
1Begeleiding van jongens bij een gezonde seksuele ontwikkeling

Jongens en seks
Begeleiding van jongens bij een 
gezonde seksuele ontwikkeling



2 Jongens en seks

ga de uitdaging aan!
Deze brochure laat zien hoe je relaties en seksualiteit met jongens bespreekbaar kunt maken. een handige uitgave voor 
docenten, opvoeders en jongerenwerkers, kortom: voor iedereen die jongens wil ondersteunen bij een gezonde en veilige 
seksuele ontwikkeling!

Hebben jongens andere seksuele voorlichting nodig dan meisjes? Ja. Allereerst weten we dat jongens in de puberteit  
een andere ontwikkeling doormaken. gemiddeld lopen jongens twee jaar achter op meisjes. Ten tweede weten we uit 
onderzoek dat jongens soms andere vragen en problemen hebben dan meisjes. Toch wordt daar in de seksuele en  
relationele vorming nog weinig rekening mee gehouden. Jongens willen bijvoorbeeld praten over thema’s als pornografie, 
homoseksualiteit en seksuele opwinding, maar dat vinden professionals nogal eens lastig. een andere reden is dat jongens 
niet makkelijk om hulp of ondersteuning vragen. Jongens maken bijvoorbeeld weinig gebruik van de spreekuren van sense. 

Deze brochure geeft informatie over jongens en seks en biedt concrete tips om seksualiteit met jongens bespreekbaar te 
maken en hen te begeleiden. De brochure bestaat uit drie modules. De eerste module bevat feiten en cijfers over jongens 
en seksualiteit. De tweede module geeft specifieke adviezen en tips over de begeleiding van jongens. In de derde module 
worden tien relevante thema’s belicht. 

ga de uitdaging en het gesprek aan! Wil je meer informatie over seksualiteit en seksuele en relationele vorming, dan  
kun je terecht op www.seksualiteit.nl (voor volwassenen), www.sense.info (voor jongeren), www.seksuelevorming.nl  
(voor docenten) en op de website van Rutgers WPF: www.rutgerswpf.nl. 
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moDule 1
ken Je ciJfers
• Cijfers over jongens en seks
• De seksuele ontwikkeling van jongens
• Seksuele opvoeding van jongens

moDule 2
BesLagen ten iJs koMen
• Doelen van seksuele opvoeding
• Drie voorwaarden om seksualiteit te bespreken 
• Jongensgroep of gemengde groep
• Mannelijke of vrouwelijke begeleider
• Aandachtspunten

moDule 3
geBruik theMa’s

TheMA 1: Jongens en lichamelijke veranderingen 

TheMA 2: Informatie voor jongens over het meisjeslichaam

TheMA 3: Jongens en verliefdheid, relaties en seks 

TheMA 4: Invloed van vrienden

TheMA 5: homoseksualiteit

TheMA 6: Pornografie en geseksualiseerde beelden

TheMA 7: Internetgebruik en nieuwe media

TheMA 8: Veilige seks

TheMA 9: Seksuele grenzen 

TheMA 10: Alcohol, drugs en seks 

inhoudsopgave
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over het algemeen gaat het goed met de 

seksuele gezondheid van jongens in nederland. 

Dit geldt echter niet voor alle jongens. Vooral 

laagopgeleide en allochtone jongens nemen meer 

seksuele risico’s. De volgende feiten en cijfers 

komen uit het onderzoek seks onder je 25e 

(2005), waarin 4900 jongeren zijn gevraagd naar 

hun seksuele ervaringen. Vervolgens kun je lezen 

hoe de seksuele ontwikkeling van jongens 

verloopt en welke rollen ze hebben.

ciJfers oVer Jongens

starters
Jongens beginnen iets eerder met seksueel gedrag (tong-
zoenen) dan meisjes, maar een jaar later hebben de meisjes 
de jongens ingehaald met hun seksuele ervaring. Op zeven-
tienjarige leeftijd hebben meer meisjes dan jongens ervaring 
met geslachtsgemeenschap en orale seks. Dit verschil komt 
vermoedelijk doordat meisjes tussen de zeventien en negen-
tien jaar vaker ervaring opdoen met oudere jongens. Op alle 
leeftijden hebben jongens meer ervaring met masturbatie 
dan meisjes. Jonge jongens van dertien en veertien jaar 
hebben meer ervaring met anale seks dan meisjes van die 
leeftijd. Vanaf twintig jaar hebben jongens en meisjes onge-
veer evenveel seksuele ervaring. 

Wel of niet doen? 
Allochtone jongens hebben meer ervaring met geslachtsge-
meenschap dan autochtone jongens. Twintig procent van de 
Nederlandse jongens tussen de twaalf en zeventien jaar  

heeft wel eens geslachtgemeenschap gehad. Bij Marokkaanse 
jongens geldt dit voor 38 procent, bij Turkse jongens voor 45 
procent. Surinaamse jongens hebben met 51 procent de 
meeste ervaring. Van de seksueel actieve jongeren hebben 
allochtone jongeren vaker seks gehad met vier of meer  
partners. Marokkaanse en Turkse jongens hebben minder 
ervaring met verliefdheid dan Surinaamse en Antilliaanse  
en Nederlandse jongens. 

Waarom seks?
Jongens vinden vaker dan meisjes dat seks leuk is vanwege 
de spanning, het avontuur en de lichamelijke opwinding. 
Meer meisjes dan jongens vinden knuffelen en tegen elkaar 
aanliggen de leuke kanten van seksualiteit, gevolgd door 
verliefdheid, romantiek en intimiteit. 

Condoom en pil
Tien procent van de jongens doet bij de eerste geslachts-
gemeenschap niets om een zwangerschap te voorkomen.  
74 procent van de jongens beschermde zich tegen een soa 
door een condoom te gebruiken. Ruim 33 procent van de 
jongens gebruikte bij seks met de laatste partner een 
condoom. Jongens maken onderscheid tussen een vaste en 
een losse relatie. In vaste relaties gebruikt één op de vier 
jongens altijd een condoom, in losse relaties meer dan de 
helft. hun opleidingsniveau maakt hierbij niet uit.

Anale seks
Tussen de twaalf en zeventien jaar hebben Turkse en Marok-
kaanse jongens de meeste ervaring met anale seks, ongeveer 
vijftien procent. Bij Nederlandse jongens ligt dit percentage 
op vier, bij Surinaamse op acht procent en bij Antilliaanse 
jongens op tien procent. Tussen de 18 en 24 jaar zijn deze 
verschillen minder groot; Antilliaanse jongens hebben dan de 
meeste ervaring met anale seks (37 procent), andere jongens 
tussen de 18 en 24 procent. Maar liefst vijftig procent van de 
jongens die anale seks heeft, doet dit zonder condoom. Dit is 

moDule 1

ken Je ciJfers!
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slecht nieuws omdat je bij anale seks veel meer risico loopt 
op hiv en andere soa. heterojongens gebruiken minder vaak 
een condoom bij anale seks dan homojongens.

Betalen voor seks
Vier procent van de Nederlandse jongens heeft wel eens 
betaald voor seks. Voor Marokkaanse jongens ligt dit percen-
tage op vijftien procent. Turkse jongens hebben relatief veel 
ervaring met betaalde seks (22 procent). 

Praten met ouders
De meeste jongeren praten met hun ouders over verliefdheid 
en relaties. eigen wensen en grenzen op seksueel gebied 
wordt veel minder met ouders besproken. Over het algemeen 
praten meisjes meer over seksualiteit met ouders en 
vrienden dan jongens. Meestal begint de moeder met een 
gesprek over seksualiteit en relaties.

seks is lekker
De nadruk in seksuele vorming ligt soms erg op de preventie van 
seksuele risico’s zoals soa en hiv. Van jongens wordt verwacht dat 

ze veilig vrijen en condooms gebruiken. Seks wordt dan teveel 
geassocieerd met ziekte en het voorkomen hiervan. De positieve 
en plezierige kanten van seks krijgen nog weinig aandacht.  

seksuele problemen
Jongens hebben minder seksuele problemen dan meisjes. 
Minder dan de helft van de jongens heeft wel eens of vaker 
geen zin in seks. Ongeveer 30% van de jongens komt wel 
eens of vaker niet klaar bij het vrijen. het meest genoemde 
probleem van jongens is te snel klaar komen. 65 procent van 
de jongens heeft hier wel eens last van. 

