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2. Het belang van het thema Relaties en

Seksualiteit
Leerlingen in het voortgezet onderwijs ontdekken van alles rond relaties en seksualiteit. Hoe ze

omgaan met seksualiteit, grenzen, seksuele diversiteit en genderdiversiteit is bepalend voor hun eigen

vorming én voor die van hun schoolgenoten – en daarmee voor het schoolklimaat. Voor een veilig

schoolklimaat en een gezonde ontwikkeling van alle leerlingen is het dus belangrijk om aandacht te

besteden aan relaties en seksualiteit op school.

Waarom is het thema belangrijk op onze school?

Leerlingen komen voor verschillende uitdagingen te staan waaronder de ontwikkeling van hun eigen
lichaam, eerste (seksuele) relaties, grenzen aangeven, seksualiteit en sociale media, LHBTI, seksualiteit en
religie en culturele verschillen.

Onze school speelt een belangrijke rol om leerlingen te ondersteunen bij een positieve seksuele

ontwikkeling. Op de middelbare school maken jongeren grote veranderingen mee op het gebied van

relaties en seksualiteit. Hun lichaam verandert, ze ontwikkelen hun eigen genderidentiteit en seksuele

voorkeur, gaan soms eerste intieme relaties aan en sommigen beginnen te experimenteren met seks of

worstelen met religie. Op onze school mogen leerlingen zijn wie ze zijn. Daarom vinden wij het thema

Relaties en Seksualiteit erg belangrijk.

Kerndoelen

Met ingang van het schooljaar 2012-2013 zijn de thema’s seksualiteit en seksuele diversiteit expliciet
opgenomen in de kerndoelen voor het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat onze school verplicht is om
hieraan aandacht te besteden.

Kerndoell43

De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in
Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, leert de betekenis voor
de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen en leert respectvol om te gaan
met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

Op het Pleysier College Delft maken wij verbinding met het brede begrip welbevinden, sociale veiligheid,

en het vak Mens en Maatschappij. Voor seksualiteit en seksuele diversiteit gaat het om onder andere het

recht op vrije partnerkeuze, recht op toegang tot informatie over seksualiteit, het recht op betaalbare

anticonceptie en recht op voorzieningen.
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Winst voor school

Uit onderzoek in het basisonderwijs (bovenbouw) blijkt dat jongens en meisjes na de lessen over

Relaties en Seksuele Ontwikkeling, makkelijker met elkaar omgaan en elkaar aanspreken op gedrag

en er minder gedoe over is op school. Leerlingen hebben meer kennis over relaties, seksuele

ontwikkeling en seksueel ongewenst gedrag. De meeste leerlingen hebben een meer positieve

houding ten opzichte van homoseksualiteit en ze zijn zelfbewuster in vergelijking met leerlingen die

deze lessen niet hebben gehad. Op onze school vinden wij het daarom belangrijk dat het thema in

een doorlopende leerlijn, elk schooljaar wordt aangeboden aan leerlingen, dat wij ouders hierover

informeren en voor docenten deskundigheidsbevordering beschikbaar stellen.

Sociale veiligheid

Wij zijn als school verplicht om te zorgen voor een sociaal veilig klimaat in en om de school en hiervoor

hebben wij gedragsregels opgesteld en protocollen. De gedragsregels ten behoeve van het thema

Relaties en Seksualiteit zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van dit beleidsplan. Wij nemen maatregelen om

seksuele grensoverschrijding, intimidatie en homonegatief gedrag tijdig te signaleren en te voorkomen.

Dit doen we vanuit onze signaleringsstructuur en klimaat binnen school waarbij we bewaken dat

leerlingen en docenten zich veilig voelen in en om de school.
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3. Visie van onze school

Het Pleysier College Delft begeleidt jongeren in hun ontplooiing tot zelfbewuste, zelfredzame en

verantwoordelijk volwassenen die zich blijven ontwikkelen.

Met vertrouwen in zichzelf, anderen en de toekomst, vinden zij een bij hen passende plaats in de

maatschappij.

Deze visie van onze school sluit aan bij de school die we willen zijn op het gebied van gezonde relaties en

seksualiteit, namelijk een school die leerlingen ondersteunt bij de ontwikkeling van een positieve kijk op

seksualiteit, weerbaar maakt en waarden en normen bijbrengt, zodat zij (later) verantwoorde en

respectvolle keuzes kunnen maken.

Onder ‘verantwoord’ verstaan wij:

- Veilig
- Rekening houdend met grenzen van de ander

- Eigen keuze in vrijheid

- Rechten van de mens: seksuele voortplanting en keuze van een partner
- Respect
- Gelijkwaardigheid
- Prettig en gewenst contact
- Voorkomen van grensoverschrijding.

