
voor de informatie die ze elders 
krijgen over seks.

Het is nooit te vroeg
Neem niet te snel aan dat jouw 
kind nog te jong is om seksuele 
interesse te hebben. Daar zorgen 
de hormonen wel voor, die zo 

rond het tiende jaar aan het ver-
anderen slaan. Wees dus niet 
bang dat je te vroeg met je puber 
over seks praat. Kinderen die zijn 
voorgelicht, beginnen niet eerder 
met seks dan kinderen die geen 
seksuele voorlichting krijgen. Dit 
blijkt onomstotelijk uit diverse on-
derzoeken. 
We vinden het allemaal een moei-
lijk onderwerp, zegt ook Öznur 
Acar van de GGD Amsterdam. Ze 
hoort van niet-westerse ouders 
dat ze het zelf ook allemaal niet zo 
goed weten. En er is natuurlijk de 
schaamte, waar ook Nederlandse 
ouders mee kampen. Daarom 
zijn ouders vaak blij als de school 
aandacht besteedt aan seks. Maar 
ook docenten vinden het lastig 
om over seks te praten met hun 

Tekst: Gerdy van der Stap | Illustraties: Bas van der Schot
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Maar hoe dan? 
Bij de seksuele opvoeding van je 
puber zijn er vier gouden regels 
om aan vast te houden. Liefde 
en zorg staan daarbij voorop. De 
eerste letters van deze stelregels 
vormen samen dan ook het woord 
LOVE. 

LET OP JE PUBER. 
Zorg dat je weet waar 
hij of zij zich mee be-

zighoudt: welke internetsites wor-
den bezocht en wat voor feestjes? 
Wie de zijn vrienden van je puber, 
en hoe kijken die aan tegen zaken 
als liefde, relaties en seks? Let ook 
op het gedrag en signalen van je 
puber die misschien aanleiding zijn 
voor een gesprek. Een verliefdheid 
is vaak een mooie gelegenheid om 
over de wensen en grenzen van je 
puber te praten. 

OPEN 
COMMUNICATIE. 
Als je wilt dat de 

boodschap doorkomt, is het niet 
alleen belangrijk wát je zegt, maar 
ook de manier waarop. Veel jon-
geren klagen dat de seksuele op-
voeding vooral gebeurt in de vorm 
van waarschuwingen. ‘Kom niet 
zwanger thuis!’ of ‘Zorg dat je geen 
ziektes oploopt!’ Ook al bedoelen 
ouders het niet zo, hun raad klinkt 
vaak als een commando. Het zijn 
juist open vragen die je puber uit-
nodigen om iets te vertellen: ‘Hoe 
kijk jij aan tegen...?’ en ‘Heb je al 
eens gezoend?’ Sta ook open voor 
wat je puber zelf te vertellen heeft. 
En zorg dat je het gesprek op een 
geschikt moment aangaat en niet 
als je kind haast heeft of zijn aan-
dacht gericht is op iets anders.

VOORBEELD 
GEVEN.
Kinderen pikken veel 

op van wat ze thuis zien en horen. 
Wees je daarvan bewust als je bij-
voorbeeld over anderen oordeelt. 
‘Homo’ wordt makkelijk als scheld-

woord geroepen. Het etiket ‘slet’ is 
zo overgenomen. Voorbeeld doet 
volgen. Zorg dat je puber zich kan 
spiegelen aan ouders die liefdevol 
en met warmte met elkaar om-
gaan. Grote kans dat hij of zij die 
houding overneemt.