Homoseksualiteit
Veel jongens in Nederland hebben sterke vooroordelen over 
homoseksualiteit. Vooral het vrijen van twee jongens wordt 
afgekeurd: twee op de vijf jongens vindt dit (eigenlijk) niet 
goed, meer dan de helft van de jongens vindt het vies. eén 
op de acht jongens en één op de vijfentwintig meisjes zou de 
vriendschap met hun beste vriend(in) verbreken als deze 
homoseksueel of lesbisch zou zijn. Twee procent van de 
jongens zegt uitsluitend op jongens te vallen. 1,3 procent 
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weet het nog niet en 5,4 procent fantaseert soms of heel 
vaak over seks met iemand van hetzelfde geslacht. 4,5 
procent van de jongens heeft het wel eens met iemand van 
hetzelfde geslacht gedaan. 

Cyberseks: mogelijkheden en grenzen
Internet maakt een wezenlijk onderdeel uit van de leefwereld 
van jongeren. Jongeren leggen contact op internet, flirten, 
daten, worden verliefd en hebben seks via internet. Met de 
webcam is vrijwel alles mogelijk, behalve elkaar aanraken. 
Jongens en meisjes hebben virtueel dezelfde mogelijkheden, 
maar ze maken er op een andere manier gebruik van. 
Jongens zien op seksueel gebied meer mogelijkheden dan 
meisjes. 82 procent van de jongens flirt op internet. 
een derde van de jongens gaat in op verzoeken om voor de 
webcam iets te laten zien of te doen, meestal omdat ze het 
zelf leuk, spannend of opwindend vinden. 62 procent van de 
meisjes vindt het niet leuk om een seksueel getinte vraag te 
krijgen. Vooral een verzoek om te strippen of seksuele 
handelingen te verrichten voor de webcam vinden meisjes 
vervelend. het zien van beelden van het naakte lichaam of 

seksuele gedrag van iemand anders via de webcam vindt 
slechts vijf procent van de jongens niet leuk, tegenover 63 
procent van de meisjes. Jongens blijven altijd kijken als zoiets 
gebeurt, ook als hen niet van tevoren is gevraagd of ze dit 
willen zien. Vierendertig procent van de jongens en twaalf 
procent van de meisjes heeft wel eens aan iemand anders 
gevraagd of hij/zij iets wilde uittrekken of iets wilde doen op 
seksueel gebied voor de webcam. een meerderheid van de 
jongens en meisjes die wel eens een dergelijk verzoek hebben 
gedaan, houdt op als de ander niet wil. Jongens proberen iets 
vaker dan meisjes om de ander toch over te halen.

seksuele dwang
Jongens kunnen zowel dader als slachtoffer zijn van seksuele 
dwang of seksuele grensoverschrijding. Vier procent van de 
jongens is wel eens gedwongen tot seksuele handelingen.  
De gemiddelde leeftijd waarop dit voor het eerst gebeurt, is 
vijftien jaar. Bij 0,7 procent van de jongens is dit voor hun 
twaalfde jaar gebeurd. Vier procent van de jongens heeft zelf 
wel eens iemand gedwongen tot seks. Achterliggende 
oorzaken hierbij zijn ondere andere onhandigheid, niet in de 
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gaten hebben hoe meisjes reageren en wat dat betekent, niet 
snappen dat meisjes moeite kunnen hebben met nee zeggen 
en grenzen aangeven, de eigen opwinding niet kunnen 
hanteren of doseren, groepsdruk en opvattingen over 
mannelijkheid. Zelden komt dit voort uit agressie.

Porno
een meerderheid van de jongens heeft weleens een seksblad, 
seksfilm op tv, porno-dvd of pornosite bekeken. Jongens 
kijken soms met andere motieven naar porno dan meisjes. 
Voor jongens is porno kijken ook ontspannend, opwindend, 
leerzaam of prikkelend. Maar het kijken naar geseksualiseerde 
beelden heeft ook een andere kant. Ze stroken meestal niet 
met waarden en normen ten aanzien van gelijkwaardige 
seksuele relaties. en ze zijn vaak eenzijdig en niet realistisch. 
Ook kunnen seksuele beelden intimiderend zijn als je er 
onvrijwillig mee in aanraking komt. De meningen over wat 
pornografisch en schadelijk beeldmateriaal is, lopen uiteen. 
Voor de één is dit elk beeldmateriaal waar geheel of gedeel-
telijk blote mannen en vrouwen op te zien zijn, voor de ander 
is het pas porno als er sprake is van seksuele handelingen in 
een ongelijkwaardige relatie.

Veel mensen denken dat porno van invloed is op seksueel 
gedrag en dat dit kan overgaan in seksuele grensoverschrijding. 
Alhoewel dit verband niet zonder meer rechtlijnig is, blijkt wel 

uit onderzoek dat confrontatie met gewelddadige porno en 
een beperkt referentiekader ten aanzien van relaties en 
seksualiteit kan leiden tot seksueel geweld. het is ook moge-
lijk dat mannen met een gewelddadige karakterstructuur een 
voorkeur hebben voor bepaalde vormen van porno, die 
vervolgens het gewelddadige gedrag activeren. er is geen 
wetenschappelijke onderbouwing voor het schadelijk zijn van 
beeldmateriaal waarop mensen bloot te zien zijn. Kijken naar 
porno kan een belangrijke uitlaatklep zijn. In landen waar 
porno vrij gegeven werd, daalde het aantal seksuele delicten. 

seksueLe ontWikkeLing Van Jongens

Jongens tussen 10 en 12 jaar

Vanaf een jaar of tien krijgen jongens door hormonen meer 
interesse in de volwassen seksualiteit. Ze fantaseren meer 
over seksualiteit, fantaseren over blote vrouwen of mannen 
en gaan zelf actiever op zoek naar seksueel beeldmateriaal 
op televisie, internet of hun mobiele telefoon. het uiterlijk, de 
eigen identiteit en het lichaamsbeeld worden belangrijker. 
Jongens kunnen zich soms onzeker voelen over hun lichaam 
of zich schamen voor hun uiterlijk. In deze fase doen zich 
grote verschillen voor in de lichamelijke en psychosociale 
ontwikkeling van meisjes en jongens. Bij jongens beginnen de 

“De eeRsTe ReACTIe oP geDRAg  
VAn Jongens Is VAAk BegRenzIng.  
We moeTen ons ReAlIseRen DAT 
Jongens eeRDeR geneIgD zIJn  
zICH seksueel Te mAnIFesTeRen 
omDAT DIT TRADITIoneel VAn Hen 
VeRWACHT WoRDT.”
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lichamelijke veranderingen later dan bij meisjes. Sommige 
jongens zetten de eerste stappen op het liefdespad en gaan 
experimenteren met seks. Anderen wachten hiermee. 

Jongens tussen 12 en 15 jaar

Veranderend lichaam
Jongens komen tussen de 12 en 15 jaar in de puberteit. 
Lichamelijk verandert er veel. De testikels en de penis 
groeien, jongens krijgen oksel- en schaamhaar. hierna volgt 
een groeispurt. De stem wordt zwaarder en de haargroei 
neemt verder toe. Gemiddeld zijn jongens veertien jaar als ze 
hun eerste zaadlozing krijgen. Op dat moment is een jongen 
geslachtsrijp. 

Verliefd
In deze periode gaan jongens leeftijdgenoten seksueel 
aantrekkelijker vinden. Ze worden voor het eerst serieus 
verliefd en er ontstaan relaties. Jongens doen ervaring op 
met zoenen, tongzoenen en strelen en sommige jongens 
hebben voor het eerst seksueel contact (orale, anale of vagi-
nale seks). Veel jongens gaan in deze periode ook hun 
seksuele voorkeur ontdekken.

onzeker
In deze periode ontwikkelen jongens een seksueel zelfbeeld 
en gaan zichzelf zien als iemand die in staat is seks te hebben 
met een ander. Aantrekken en afstoten, aantrekkelijk 
gevonden worden en een blauwtje lopen …. Veel jongens 
kampen in deze fase met gevoelens van onzekerheid en 
ontevredenheid over hun lichaam, uiterlijk en seksualiteit. 