Op het Pleysier College Delft staan de volgende relaties altijd centraal:

De relatie van de jongere met zichzelf

Wij bouwen op school aan een gezond zelfbeeld en vertrouwen in het eigen kunnen. Dit is onmisbaar

in onze samenleving. Het geeft de jongeren een stevige basis om zich in de wereld staande te houden

en gezonde keuzes te maken. Daarom leren wij jongeren om hun eigen kwaliteiten te ontdekken en

deze op passende wijze in te zetten.

De relatie met de ander

Het opbouwen van een zelfbeeld gebeurt nooit in een geïsoleerde omgeving, maar wordt altijd

beïnvloed door de relatie tot anderen. Het opbouwen van gezonde relaties is daarom belangrijk

binnen onze school waar wij continu aandacht voor hebben.
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De relatie van jongere met de maatschappij

Het Pleysier College zoekt steeds aansluiting bij de wereld en ontwikkelingen in de maatschappij.

Jongeren nemen vragen mee naar school uit hun dagelijkse leven. Door wat ze meemaken of zien op

o.a. sociale media, YouTube en T.V. In onze school worden leerlingen gestimuleerd om vanuit deze

eigen interesses en vragen initiatieven te nemen. Het onderwijsaanbod is betekenisvol en sluit aan

bij situaties uit de dagelijkse realiteit. Zo leren leerlingen dat wat ze doen er ook daadwerkelijk toe

doet en leren ze zorg te dragen voor hun omgeving.
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4. Gedragsregels

Op onze school gelden gedragsregels rondom het thema relaties en seksualiteit op vijf verschillende

gebieden. Daaraan voorafgaand zijn er basisgedragsregels rondom dit thema voor, door en met

leerlingen gemaakt. We noemen dit onze waardevolle afspraken.

De vijf gebieden onder relaties en seksualiteit zijn: (1) liefde, seks en relaties in de school; (2) seksuele

diversiteit; (3) gewoonten; (4) pesten; Aanvullend gelden andere gedragsregels, niet in te delen in een

van de 4 categorieën en die noemen we daarom ‘overig’. De regels gelden voor zowel leerlingen als voor

schoolpersoneel.

De waardevolle afspraken:

●Wees hier – om samen te werken aan een goede relaties zijn leerlingen op school

● Doe mee – leerlingen doen mee in de lessen over relaties en seksualiteit

●Wees eerlijk – leerlingen zijn eerlijk als er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag op school

●Wees veilig – leerlingen voelen zich veilig over hun geaardheid, iedereen mag zijn wie hij/zij wil zijn

● Stel doelen – leerlingen stellen doelen met ondersteuning na onaangepast gedrag op het gebied van

relaties en seksualiteit

● Geef feedback – leerlingen geven feedback in lessen en aan de ander als een relatie niet prettig loopt

● Neem verantwoordelijkheid – leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen gedrag op het gebied

van gezonde relaties

Liefde, seks en relaties in de school

● Op school is ruimte voor het uiten van emoties
● Intimiteit tussen docenten en leerlingen is strafbaar
● Op school worden geen seksistische uitingen over elkaar geaccepteerd
● Op school worden geen seksistische opmerkingen naar elkaar geaccepteerd

Seksuele diversiteit

● Op school worden geen homo uitspraken gedaan over of naar een ander
● School bepaalt welke vakken en thema’s op school aandacht krijgen. School handelt hierbij

volgens de onderwijskerndoelen.
● Je mag zijn wie je bent
● Op school worden geen beledigende uitspraken gedaan over of naar een ander

Gewoonten

● Op school wordt Nederlands gesproken
● Op school worden geen seksistische opmerkingen naar elkaar geaccepteerd
● Op school worden geen beledigende uitspraken gedaan over of naar een ander
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● Er dient op een fatsoenlijke/ respectvolle manier met elkaar gecommuniceerd te worden, dit
geldt voor iedereen binnen de school

Pesten

● Op school wordt onderscheid gemaakt tussen plagen en pesten. Een grapje maken is onderdeel
van een gezond pedagogisch klimaat op school. Pesten wordt afgekeurd

● Op school worden geen beledigende uitspraken gedaan over of naar een ander
● Iedereen hoort erbij en we sluiten niemand buiten
● In school wordt door niemand fysiek geweld geaccepteerd

Overig

● Leerlingen en schoolpersoneel dragen gepaste kleding op school
● In eigen tijd binnen school waaronder pauzes is het vrij om gebruik te maken van de telefoon
● Schoolpersoneel dat buiten werktijd contact heeft met elkaar zijn zelf verantwoordelijk voor

grenzen aangeven
● Docenten hebben een voorbeeldgedrag i.r.t. het gebruik van telefoons op school en in de klas
● Schoolpersoneel is vrij om over passies te communiceren in vrije tijd via de sociale media. Het

advies is om deze niet open te stellen voor leerlingen
● Binnen het team wordt te allen tijde een professionele werkhouding verwacht
● Op school worden geen seksistische opmerkingen naar elkaar geaccepteerd
● Het versturen/delen van naaktfoto's is niet toegestaan. Als dit wel gebeurt maakt school een

melding bij de politie
● Het filmen van anderen zonder toestemming is strafbaar
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5. Gezonde School-aanpak in de praktijk