ER ZIJN VOOR 
JE PUBER. 
Zorg dat je tijd voor je 

kind hebt, besteed echte aandacht  
aan hem of haar. Cruciaal is dat 
pubers weten dat ze altijd bij hun 
ouders terecht kunnen en dat de 
vertrouwensband sterk genoeg is 
om over lastige dingen te kunnen 
praten. Jongeren geven aan dat er 
veel dingen zijn waar ze hun ou-
ders niet meer bij willen hebben, 
maar dat hun ouders er voor hen 
zijn als dat nodig is, vinden ze heel 
belangrijk. Pubers willen ruimte 
om zich te ontwikkelen en te expe-
rimenteren, maar voelen zich ook 
graag gesteund. 

leerlingen en zo blijft de seksuele 
voorlichting op school vaak heel 
basic. Het gaat over menstruatie, 
zwanger worden, veilig vrijen en 
dan heb je het wel gehad. Ouders 
moeten daar nog iets aan toevoe-
gen. Die moeten het met hun kind 
hebben over gevoelens, seks en 
liefde, over het stellen van gren-
zen en respect hebben voor de 

grenzen van een ander, over nor-
men en waarden, over seks die in 
de media te zien is et cetera. 
Allerlei partijen dragen bij aan de 
seksuele ontwikkeling van kinde-
ren: ouders, school, de media, 
hun vrienden en leeftijdgenoten. 
Die hebben allemaal hun eigen 
rol. 
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Wanneer
Er zijn aanleidingen genoeg om 
met je puber over seks te praten, 
zoals een clip op TMF of MTV de 
vraag kan oproepen: wat vind jij 
van al dat bloot? Of haak aan bij 
jongerenseries als Spangas waar 
onderwerpen als seks, relaties en 
homoseksualiteit frequent voorbij 
komen.
Grijp voorvallen in het echte leven 
aan. Een vrijend paartje op een 
bankje in het park. Vraag: ‘Wat 
vind jij van zoenen in het open-
baar?’ en ‘Waar doe jij dat?’
Gedrag van je puber kan ook een 
gelegenheid zijn om een gesprek 
te beginnen, zoals het surfgedrag 
op internet of een hevige verliefd-

heid. Als je puber voor het eerst 
verkering heeft, praat je over anti-
conceptie, maar probeer ook eens 
de vraag: ‘Is er eigenlijk nog iets 
over seks dat je zou willen weten?’ 
Of: ‘Ik weet wel dat je alles over 
seks wel weet, maar misschien 
vind je het fi jn als ik het nog eens 

Seksuele opvoeding 
op de basisschool
In de Week van de Lente-
kriebels, elk jaar rond het 
begin van de lente, wor-
den op veel basisscho-
len lessen gegeven over 
relaties en seksualiteit. 
Al op de kleuterleeftijd 
wordt de basis gelegd 
voor gezond relationeel 
en seksueel gedrag. De 
thema’s in de lessen slui-
ten aan bij de relationele 
en seksuele ontwikke-
lingsfasen van kinderen. 
Voor de bovenbouw zijn 
er lessen over een posi-
tief zelfbeeld, hoe het 
lichaam verandert in de 
puberteit, omgangsnor-
men, mannen- en vrou-
wenrollen, veilig vrijen 
en weerbaarheid.
De Week van de Lente-
kriebels wordt georga-
niseerd door de Rutgers 
Nisso Groep in samen-
werking met GGD’en. 

Voor meer informatie: www.
weekvandelentekriebels.nl

in mijn woorden vertel?’ Wanneer 
je puber vertelt over een feestje, 
of sportdag, vraag dan eens wat 
verder door. Even kort peilen: is 
er een vriendje of vriendinnetje 
in zicht, is er gezoend? Het hoeft 
niet altijd een ellenlange conver-
satie te zijn; seksuele opvoeding 
bestaat ook uit korte dialoogjes. 
Geef aan dat je wel weet dat het 
ongemakkelijk voelt om met je ou-
ders over seks te praten, maar dat 
je het belangrijk vindt dat het toch 
gebeurt: ‘Ik weet dat je hier niet 
op zit te wachten, maar ik wil het 
toch graag even over seks/con-
dooms /anticonceptie hebben.’ 