Vrienden
Jongens missen nog een duidelijk referentiekader. Ze zijn op 
zoek naar sociale normen over wat wel en niet hoort. Ze zijn erg 
gevoelig voor reacties uit de omgeving en willen graag bij een 
groep horen. De invloed van leeftijdgenoten neemt toe. Ze 
trekken vaker op met seksegenoten, spiegelen zich aan elkaar 
en zijn nieuwsgierig naar de andere sekse. De contacten tussen 
jongens en meisjes worden persoonlijker en het versieren neemt 
toe. hierbij wordt veel gebruik gemaakt van internet en mobiele 
telefoons. Online doen jongeren nieuwe ervaringen op en 
verkennen hierin hun grenzen en mogelijkheden.

Jongens tussen de 16 en 18 jaar 

zelfstandig
Tussen de zestien en achttien jaar is het lichaam van jongens 
seksueel volgroeid. Jongens zetten zich nu meer af tegen hun 
ouders, ze ontwikkelen eigen autonomie en zelfstandigheid. 
het is voor hen nu duidelijker of ze hetero-, homo- of bisek-
sueel zijn, al komen ze daar niet altijd voor uit. 

eerste keer
In deze fase gaan jongens meer experimenteren met 
seksuele contacten. Ze leren om hierin zelfstandig keuzes te 

maken. Gemiddeld heeft de helft van de jongens op hun 
zeventiende jaar voor het eerst ervaring met geslachtsge-
meenschap. Rond hun achttiende jaar heeft een kwart van 
de jongens een vaste relatie. Bij het kiezen van een partner 
kijken jongens nu niet meer alleen naar fysieke 
aantrekkelijkheid. 

Praten over seks
In hun relaties ontdekken jongens steeds beter hoe ze om 
kunnen gaan met een partner: ze leren onderhandelen en 
communiceren. Ze worden zich meer bewust van hun eigen 
wensen en grenzen en leren die te uiten en die van de ander 
te respecteren. Jongens worden in deze fase geconfronteerd 
met meer seksuele risico’s en leren hierin eigen keuzes maken. 

seksueLe roLLen Van Jongens 

Het is een jongen
Vanaf de geboorte maakt het al uit of een baby als jongen of 
als meisje geboren wordt. De omgeving reageert anders op 
een jongen dan op een meisje. Voor ouders en familieleden 
maakt het uit of het een jongen of meisje is: ze praten 
anders, knuffelen anders, bieden ander speelgoed aan, 
hebben andere verwachtingen, zien andere karaktereigen-
schappen bij een jongen of een meisje en moedigen bepaald 
gedrag meer of minder aan. 

Traditionele rol 
een ’echte’ jongen is sterk, flexibel, innovatief, actief, technisch 
bekwaam, heeft controle over zijn gevoelens en is competitie-
gericht. Dat is althans de norm. Traditioneel wordt van een 
jongen verwacht dat hij seksueel competent en initiatiefrijk is 
en seksuele prestaties levert. Dit beeld wordt nog eens 
versterkt onder invloed van de media, leeftijdgenoten en de 
omgeving.

Dubbele rol
In de huidige maatschappij wordt verwacht dat jongens en 
meisjes gelijkwaardig met elkaar omgaan. Maar er zijn 
dubbele en hooggespannen verwachtingen ten aanzien van 
jongens. Jongens horen aan de ene kant betrokken, invoelend 
en voorzichtig te zijn, de wensen en grenzen van hun partner 
te kunnen aanvoelen en erover te kunnen praten. Aan de 
andere kant moeten ze zich ook stoer gedragen, meisjes 
kunnen veroveren en seksuele prestaties leveren. 

stress over sekserol
Tegenstrijdige sekserollen kunnen bij jongens stress opleveren, 
zeker als de mening van vrienden over seks en uiterlijk in 
strijd is met hun eigen mening. Bij hun leeftijdgenoten staan 
jongens onder druk. Zij mogen zich vooral niet te vrouwelijk 
of te kinderlijk gedragen. Deze stress is vaak nog sterker bij 
Turkse en Marokkaanse jongens die in een dominante 
mannelijke cultuur opgroeien. Door de voortschrijdende 
emancipatie en zelfstandigheid van meisjes kunnen zij het 
gevoel hebben dat zij die dominantie dreigen te verliezen. 
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Hoe kun je met jongens het gesprek aangaan 

over relaties en seksualiteit? Waar moet je vooral 

rekening mee houden? Wat is de winst voor 

jongens, wat zijn belangrijke voorwaarden,  

tips & trucs? Hoe kun je jongens zodanig bege-

leiden bij hun seksuele ontwikkeling dat ze hier 

hun verdere leven profijt van hebben? Voor 

professionals ligt hier een belangrijke uitdaging.

Met name in de puberteit en de adolescentie doen zich de 
grootste veranderingen voor in het relationele en seksuele 
leven van jongens. In deze periode worden jongens seksueel 
actief en gaan ze hun eerste relaties aan. Jongens zoeken 
hun eigen sekse-identiteit; ze willen zich manifesteren.  
Ze worden hierin sterk beïnvloed door de opvoeding, eerdere 
ervaringen, verwachtingen uit hun omgeving, leeftijdgenoten, 
media en school. Maar niet alle jongens maken hierin 
dezelfde seksuele ontwikkeling door. er zijn grote verschillen 
tussen jongens in behoeften, beleving, seksuele keuzes en 
seksueel gedrag. 

Zes doeLen Van reLationeLe en seksueLe VorMing 

Dit is de winst voor jongens:
1. Kennis. Jongens krijgen meer kennis over seks: zowel over 

hun eigen lichamelijke ontwikkeling als over die van 
meisjes, zowel over seks met zichzelf als seks met een 
ander, maagdelijkheid, besnijdenis, de eerste keer, soa  
en anticonceptie. Maar ook kennis over groepsdruk,  
cyberseks, homoseksualiteit en seksuele dwang. 

2. Bewustwording. Jongens zijn zich meer bewust van hoe ze 
om kunnen gaan met hun eigen wensen en grenzen ten 
aanzien van intimiteit, relaties en seksualiteit en de wensen 
en grenzen van de ander. Ze zijn zich ook meer bewust van 
seksestereotype beelden, misverstanden en fabels. 

3. Inzicht. Jongens hebben meer inzicht in hun eigen seksuele 
voorkeur, de beleving van seksualiteit, intimiteit en relaties. 
Ze hebben ook inzicht in het onderscheid tussen seksuali-
teit en intimiteit. 

4. Communicatievaardigheden. Jongens zijn beter in staat  
om te praten over intimiteit, relaties, wensen en grenzen 
bij seksualiteit, ook in een relatie. Ze zijn gevoelig voor  
(non-)verbale communicatie van zichzelf en de ander. 

5. Mediabewustzijn. Jongens zijn zich meer bewust van de 
invloed van media en internet op het gedrag van henzelf 
en van anderen en de verschillen tussen de (gemanipu-
leerde) realiteit in de media en die in het echte leven.

6. Verantwoordelijkheid. Jongens leren beter het verschil 
tussen verantwoord en onverantwoord gedrag en leren 
zelf keuzes te maken maar ook te genieten van seksualiteit 
en intimiteit.

VoorWaarden oM seksuaLiteit te BesPreken

Voorwaarde 1: maak van het begin af aan contact 
een belangrijke voorwaarde bij het werken met jongens is 
goed contact tussen de professional (of opvoeder) en de 
jongen. De basis hiervoor wordt al vanaf het eerste contact 
gelegd. Je kunt dat doen door aan te sluiten bij hun leef-
wereld, hen serieus te nemen, in te gaan op wat ze zeggen, 
en door te vragen. Ook door humor en confrontaties kunnen 
contact en veiligheid groeien. 

moDule 2

BesLagen
ten iJs koMen



“mAnnelIJkHeID HeeFT In De looP 
DeR JARen een AnDeRe BeTekenIs 
gekRegen. mACHo geDRAg WoRDT 
In onze sAmenleVIng mInDeR 
geWAARDeeRD. Jongens moeTen 
TegenWooRDIg AAn Veel eIsen 
VolDoen TeRWIJl ze HIeRIn  
nAuWelIJks BegeleID WoRDen.  
zo WoRDT VAn Hen VeRWACHT DAT 
ze seksueel ComPeTenT zIJn, 
geen FouTen mAken, gRenzen 
nIeT oVeRsCHRIJDen, sIgnAlen 
TIJDIg oPPIkken en zICH VeRAnT-
WooRDelIJk geDRAgen.”