Werken volgens de Gezonde School-aanpak betekent dat wij jaarlijks in elk leerjaar aandacht besteden

aan het thema Relaties en Seksualiteit en dat wij daarbij activiteiten hebben gericht op leerlingen, ouders

en schoolpersoneel. In bijlage 1 is het Gezonde School activiteitenplan opgenomen van schooljaar

2021-2022. Dit plan is opgebouwd aan de hand van de vier Gezonde School pijlers en wordt elk jaar

geëvalueerd.

Pijler 1; Educatie
Leerlingen ontdekken steeds meer op gebied van relaties en seksualiteit.

Hoe komen onze leerlingen erachter wat liefde voor hen betekent?

Hoe kunnen ze op een gezonde manier relaties aangaan of ontdekken wat veilig en prettig is, voor

zichzelf en de ander?

Om dat te leren maken wij gebruik van de lesmethode ‘Lang Leve de Liefde’. Deze lessen, gegeven door

mentoren, bevatten meer dan alleen informatie over de lichamelijke veranderingen. De lessen gaan ook

over vriendschap, verliefdheid, liefde, relaties, seksualiteit, omgangsregels en weerbaarheid. De methode

wordt aangevuld met andere activiteiten zoals ‘Lovebuzz’ en Can you fix it, daarnaast zullen gastdocenten

komen spreken en wordt theater ingezet.

De volgende thema’s komen aan bod: Wat gebeurt er met jou en je lichaam, Waar ben jij aan toe, Wat

zijn jouw grenzen en die van een ander, Hoe gedraag je jezelf online, Hoe maak je seks leuk, veilig vrijen:

wat is dat en hoe doe je dat, anticonceptie, seksuele diversiteit, liefde en relaties, onveilig vrijen,

zwangerschap en SOA’S.
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Pijler 2; Signaleren
Wij weten hoe het staat met de seksuele gezondheid van leerlingen en docenten weten wat te doen als

er iets aan de hand is. De periodieke onderzoeken van de JGZ helpen om inzicht te krijgen. De

vragenlijsten die worden afgenomen bevatten vragen over relaties en seksualiteit. Onze school helpt

leerlingen en hun ouders of verzorgers bij vragen of problemen via het mentorschap, met

coachtechnieken en de zorgstructuur. Hierbij is ruimte voor (extra) interne ondersteuning en voor

doorverwijzing naar externe hulpverlening. De zorgcoördinator is er ook om docenten zo nodig bij te

staan.

Pijler 3; Omgeving
Er is op school aandacht voor de fysieke en de sociale schoolomgeving. Er zijn plekken waar leerlingen

zich kunnen onttrekken aan het oog van anderen. Er zijn ook voldoende mogelijkheden om op gezellige

plekjes samen te zijn en er is voldoende toezicht op het schoolplein. Ouders worden op de hoogte

gehouden hoe school aandacht besteedt aan het thema Relaties en Seksualiteit en er is informatie

beschikbaar voor ouders via de schoolwebsite.

Pijler 4; Beleid
Wij hebben een visie ontwikkeld met een kerngroep die breed wordt gedragen. Vanuit de visie zijn
gedragsregels opgesteld die onderdeel zijn van dit beleidsplan. De Gezonde School Coördinator is tevens
themaspecialist voor Relaties en Seksualiteit en wordt bijgestaan door een interne Gezonde School
Werkgroep. Er is regelmatig afstemming met de Gezonde School adviseur van de GGD.
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6. Tips voor docenten

● Bespreek in het team waar je moeite mee hebt.

● Bespreek de lessen met elkaar, waarmee je er ook voor zorgt dat

het praten over het thema Relaties en Seksualiteit gewoon wordt.

● Geef je eigen grenzen aan en houd jezelf en anderen daaraan.

● Gebruik alleen woorden waar je jezelf prettig bij voelt.

● Bereid met elkaar lessen voor, het gebruiken van een “Mindmap”

helpt bij het ontdekken wat leerlingen al over het onderwerp

weten.

● Heb aandacht voor het belang en de doelen van het thema op

school.

● Leg uit aan leerlingen wat en waarom er allemaal besproken wordt

tijdens de les.

● Bespreek in het team de signalen van grensoverschrijdend gedrag

en wat te doen als dit voorkomt.

● Weet waar je binnen de school ondersteuning kunt vragen.

● Geef elkaar tips.
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