Waar 
Elkaar aan tafel gaan zitten aankij-
ken, verhoogt de ongemakkelijk-
heid alleen maar. Zoek naar een 
meer geschikte situatie. Op mo-
menten waarop je met iets bezig 
bent (tv-kijken, koken, autorijden, 
wandelen), is het mogelijk weg te 
kijken en even de aandacht er-
gens anders op te richten. 

Niet doen! 
Niet meteen beginnen met waar-
schuwingen, dan komt het nooit 
tot een open gesprek. 
Liever geen al te persoonlijke 
verhalen, dus de beginzin: toen 
je moeder en ik voor het eerst… 
niet doen! Dat werkt alleen goed 
als je je puber zo snel mogelijk de 
kamer uit wilt hebben. ●

Seksuele opvoeding

Grijp voor-
vallen in het 

echte leven aan 
om met je kind 

over seks te 
praten
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Seks in cijfers

Vanaf 11, 12 jaar beginnen kinderen vaker met elkaar over seks 

te praten en kijken ze samen naar pornografi sche plaatjes. Maar 

het bekijken, aanraken en onderzoeken van elkaars 

geslachtsdelen zoals ze dat eerder deden, is zo’n beetje over. 

Wanneer doen ze wat?

Tekst: Gerdy van der Stap

Bij jongeren van 14 en 15 gaat het vrijen een stapje verder: 
van het (laten) aanraken van de borsten en geslachtsdelen 
onder de kleding naar vrijen. Het opleidingsniveau van je 
kind maakt veel uit; op het vmbo heeft een kwart van de 
jongeren op deze leeftijd al eens geslachtsgemeenschap 

gehad. Op het vwo is dat 1 op de 12. 

Wat jongeren met seksuele ervaring leuk vinden 
aan seks  (%)

het knuffelen en lekker tegen elkaar aanliggen
de verliefdheid en romantiek

de lichamelijke opwinding
dat je heel dicht bij iemand anders bent

de seksuele spanning en avontuur
dat iemand je leuk en aantrekkelijk vindt

de bevrediging van mijn seksuele behoeften
ontdekken hoe het is om te vrijen

dat je dan een relatie (verkering) hebt

0% 20% 40% 60% 80%
Jongens Meisjes

voelen en strelen

vingeren/aftrekken

geslachtsgemeenschap

12-14 jaar

voelen en strelen

vingeren/aftrekken

geslachtsgemeenschap

Seksuele ervaring 

* Verklaring hier waarom er geen cijfers zijn over “ de helft ervaring” anale seks

1e keer gemiddeld

Bronnen: Seks onder je 25e, 2005 (Rutgers Nisso Groep en Soa Aids Nederland)

Meer weten over de seksuele ontwikkeling van kinderen 
en jongeren? Bestel of download de brochure Seksuele 

ontwikkeling van kinderen (0-18 jaar), en wat ouders kunnen 
doen op www.rutgersnissogroep.nl 

Wat jongeren leuk vinden aan seks (%)

Met 17,1 jaar heeft de helft van de Nederlandse jongeren de eerste geslachtsgemeenschap 
gehad. 78 Procent vond het die eerste keer goed getimed en 86 procent vond de eerste 
keer leuk. Jongens en meisje vonden de eerste keer verreweg het vaakst ‘prettig’ als ze

 het met een vast vriendje of vriendinnetje deden.

Bij pubers van 12 
en 13 jaar beperkt 
seksueel gedrag 

(met een ander) zich 
tot (tong)zoenen 

en hooguit voelen 
en strelen onder 

de kleren. Met 13,5 
jaar heeft de helft 

van de jongeren wel 
eens gezoend. Op 
deze leeftijd zijn de 
meeste jongens (87 
procent) en meisjes 

(94 procent) wel eens 
verliefd geweest en 

tweederde heeft 
ook wel eens 

‘verkering’ gehad. 