Jongens en seks12
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tiPs
•  Als je werkt met jongensgroepen is het van belang vanaf 

het begin contact te leggen met alle jongens, ook de stille 
of juist stoere jongens. Geef iedereen een kans om iets te 
zeggen en laat merken dat elke inbreng ertoe doet. Bij het 
kiezen van werkvormen kun je hiermee rekening houden. 
Stille groepsleden komen vaak beter tot hun recht in een 
rondje waarin iedereen iets zegt of bij een activiteit in 
twee- of drietallen.

•  Word je in het begin uitgedaagd, bijvoorbeeld doordat 
jongens erg persoonlijke vragen stellen, laat dan zien dat 
je daarboven staat. Speel de vraag terug of vraag wat de 
reden is voor het stellen van deze vraag. Vermijd ‘waarom-
vragen’. Je van de domme houden en vragen naar de 
betekenis van de vraag, is ook een manier.  
Zodra de vragensteller meer moet gaan uitleggen over dat 
wat hij wil weten, raakt de lol van de uitdaging er  
snel af. Je kunt ook duidelijk je grenzen stellen. 

Voorwaarde 2: zorg voor veiligheid en vertrouwen 
Veiligheid en vertrouwen in de groep zijn een voorwaarde  
om te kunnen leren en tot werkelijke uitwisseling te komen. 
het is de taak van de begeleider om veiligheid te creëren. 
Veiligheid heeft te maken met duidelijkheid over waar het 
over gaat, hoe er met elkaar omgegaan wordt en wat de 
spelregels zijn. Je kunt daarbij opmerken dat je verwacht  
dat dit voor deze groep - begripvolle en verstandige jongens 
– logische afspraken zijn, maar dat je ze toch nog wilt door-
nemen. Ook al is dat ‘voor jullie niet nodig, denk ik’. en uiter-
aard moet je ook toezien op de naleving van regels en 
optreden als grenzen worden overschreden.

Door de manier waarop je seksuele en relationele thema’s 
inleidt, kun je gevoelens van veiligheid en vertrouwen bij de 

jongens vergroten. Maak hen duidelijk dat dit thema’s zijn 
waarover iedereen, jong en oud, vragen heeft. Zeker op hun 
leeftijd kun je nog niet alles weten, ook al heb je nog zoveel 
over relaties en seks gelezen en misschien al relatief veel 
ervaring opgedaan. Ook al lijkt het soms anders doordat er 
jongens zijn die met een grote mond of ander stoer gedrag 
de indruk wekken dat ze ‘sekspert’ zijn. 

Onzekerheid en twijfel horen bij jongens in de puberteit.  
er verandert immers veel in uiterlijk, gevoelens en erva-
ringen. Veel jongens gaan experimenteren met gedrag terwijl 
ze vaak de consequenties van hun gedrag nog niet kunnen 
overzien. Jongens camoufleren hun onzekerheid soms door 
stoer gedrag, hun kleding of een grote mond. 
 
tiPs 
•  Het kan bevrijdend zijn om jongens te vragen welk stoer 

of onzeker gedrag zij in hun omgeving herkennen. Dat 
kan over hun eigen gedrag gaan maar ook over dat van 
een ander. Let op dat er geen namen worden genoemd. 
Zo praten ze meer actief over dit gevoelige jongensthema 
en komen ze er op deze manier achter dat het leeft in 
de groep. Vraag ook eens of ze stoer en onzeker gedrag 
herkennen bij meisjes en welke verschillen ze daarbij zien 
met jongensgedrag.  

•  Bespreek het onderwerp ‘jezelf vergelijken met een ander’. 
Om een eigen identiteit te ontwikkelen, vergelijken jongens 
zich met anderen. Zij zoeken naar gelijke en aantrekkelijke 
identificatiefiguren. Soms worden ze daardoor nog onze-
kerder. Laat hen merken dat er niets mis is met vergelijken 
maar dat ze daarbij moeten bedenken dat perfect of ideaal 
niet voor iedereen hetzelfde betekent. Dus die oudere stoere 
vriend waar een jongen zo graag op wil lijken, kan best heel 
onzeker of ontevreden zijn over zichzelf. 
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Afspraken in een jongensgroep
• Alles wat gezegd wordt, blijft tussen de groepsleden en 

wordt niet aan anderen doorverteld.
• Iedereen bepaalt zelf wat hij in de groep wel en niet vertelt.
• Stel gerust alle vragen die je wilt; schaam je er niet voor als 

je iets niet weet. Niet iedereen heeft namelijk dezelfde kennis 
of ervaring. Immers, niet iedereen leest dezelfde boeken of 
bekijkt dezelfde internetsites en televisieprogramma’s.

• er mogen persoonlijke vragen aan elkaar gesteld worden, 
maar de ander heeft het recht daar niet op in te gaan.

• Groepsleden luisteren naar elkaar en laten elkaar uitpraten.
• Groepsleden pesten elkaar niet met wat er in de groep 

gezegd is; dit geldt binnen en buiten de groep.
• Lachen is prima, elkaar uitlachen niet.
• Iedereen is anders; denkt anders; voelt anders; verschillen 

worden gerespecteerd.
• heb je een persoonlijke vraag die je liever niet stelt in het 

bijzijn van anderen, dan kun je:  
-  Deze anoniem opschrijven en in de vragendoos doen die 

speciaal voor deze bijeenkomst(en) voor de groep wordt 
gezet. Na een pauze of aan het begin van de volgende 
bijeenkomst leest de begeleider deze anoniem voor en 
vraagt de deelnemers of ze antwoord kunnen geven.

  -  Deze na afloop stellen aan de begeleider. hij/zij blijft na  
de bijeenkomst nog even hangen voor het beantwoorden 
van vragen.

tiP
Geef als begeleider het goede voorbeeld nu het gaat  
om respect voor elkaar. Wanneer iemand met bepaalde  
opmerkingen over de grens gaat, ga je hierop in en maak  
je de grenzen duidelijk. Een consistente houding hierin 
draagt bij aan de veiligheid in de groep. Groepsleden  
weten zich beschermd. Wanneer een jongen gepest wordt, 
steun je deze jongen en betrek je hem bij de groep. Je 
spreekt ook anderen aan op gedrag dat niet acceptabel is. 

Voorwaarde 3: neem jongens serieus
het is belangrijk om jongens serieus te nemen in wat ze 
zeggen en doen. Jongens op deze leeftijd ontwikkelen zich  
op veel fronten op hun eigen manier. Zij zijn hier kwetsbaar 
in en hebben behoefte aan ondersteuning, ook al zullen ze 
dat zelf niet zo verwoorden. Gedrag van jongens kan soms 
misleidend zijn voor een begeleider en in de weg staan. 
Maar elk gedrag heeft een functie, ook provocerend of 
aandachtvragend gedrag. Jongens zoeken vaak de grens op 
in het omgaan met elkaar: tot hoever kan ik gaan? hoe 
merk ik tot hoever ik kan gaan? Dit zoeken naar de grens en 
ervaren hoe het is als je er overheen gaat, heeft een functie. 
Vaak overheerst de angst om afgewezen te worden, in 
onderling contact maar ook in intiem en in seksueel contact. 
ervaren dat een grens niet betekent dat je afgewezen 
wordt, is iets dat jongens moeten leren. Ook in relaties 
moeten jongens leren dat ‘nee’ geen definitieve afwijzing 
hoeft te betekenen. 

tiP
Jongens zijn vaak onzeker op relationeel en seksueel 
gebied. Ze willen het graag goed doen en zijn bang fouten 
te maken. Zij kunnen deze onzekerheid op verschillende 
manieren verbergen: kat uit de boom kijken, stoer doen, 
opscheppen, zichzelf overschreeuwen. Een begeleider kan 
zich hierdoor laten afleiden en het idee hebben dat jongens 
niet over intimiteit willen praten. Als je aansluit bij hun 
behoefte om het op seksueel gebied goed te doen kan een 
gesprek over intimiteit ontstaan. Een mannelijke en een 
vrouwelijke begeleider kunnen hier vanuit hun eigen rol op 
ingaan: de mannelijke begeleider is eerder een identifica-
tiefiguur voor jongens en kan zo mogelijk ook eigen erva-
ringen inbrengen. Een vrouwelijke begeleider kan het meis-
jesperspectief inbrengen. 
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tiP
Jongens reageren na een inleiding op het thema seksualiteit 
nogal eens met ‘Laat maar, we weten alles al over seks’. Hier 
kun je op verschillende manieren op in gaan. Je kunt de 
opmerking serieus nemen, er inhoudelijk bij aansluiten en 
een kennisquiz doen om te kijken wat ze wel en niet weten. 
Je kunt ook ‘proberen te bewijzen dat ze niet alles weten’ en 
hen enkele lastige vragen stellen. Bijvoorbeeld ‘Wat moet 
een meisje doen als ze seks heeft gehad, het condoom stuk 
is gegaan en ze de pil de vorige dag is vergeten?’ Een risico 
is dat er zo een sfeer van rivaliteit kan ontstaan tussen 
begeleider en jongen(s). Als alternatief kun je zo’n reactie 
pareren met een opmerking als ‘Fijn, als ik een vraag niet 
kan beantwoorden, weet ik wie me kan helpen’. Hiermee 
neem je de jongen serieus en geef je aan dat er ook vragen 
kunnen zijn die jij niet kunt beantwoorden, ook al ben je 
ouder en meer ervaren. Impliciet laat je zo merken daar 
geen probleem mee te hebben. Mogelijk dat de jongens die 
minder blijken te weten van relaties en seks zich door deze 
reactie gesteund voelen. 

Algemene tips 
• Benader seksualiteit positief, leg niet teveel nadruk op de 

problematische aspecten. 
• Leg uit dat grenzen verleggen en experimenteren met 

seksualiteit erbij hoort maar laat ook zien wat de gevolgen 
van bepaald gedrag kunnen zijn voor henzelf en de ander 
(soa, zwangerschap, pijn of seksuele grensoverschrijding). 

• Spreek jongens aan op hun kwaliteiten en competenties en 
niet op hun tekortkomingen en problemen. 

• Gebruik humor en integreer het thema seksualiteit in 
concrete activiteiten met jongens.

• Jongens weten meestal prima wat wel en niet kan op  
relationeel en seksueel vlak.

• Besteed aandacht aan groepsgedrag. Vrienden en anderen 
in hun sociale omgeving spelen een grote rol bij hun 
seksuele gedrag. Leer jongens om groepsdruk, nee-
signalen van anderen en eigen grenzen te herkennen  
en hierin eigen keuzes te maken. 

• Versterk de communicatieve en sociale vaardigheden van 
jongens, bijvoorbeeld door een discussie te starten of een 
rollenspel te doen. Zij kunnen dan onafhankelijke, welover-
wogen keuzes maken zonder hun grenzen of die van 
anderen te overschrijden. 

• Besteed aandacht aan de spanning tussen de behoefte om 
erbij te horen en het bewaken en aangeven van eigen grenzen.

• Stimuleer jongens om tijdig hulp en steun te vragen. Niet 
omdat ze iets niet kunnen, maar om er juist beter van te 
worden. Maak eventueel een vergelijking met het repareren 
van een brommer of auto: een hoop kleine dingen kunnen 
ze zelf maken maar voor grote reparaties zullen ze echt 
naar een professionele monteur moeten. 

• Is er een vertrouwenspersoon actief in de organisatie, nodig 
deze dan uit zodat hij/zij zich kan voorstellen aan de groep.  
en laat de jongens vragen stellen aan hem of haar. Dat kan 
drempelverlagend werken voor jongens die hulp willen vragen. 

JongensgroeP of geMengde groeP?
 
Jongensgroep

Voordelen
• In een jongensgroep voelen jongens zich meer op hun 

gemak dan in een gemengde groep. Ze hoeven zich niet 
groot te houden voor meisjes. Ze hebben het idee dat 
meisjes meestal veel meer weten (wat tot een bepaalde 
leeftijd ook zo is) en dat meisjes zich beter kunnen uiten. 

• Jongens onderling kunnen stoer gedrag vertonen, maar ze 
kunnen elkaar sneller hierop aanspreken.

• Jongens ontdekken dat ze niet de enige zijn met vragen, 
wensen, gevoelens, grenzen of twijfels over hun eigen 
lichaam, relaties en seksualiteit. 

• Jongens met een negatieve houding worden door anderen 
gecorrigeerd. Dat geldt ook voor jongens die overdrijven  
of op een andere manier stoer doen. Leeftijd- en sekse-
genoten prikken daar vaak genadeloos doorheen, meestal 
effectiever dan een docent of jongerenwerker. 
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nadelen
• In veel jongensgroepen wordt het machogedrag versterkt 

door elkaar stoere verhalen te vertellen of door elkaar te 
beconcurreren. Niet meedoen of anders zijn kan status-
verlies tot gevolg hebben. Jongens gaan hier overigens 
verschillend mee om: de één is serieus, de ander lacht 
erom. Ze weten allemaal dat een belangrijk deel van de 
verhalen verzonnen is, maar toch doen de meeste jongens 
eraan mee. een begeleider kan niet-stoer gedrag in een 
groep belonen of extra aandacht geven.

• het ontbreken van meiden in de groep kan een nadeel 
zijn wanneer er behoefte is aan een ‘meidenperspectief ’. 
Veel jongens weten weinig over de ervaringen, behoeften 
en verwachtingen van de andere sekse. Jongens kunnen 
uitgedaagd worden om in hun eigen omgeving op zoek  
te gaan naar meisjes en hen te bevragen op seksualiteit. 
Jongens kunnen ook opdrachten krijgen waarin zij zich 
moeten leren verplaatsen in meisjes. ‘Stel, je bent een 
meisje. hoe zou jij reageren als een jongen die je niet 
leuk vindt jou telkens aanspreekt en aanraakt? Of hoe 
zou je reageren als je zus lastig gevallen wordt door  
een jongen?’ 

gemengde groep

Voordelen
• Jongens en meisjes leren met elkaar communiceren over 

seksualiteit. Uiteindelijk is dit ook het doel van seksuele 
voorlichting en seksuele gezondheidsbevordering. 

• Jongens leren van meisjes en meisjes leren van jongens. 
Soms kan de begeleider laten zien dat twee jongens meer 
van elkaar verschillen dan een jongen en een meisje. Dit 
kan het begrip en respect tussen de seksen versterken.

nadeel 
• Seksestereotype gedrag kan versterkt worden. Jongens 

kunnen blijven hangen in indruk willen maken op de 
meisjes met stoere verhalen. 

• Jongens hebben nog onvoldoende gereflecteerd op hun 
eigen ervaringen, behoeften en onzekerheden. De kans is 
groot dat jongens zichzelf in een gemengde groep over-
schreeuwen of juist laten inpalmen door meiden.

tiP
In gemengde groepen is het belangrijk dat jongens en 
meisjes respectvol met elkaar omgaan en elkaars grenzen 
leren zien en respecteren. Vraag jongens en meisjes aan 
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elkaar uit te leggen wat ze verstaan onder respectvol en 
gelijkwaardig gedrag. Deze antwoorden kunnen gebruikt 
worden om afspraken te maken over hoe je wel of niet wilt 
omgaan met elkaar in de groep en hoe je elkaar kunt 
corrigeren. 

ManneLiJke of VrouWeLiJke BegeLeider?

man
een mannelijke begeleider kan een identificatiefiguur zijn voor 
jongens; zij kunnen zich in hem herkennen of hem als voor-
beeld zien. Van herkenning is vooral sprake als de begeleider 
eigen ervaringen inbrengt. De begeleider kan zo beter 
aansluiten bij de belevingswereld van jongens en hen makke-
lijker aanspreken op hun gedrag. Overigens is er bij een 
mannelijke begeleider niet automatisch sprake van herken-
ning. hierbij spelen ook mee: leeftijd, etnische achtergrond, 
klasse en seksuele voorkeur. 