Van de jongens 
van 12 tot 15 jaar 
heeft bijna de helft 

(42 procent) wel eens 
gemasturbeerd, maar 
van de meisjes is dat 

nog geen kwart 
(20 procent). 
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De campagne

10

‘Als je a zegt, 
hoef je nog 
geen b te 
zeggen’

H et leverde fl ink wat 
vette krantenkoppen 
op, het resultaat van 

het onderzoek onder jongeren 
Laat je nu horen! van de Univer-
siteit Utrecht en de Rutgers Nisso 
Groep. Daaruit bleek namelijk dat 
velen last hebben van grensover-
schrijdend seksueel gedrag. Wel 
84 procent van de meisjes heeft 
sinds haar veertiende zo’n erva-
ring gehad. Bij de jongens is dit 
66 procent, vaak als dader van het 
grensoverschrijdende gedrag. Zes 
op de tien ondervraagde meis-
jes rapporteerden ongewenste 
seksuele ervaringen met fysiek 
contact. Ruim driekwart werd ge-
confronteerd met ongewenst sek-
sueel gedrag als seksuele opmer-
kingen, of het toegestuurd krijgen 
van vervelende mailtjes of porno. 

Wensen en grenzen
‘Het zijn cijfers die we wel een 
beetje moeten nuanceren,’ zegt 
Filippo Zimbile van Soa Aids Ne-
derland. ‘Je moet het ook zien in 
de context waarin het plaatsvindt. 
Jongeren verkennen hun grenzen 
en gaan daar soms dus overheen. 
Ook heeft het met de dubbele 
moraal in de rolpatronen te ma-
ken. Jongens moeten actief zijn. 

Vaak denken ze dat ze moeten 
doorzeuren om seks. Daardoor 
voelen meisjes zich weer onder 
druk gezet. Het duidelijk maken 
van wat je wel en niet wilt, is moei-
lijk voor jongeren.’ 
Om hen hierbij te helpen begint 
in november de campagne Seksu-
ele gezondheid en weerbaarheid 
onder de naam Maak seks lekker 
duidelijk. Zimbile: ‘We willen dat 
jongens en meisjes de bagage 
hebben om hun seksuele wensen 
en grenzen te bepalen. Dat ze 
beseffen dat het ertoe doet wat 
zij willen en wat de ander wil. En 
dat ze de vrijheid voelen dat eer-
lijk te zeggen, ondanks aandrang 
of groepsdruk. Verder willen we 
de jongeren die twijfelen, graag 
helpen. Als je a zegt, hoef je nog 
geen b te zeggen’

Nog niet toe aan seks
De campagne richt zich op twaalf- 
tot en met achttienjarigen. Alles 
wat met seksualiteit te maken 
heeft, komt aan bod, want het 
moet ook jongeren aanspreken 
die nog niet aan seks toe zijn. 
Dat laatste is belangrijk. Immers,  
jongeren vinden seks het leukst of 
genieten er meer van als ze zich 
op hun gemak voelen en zich ge-

Maak seks 
lekker duidelijk

Veel jongeren 
hebben te maken 

met ongewenst 
seksueel gedrag. 

Als slachtoffer, 
maar ook als 

dader. Om dit te 
voorkomen is er 

voor jongeren een 
nieuwe campagne 

ontwikkeld. En om 
seksualiteit mak-

kelijker bespreek-
baar te maken is er 
nu voor ouders en 
professionals een 

speciale site.
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respecteerd voelen. Zimbile: ‘Dat 
zijn toch dingen waardoor je zegt: 
stel dat seksmoment bij twijfel 
dan maar uit. Dan is de kans op 
spijt achteraf veel minder.’ 