Vrouw
Bij een vrouwelijke begeleider is herkenning niet mogelijk, 
maar erkenning wel. een vrouwelijke begeleider heeft als 
voordeel dat zij vanuit het meisjesperspectief speciale 

meidenonderwerpen zoals het meisjeslichaam, menstruatie 
en anticonceptiemiddelen kan inbrengen, maar ook onder-
werpen als de beleving en verwachtingen van meisjes. 
Jongens zijn daar vaak erg benieuwd naar.  

aandachtsPunten

Jongens weten niet alles
Jongens hebben een dubbele houding als ze praten over seks. 
Aan de ene kant hebben ze grote behoefte aan betrouwbare 
informatie, aan de andere kant ‘moeten ze alles al weten’.

laat je niet ontmoedigen
Achter onverschilligheid kan onzekerheid zitten. het 
verbergen van hun onzekerheid is een overlevingsstrategie 
om als echte man gezien te worden. Lomp gedrag kan 
duiden op een gebrek aan communicatieve vaardigheden.

Vraag door!
Om achter de werkelijke vragen en behoeften van jongens te 
komen, moet je als docent of jongerenwerker soms eerst de 
vraag uitpakken. Achter een vraag over condooms kan de 
behoefte zitten aan een gesprek over seksualiteitsbeleving.

“In gemengDe 
gRoePen moeTen 
Jongens zICH TeVeel 
meTen AAn meIsJes 
en WIllen ze nIeT 
VooR Hen onDeRDoen. 
In JongensgRoePen 
kAn meeR ReCHT 
WoRDen geDAAn AAn 
Hun eIgen geVoelens 
en onzekeRHeDen.”
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Haak in op mythes
Mythes ten aanzien van seksualiteit zijn hardnekkig en 
kunnen een oorzaak zijn van het nemen van seksuele risico’s. 
Bespreek mythes, stel ze aan de kaak en geef juiste infor-
matie. Betrek de groep er actief bij: houd een eens/oneens 
peiling, vraag groepsleden om uitleg. Zo kom je erachter wat 
er in een groep leeft.
Voorbeelden van onjuiste ideeën van jongens:
• elk meisje dat maagd is, bloedt de eerste keer dat ze seks heeft.
• een arts kan zien of een meisje (ont)maagd is.
• een jongen die heel opgewonden is, kan niet meer stoppen 

met seks.
• Seks is pas goed als je allebei (tegelijkertijd) klaarkomt.
• Met een grote penis is de seks voor de jongen en het meisje 

fijner/beter.
• Met een condoom voel je niets.
• homo’s zijn vies.
• Meisjes kunnen niet zwanger worden tijdens hun 

menstruatie.
• Alle meisjes kunnen klaarkomen bij neuken.
• elk meisje heeft een gevoelige plek in haar vagina (G-spot) 

en als deze wordt gestimuleerd door vinger/penis/dildo 
krijgt ze een intensief (spuit)orgasme. 

• Van orale seks kun je geen soa krijgen. 
• Meisjes die de pil slikken of een condoom op zak hebben, 

zijn uit op seks. 
• een meisje kan onvruchtbaar en dik worden van de pil. 

De ene jongen is de andere niet
Bij seksuele voorlichting van jongens is het belangrijk te 
beseffen dat dé jongen niet bestaat. Jongens verschillen 
onderling sterk. Factoren als opleiding, leeftijd, sociale en 
culturele achtergrond, religie en opleiding spelen een belang-
rijke rol. 

leerstijl 
Veel jongens leren liever door uit te proberen en fouten te 
maken. Meisjes leren door actief informatie te zoeken en 
ervaringen te delen. 

groepsgedrag
In een groep stellen jongens vaak eerst de pikorde vast: wie is 
de sterkste en wie heeft het meeste overwicht? Bij conflicten 
of onenigheid leggen jongens vaak eerder de verantwoorde-
lijkheid bij de ander, ze zijn soms iets minder empatisch en ze 
zijn een ruzie ook weer snel vergeten. 
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Ben jij rolmodel? 
In het welzijnswerk en onderwijs werken overwegend vrou-
welijke professionals. hierdoor worden jongens overwegend 
door vrouwen opgevoed. het gevolg kan zijn dat hun gedrag 
verkeerd begrepen wordt, minder gewaardeerd wordt of 
afgekeurd. het ontbreekt jongens veelal aan mannelijke 
rolmodellen met wie zij zich kunnen identificeren. 

ervaringen van mannelijke begeleider 
het inbrengen van persoonlijke ervaringen kan een positief 
effect op jongens hebben. het kan de afstand tussen de 
professional en de jongens verkleinen. Bedenk echter wel 
vooraf wat je met jongens wilt delen, wat de meerwaarde 
ervan is en wat je ermee wilt bereiken. hier zijn geen richt-
lijnen voor; je eigen gevoel en grenzen zijn bepalend. 
Je kunt ook een fictieve eigen ervaring inbrengen.  
Bijvoorbeeld dat je uit angst om de eerste keer te falen het 
condoom niet goed om deed. Of je kunt reacties of gevoelens 
benoemen die jongens zelf nooit zouden inbrengen. Bijvoor-
beeld de angst dat je iets verkeerd doet bij de eerste keer 
seks of de teleurstelling als een meisje na een sekservaring 
niet meer naar je omkijkt. 

Wat willen jongens zelf?

Jongens willen seks op een speelse en creatieve manier 
bespreken. Dit zijn de items die zij zelf belangrijk vinden: 
• Positieve aspecten van seksualiteit: 

- Tederheid 
- Liefde 
- Hoe kun je seks lekkerder en plezieriger maken? 
- Hoe weet je wat een meisje prettig vindt? 
- Hoe begin je een relatie en hoe onderhoud je deze?

• Begrijpelijke en betrouwbare informatie om te toetsen 
aan eigen kennis en om mythes te ontkrachten.

• Seksuele en lichamelijke ontwikkeling van jongens  
en meisjes.

• Masturbatie.
• De gevolgen van soa.
• Ongesteldheid, vruchtbaarheid en zwangerschap.
• Informatie over hulpmogelijkheden.
• Hygiëne, maagdelijkheid, Koran en seksualiteit  

(vooral Nederlandse jongens met een Turkse of  
Marokkaanse achtergrond).
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In deze module vind je tien thema’s die relevant 

zijn in de seksuele vorming van jongens en die 

aansluiten bij hun wensen en behoeften. 

TheMA 1: Jongens en lichamelijke veranderingen 

TheMA 2: Informatie voor jongens over het meisjeslichaam

TheMA 3: Jongens en verliefdheid, relaties en seks 

TheMA 4: Invloed van vrienden

TheMA 5: homoseksualiteit

TheMA 6: Pornografie en geseksualiseerde beelden

TheMA 7: Internetgebruik en nieuwe media

TheMA 8: Veilige seks

TheMA 9: Seksuele grenzen 

TheMA 10: Alcohol, drugs en seks 

moDule 3

geBruik theMa’s 
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In de puberteit verandert er lichamelijk gezien 

veel bij jongens. Die lichamelijke veranderingen 

gaan gepaard met emotionele reacties. Jongens 

voelen zich vaak onzeker over al die ontwikke-

lingen. Het helpt om kennis en ervaringen uit te 

wisselen en te benadrukken dat iedere jongen 

zich op een unieke manier ontwikkelt en dat het 

lichaam en de geslachtsdelen er bij iedere jongen 

anders uitzien. 

Bespreken
• Lichamelijke ontwikkeling in de puberteit
• Lichamelijke seksuele ontwikkeling van jongens 

- Later dan meisjes 
- Groei baard-, schaam-, oksel- en borsthaar  
   (pas rond 18e jaar)  
- Stem wordt zwaarder (overslaande stem) 
- Anatomie en functioneren penis en ballen 
- eerste zaadlozing (meestal in natte droom,  
   gemiddeld rond 14e jaar) 
- Geslachtsrijp: wat betekent dat voor jezelf en in  
   een relatie? 
- erecties (gewenst en ongewenst) 
- Transpiratie, vettig haar, puistjes, hygiëne 
- Zin in seks (masturberen) 

• emotionele ontwikkeling in de puberteit  
- Onzekerheid 
- Vergelijken met anderen 

- erbij willen horen 
- Verliefdheid 
- Behoefte aan zelfstandig zijn versus afhankelijkheid zijn  
   van ouders

• Manieren waarop jongens omgaan met lichamelijke en 
emotionele veranderingen

• Wat is normaal? en hoe ziet het ideale mannenlichaam 
eruit? 

Weten
Lees module 1 over de seksuele ontwikkeling van jongens. 
Jongens zijn in de puberteit vaak onzeker over hun verande-
rende lichaam. Vaak vergelijken ze zichzelf met andere jongens, 
bijvoorbeeld door onopvallend het lichaam van anderen te 
bekijken onder de douche na het sporten. het is belangrijk 
dat jongens beseffen dat iedereen, jongens en meisjes, zich 
lichamelijk en geestelijk in een eigen tempo ontwikkelen. 
Vroeg of laat, snel of langzaam, groot of klein, het zijn rela-
tieve begrippen. Niets is ‘normaal’ en niemand is ‘perfect’.

Jongens kunnen zich onzeker voelen over de lengte van hun 
penis. Als jongens hun penis vergelijken met die van anderen, 
lijkt het vaak alsof die van hen korter is. Dit ligt niet aan de 
werkelijke lengte maar aan de hoek van waaruit ze het 
bekijken. Doordat jongens de eigen penis van boven zien en 
die van anderen van opzij, is het optisch beschouwd geen 
eerlijke vergelijking. De penis is pas volgroeid rond het 17e of 
18e jaar. In erectie is de penis gemiddeld tussen de 12 en 17 
centimeter lang en heeft een omtrek van 8 tot 12 cm. De 
lengte of grootte van de penis kun je niet duurzaam veran-
deren met pilletjes, zalfjes of oefeningen. Deze methoden 
hebben geen of slechts tijdelijk effect en kunnen schadelijk zijn.

THemA 1:

Jongens en 
LichaMeLiJke 
Veranderingen
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Stoere verhalen over onder meer de noodzaak van dagelijks 
scheren, aandacht van meiden en waaghalzerij hebben vaak 
als functie onzekerheid te verbergen, andere jongens te 
imponeren en uit te vinden hoe hun eigenschappen of  
ervaringen worden gewaardeerd. Daar is niets mis mee. 

Veelgestelde vragen van jongens
• Ik groei sneller (of langzamer) dan andere jongens.  

Is dat normaal?
• hoe lang is een gemiddelde penis?
• Ben je vruchtbaarder met een grote penis?
• Vinden meisjes een grote penis fijner dan een kleine?
• hoe kan ik een erectie langer vasthouden?
• hoeveel sperma is normaal tijdens een orgasme? 
• Wat is een perfect uiterlijk?
• Wanneer moet ik mij scheren?
• Is het goed mijn schaamhaar te scheren? Vinden meiden 

dat mooier? 
• Denk ik te vaak aan seks? 
• Is veel masturberen ongezond? 
Op www.sense.info kunnen jongens veel vragen en  
antwoorden vinden over seksualiteit. 

 
tiPs  

• Maak jongens duidelijk dat een goed uiterlijk ‘mooi mee-
genomen’ is, maar dat de ander (jongen of meisje) het 
meestal belangrijker vindt hoe iemand is, zich gedraagt, 
wat hij doet en leuk vindt. Versterk bij jongens hun posi-
tieve zelfbeeld en zorg dat ze lekker in hun vel zitten. 

• Ga op zoek naar positieve rolmodellen voor de jongens, 
iemand op wie ze graag zouden willen lijken. Bespreek  
hun uiterlijk en eigenschappen. Veel rolmodellen hebben 
ook een persoonlijke geschiedenis waarin niet alles op 
rolletjes liep. 

• Vraag de jongens naar ideaalbeelden van meisjes,  
eventueel met gebruik van foto’s. Zo komen ze er op  
een meer actieve manier achter dat smaken verschillen.  

• Maak duidelijk dat het belangrijk is een goede vriend te 
hebben of iemand die je kan vertrouwen. Het is van belang 
dat jongens bij iemand terecht kunnen als ze problemen 
hebben. Laat hen merken dat hulp zoeken geen teken van 
zwakte is. Een goed gesprek met een docent, voetbaltrainer, 
vader van een vriend, oom of buurman kan ook helpen. 

“ik Weet WeL geWoon aLLes Wat Je Moet Weten 
oVer seksuaLiteit. geWoon LeVenserVaring.  
ik BedoeL Via internet, tV en Vrienden.”



24 Jongens en seks

Jongens hebben vaak weinig feitelijke kennis 

over meisjes. goede informatie helpt om beter te 

kunnen communiceren met meisjes. 

Bespreken
• Feitelijke informatie over de lichamelijke veranderingen bij 

meisjes in de puberteit
• Informatie over de clitoris en vagina
• Menstruatie: 

- Wat is het? 
- hoe vaak, hoe lang, hoeveel bloed? 
- Waar meiden soms last van kunnen hebben 
- Tampons, maandverband en hygiëne

• Zwangerschap: 
- hoe merkt een meisje/vrouw dat ze zwanger is? 
- Duur zwangerschap

• Verschillen tussen jongens en meisjes: 
- Seksuele ontwikkeling 
- Communicatie (non-verbaal)

Weten

seksuele ontwikkeling van meisjes 
De ontwikkeling van de borsten is meestal het eerste teken 
van seksuele rijping (tussen de negen en veertien jaar). een 
derde van de meisjes krijgt eerst meer beharing bij de oksels 
en vagina. Als meisjes een groeispurt hebben gehad, volgt de 
eerste menstruatie. In Nederland is dat gemiddeld met 
dertien jaar. Vanaf dat moment kunnen meisje zwanger 
worden. De menstruatie is in het begin meestal onregelmatig 
tot ongeveer het zestiende jaar. Zwangere vrouwen menstru-
eren niet. Vanaf ongeveer vijftig jaar komen vrouwen in de 
overgang. Dan gaan ze minder vaak en onregelmatig 

menstrueren en uiteindelijk stopt de menstruatie. Dan is het 
niet meer mogelijk om zwanger te worden. 

Jongens en meisjes
het begin van de puberteit begint bij meisjes gemiddeld zes 
tot twaalf maanden eerder dan bij jongens. Dit is één van de 
mogelijke oorzaken voor het ontstaan van misverstanden in 
het contact tussen jongens en meiden. Terwijl jongens nog 
speels gedrag vertonen rond hun twaalfde, verandert het 
meisjeslichaam al in dat van een volwassen vrouw. Op die 
leeftijd, maar ook later, hebben jongens soms andere 
verwachtingen van het contact of de relatie dan meisjes  
en beleven ze situaties ook anders. Ook beseffen jongens  
niet altijd dat zij in bepaalde situaties meer macht hebben, 
waardoor een meisje haar grenzen niet duidelijk durft aan  
te geven (zie thema 9 over grenzen). Vanaf ongeveer het 
zeventiende jaar loopt de lichamelijke en seksuele ontwikke-
ling van jongens meer gelijk met die van meiden.

Communicatie
een aantal verschillen in de manieren waarop jongens en 
meisjes communiceren, heeft te maken met socialisatie. 
Mannen en jongens hebben vaak een meer objectieve vorm 
van communiceren. hierbij ligt de nadruk op informatie en 
het oplossen van problemen. De inhoud van wat er wordt 
gezegd, is het belangrijkste. Vrouwen en meisjes communi-
ceren vaak op een meer subjectieve manier: gevoelens 
worden makkelijker geuit en de nadruk ligt op het wederzijds 
begrip en het relationele aspect van een boodschap.  
Bijvoorbeeld: een jongen komt later dan afgesproken bij  
zijn vriendin. Zij is boos. hij zegt ‘sorry’ en voor hem is  
het probleem daarmee opgelost. Zijn vriendin wil echter 
erkenning voor haar gevoelens van gekwetstheid.