Uwkindenseks.nl
Bij het uitstellen spelen de ou-
ders ook een rol. Zo blijkt uit een 
onderzoek dat jongeren uit een 
hecht gezin minder snel aan vaste 
verkering beginnen en ook minder 
snel met seks. Wanneer jongeren 
een slechte verhouding met hun 
ouders hebben, proberen ze dit 
te compenseren door op jonge 
leeftijd een vaste relatie aan te 
gaan. Wat vaak leidt tot vroege 
ervaringen met seks. 
Uiteindelijk is iedereen erbij ge-
baat dat jongeren zich daadwer-
kelijk vrij voelen om over hun 
wensen en grenzen te praten. 
Dat kan alleen als seksualiteit 
bespreekbaar is. Om ouders, 
leerkrachten en jongerenwerkers 
een handvat aan te reiken om 
over seksualiteit te communice-
ren, wordt speciaal voor hen een 
website gelanceerd in het kader 
van de weerbaarheidcampagne: 
www.uwkindenseks.nl. Informatief  
zijn de fi lmpjes waarin jongeren 
vertellen hoe zij de seksuele op-

voeding door hun ouders bele-
ven. Er zijn ook oefenfi lmpjes om 
te leren hoe je een gesprek met je 
kind over seks kunt aanpakken. 

Can you fi x it?
Voor jongeren is www.sense.info 
een goede en betrouwbare web-
site over seksualiteit. Daar is ook 
een online game te vinden: Can 
you fi x it? Dit spel - gemaakt in het 
kader van de campagne - is ge-
richt op weerbaar worden en het 
leren aangeven van wat je wilt en 
wat niet. Ook is er een specifi eke 
hyvespagina aan de campagne 
gekoppeld. Interactieve fi lmpjes 

tonen situaties waarin jongeren 
met grensoverschrijdend gedrag 
te maken krijgen. De eindsituatie 
van de fi lmpjes is niet leuk. Het 
is fout gegaan, maar waarom? 
Je kunt de uitkomst veranderen 
door ergens een grens te stellen 
of door te vragen wat die ander 
wil. Zo fi ks je een andere afl oop. 
Zimbile: ‘Op die manier willen we 
bijvoorbeeld een vaardigheid als 
timing trainen: als je slim bent ga 
je niet wachten tot je allebei naakt 
bent om te zeggen dat je geen zin 
hebt.’ ●

website: www.uwkindenseks.nl

duidelijk

Tekst: Gerdy van der Stap | Illustratie: Bas van der Schot
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School

Lessen in liefde 

De lesmethode Lang 

Leve de Liefde bestaat 

uit zes lessen. Omgaan 

met verliefdheid en verkering 

zijn belangrijke onderwerpen, 

maar er is ook aandacht voor 

veilig vrijen om een geslachts-

ziekte en zwangerschap te 

voorkomen. De GGD biedt 

scholen ondersteuning bij 

het voorbereiden en uitvoeren 

van het lespakket. Bij de GGD 

Amsterdam traint Jenny van 

Leeuwaarde docenten om met 

het lespakket te werken. Ze 

was eerder docent verzorging 

en gaf zelf Lang Leve de Liefde 

aan de derde klas vmbo. 

Wat vinden leerlingen van 
Lang Leve de Liefde? 
‘Het is een onderwerp waar ze 

veel belangstelling voor heb-

ben. De zes lessen vinden ze 

vaak te weinig. Er is zo veel 

om over te praten. Vooral bij 

meisjes staat de mond niet stil. 

Meisjes zijn heel open en rea-

geren meer. Jongens praten 

minder, maar luisteren wel. 

Het is leuk om te zien hoe de 

meisjes gaan meehelpen om 

wat antwoorden bij de jongens 

los te peuteren.’

Klinkt gezellig!
‘Ja, het is superleuk. Ook van-

wege de onschuld die kinderen 

vaak nog hebben bij zo’n bela-

den onderwerp. Op deze leeftijd 

fl appen ze er nog van alles uit. 

Ze kunnen van elkaar leren  en 

nemen ook dingen van elkaar 

aan, maar je moet het als leer-

kracht wel goed aansturen.’ 

Weten jongeren al niet 
genoeg over seks? 
‘Jongeren denken dat ze veel 

over seks weten. En waar-

schijnlijk weten ze ook wel 

veel, maar of het klopt en of 

het past bij hun leeftijd, is een 

tweede. Het feit dat er heel veel 

vragen komen, betekent dat er 

behoefte aan informatie is.’ 

Wat is een goede leeftijd 
voor seksuele voorlichting?
‘Je moet beginnen in de on-

derbouw van de basisschool. 

Eerst gaat het over relaties en 

genegenheid, later pas over 

seksuele ontwikkeling. Op de 

scholen voor voortgezet onder-

wijs waar ik werkte, gebeurde 

het ook in de brugklas. Dan 

zie je dat sommige leerlingen 

alleen maar luisteren, maar 

ze nemen de informatie wel 

op. Ieder kind pikt op wat het 

nodig heeft. Is het onderwerp 

niet belangrijk genoeg, dan 

blijft het ook niet hangen. Het 

Als ouder wil je graag dat je kind weet dat seksuele contacten veilig, 
gelijkwaardig en plezierig horen te zijn. Scholen kunnen daarbij helpen. 
Speciaal voor het vmbo en het praktijkonderwijs is de methode Lang 
Leve de Liefde ontwikkeld, die landelijk in Nederland wordt ingezet.

‘Op deze 
leeftijd 

flappen ze 
er nog van 
alles uit’

11 pub6 soa school   26 20 09 10   11:41:30
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is ook belangrijk om informa-

tie te herhalen. Je zou elk jaar 

iets anders uit moeten diepen.’

Wat wil je vooral met Lang 
Leve de Liefde overbrengen? 
‘Wensen en grenzen: wat wil je, 

wat is prettig en waarom? Wat 

vind je niet prettig en hoe laat 

je dat aan de ander merken? 

Lespakketten zijn vaak gericht 

op het voorkomen van tiener-

zwangerschappen en soa’s, dus 

gezondheidsaspecten. Maar 

dat werkt alleen als je ook alle 

andere aspecten erbij betrekt. 

Zoals het opbouwen van een 

goede relatie, waarin je met 

elkaar kunt praten. Veiligheid 

in een relatie. Dan pas kun je 

aangeven wat je wensen zijn 

en wat je grenzen zijn.’ 

Bestaan daar veel 
misverstanden over?
‘Ja, vooral op het gebied van 

de non-verbale communicatie. 

Zo was er een incident waar-

bij  twee jongens een meisje 

lastig hadden gevallen in de 

kleedkamer. Toen ze erop aan-

gesproken werden, zeiden ze: 

“Ja, maar ze lachte!” Ze snap-

ten niet dat dat lachen ook ze-

nuwen kunnen zijn en dat het 

meisje niet wist wat ze moest 

doen. Dus ondanks dat ze nee 

zei, gingen ze door, want ze 

lachte…’ 

Snapten die jongens het wel 
toen je het uitlegde? 
‘Het is meer weten dat je zo-

iets niet kunt maken. Snappen 

komt misschien later, wanneer 

er meer inlevingsvermogen is. 

Ik denk ook dat jongens moe-

ten leren dat ze ook wat seksu-

aliteit betreft een rem hebben. 

En beseffen dat als een meisje 

nee zegt, het gewoon nee is.’ 

Geven alle vmbo-scholen les-
sen in Lang Leve de Liefde? 
‘We streven ernaar 75 procent 

van de scholen te bereiken, 

maar het is iets minder. Je 

merkt dat hoe meer problemen 

er binnen een gemeente zijn, 

hoe meer aandacht er voor de 

lesmethode is. Terwijl je ei-

genlijk ieder kind deze basis 

mee zou willen geven. Proble-

men kunnen zich voordoen op 

straat, buitenshuis, maar na-

tuurlijk ook in huis, en dat heb 

je veel minder in de gaten.’ ●
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