THemA 2:

inforMatie Voor 
Jongens oVer het 
MeisJesLichaaM 
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signalen
Ook verschillende ideeën over rolgedrag, hoe een jongen of 
een meisje zich moet gedragen, kan leiden tot verwarring en 
onbegrip. Bijvoorbeeld: een jongen probeert met een meisje 
te zoenen, maar het meisje houdt dit af, zij is ambivalent. 
eigenlijk heeft zij wel zin om te zoenen maar ze wil niet ‘te 
makkelijk’ overkomen. Bij de jongen leidt dit tot verwarring: 
wat wil ze nu?

Soms worden er signalen uitgezonden die tegenstrijdig of 
dubbel zijn. Dit kan leiden tot verwarring bij de ontvanger en 
vergroot de kans dat de boodschap verkeerd overkomt. Zo 
komt het regelmatig voor dat non-verbale en verbale bood-
schappen niet eenduidig of zelfs tegenstrijdig zijn met elkaar. 
Bijvoorbeeld een meisje dat ‘nee’ tegen een jongen zegt op de 
vraag of zij met hem wil zoenen, maar ondertussen blijft 
giechelen en hem vrolijk blijft aankijken. Voor jongens kan dit 
verwarrend zijn.

Uit gesprekken met jongens blijkt dat ze niet altijd in de gaten 
hebben hoe en of een meisje ‘nee’-signalen geeft. Ook zijn er 
voorbeelden bekend van seksueel misbruikte meisjes die 
ervan overtuigd zijn dat ze duidelijk hun grenzen aangaven 
en jongens die blijven beweren dat meisjes instemden met 
het contact. Jongens zijn zich soms onvoldoende bewust van 
de impact van hun eigen gedrag op de ander. Zo zijn er 
jongens die beweren niet dwingend te zijn in hun gedrag 
naar meisjes, terwijl meisjes dit wel als zodanig ervaren.

Veelgestelde vragen van jongens
• hoe vaak en hoe lang is een meisje ongesteld?
• hoeveel bloedt een meisje tijdens de menstruatie?
• Kun je met een meisje vrijen tijdens de menstruatie?
• Kan een meisje zwanger worden als ze ongesteld is?
• Wanneer stopt de ongesteldheid? 
• Worden meiden ook ongesteld als ze aan de pil zijn? 
• Masturberen meisjes ook vanaf de puberteit? 
• hoe komt het dat meiden nooit een jongen versieren? 
• hoe merk je dat een meisje jou leuk vindt? 
• Krijgen meiden zin in seks als hun borsten beginnen te 

groeien? 
Op www.sense.info of www.sexwoordenboek.nl kunnen 
jongens antwoorden vinden op veel gestelde vragen over 
seksualiteit.

tiPs  

• Jongens kunnen deze onderwerpen typische meiden-
onderwerpen vinden. Maak hen duidelijk dat dit handige 
informatie is als ze een relatie aangaan met meisjes.  

• Maak jongens duidelijk dat veel beelden van meisjes en 
vrouwen in de media worden geïdealiseerd en gemanipu-
leerd. Sommige meisjes zijn hier extra gevoelig voor.  
Laat hen zien wat de risico’s van dergelijke beelden voor 
meisjes kunnen zijn. 

“Jongens denken dat VrouWen sProeien aLs Ze 
kLaarkoMen en dat de Menstruatie eLke Maand 
drie Weken duurt.”
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Jongens hebben veel vragen als ze verliefd 

worden, hun eerste seksuele contact opdoen en 

een relatie opbouwen. Alleen daarom al is het 

goed om de tijd te nemen voor dit thema. 

Bespreken
• Verliefd zijn, versieren en verkering: gevoel, gedrag, wensen 

en grenzen, aan- en uitmaken, hoe hou je het leuk, balans 
tussen verkering en vriendschappen

• Verliefd op wie: diversiteit en homoseksualiteit
• Versieren, hoe doe je dat?
• Jaloezie, bezitterigheid en ander vormen van onzekerheid  

in een relatie
• Liefdesverdriet, gedumpt worden
• Soloseks/masturberen: waarom doen jongens het, waarom 

doen meiden het, voordelen
• De eerste keer: wanneer wel of niet, verwachtingen,  

onzekerheden en gevoelens
• Verschillende manieren om seks te hebben
• Ontdekken van de eigen seksuele wensen en grenzen  

en die van een ander
• Vreemdgaan en trouw zijn
• Maagd zijn, maagdenvlies en de betekenis hiervan voor 

jongens, meiden (en hun familie)

Weten

Relaties en verliefdheid
• In de puberteit neemt de interesse in de andere sekse toe. 

Jongens doen hun eerste ervaringen op met verliefdheid, 
verkering en relaties. 

• Op relationeel gebied moeten jongens leren: contacten 
leggen en onderhouden, oog hebben voor wat contacten 
met anderen kunnen opleveren, openstellen voor vriend-
schap, vertrouwen geven en nemen, onveilige of ongezonde 
relaties kunnen beëindigen. 

• Jongens moeten leren vorm te geven aan intimiteit en 
seksualiteit: eigen waarden en normen ontwikkelen, 
ontdekken wat mogelijkheden en onmogelijkheden zijn, 
wensen en grenzen leren kennen, een eigen sekse-
identiteit ontwikkelen en vormgeven.

Beleving van seksualiteit 
• Jongens interpreteren gedrag en signalen van meisjes vaak 

als seksueel getint. hierdoor zullen jongens de seksuele 
interesse van meisjes vaak overschatten (en meisjes de 
seksuele interesse van jongens onderschatten). Dit gebeurt 
ook bij het flirten: jongens interpreteren flirtgedrag sneller 
vanuit een seksueel motief dan meisjes. Meisjes interpre-
teren flirten vaker als gewoon leuk en plezierig contact. 

• Volgens jongens zijn signalen van seksuele interesse: blote 
kleding, de locatie, het drinken van alcohol en het geven van 
complimentjes.. Jongens zijn meer visueel ingesteld: als ze 
iets zien dat hen seksueel prikkelt, volgt de zin al snel en 
neemt de behoefte aan seksueel contact toe. 

• Jongens willen meestal sneller seks dan meisjes. Jongens 
moeten leren hierin hun tempo af te stemmen op het tempo 
van meisjes en leren dat grenzen van elkaar kunnen verschillen.  

• Uit verschillende onderzoeken naar seksualiteitsbeleving 
komt naar voren dat jongens en mannen zich soms tijdens 
de seks met een (relatief) nieuwe partner afvragen of ze 
‘het wel goed doen’. Meiden houden zich meer bezig met de 
vraag ‘Ga ik niet te ver’? Vraag jongens of ze dit herkennen 
en hoe ze dit verschil verklaren. 

THemA 3:

Jongens, 
VerLiefdheid,
reLaties en seks 
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• Tijdens seksueel contact is het voor jongens over het 
algemeen lastig ineens te stoppen. Voor veel jongens lijkt 
het alsof ze ‘in bezit zijn genomen’ door hun seksuele 
opwinding en het verlangen naar een orgasme. Niets lijkt 
hen te kunnen storen. 

• Meiden zijn veel sneller afgeleid tijdens de seks door een 
geluid, bijvoorbeeld ouders die thuiskomen, een telefoon, 
een opmerking van hun vriend. Maar ook als hun grens is 
bereikt – wel zoenen of naakt strelen, verder niets – willen 
meiden niet verder. Veel jongens kunnen zich dit niet 
voorstellen. Wijs hen op verschillen tussen mannelijke en 
vrouwelijke seksualiteitsbeleving. Als het meisje tijdens de 
seks plotseling wil stoppen, hoeft dat niet te betekenen dat 
hij iets niet goed doet. Leer jongens dat het belangrijk is 
grenzen te respecteren en met de partner te overleggen 
hoe de seks voor beiden prettig kan zijn. 

seksuele opwinding 
• In dit verband is het goed jongens uit te leggen hoe het 

verloop van seksuele opwinding en het orgasme verschilt 
tussen jongens en meiden. eenmaal seksueel opgewonden, 
kunnen jongens relatief snel een orgasme krijgen. Voor 
meiden duurt dit doorgaans wat langer. het verloop van 
vrouwelijke opwinding is meer afhankelijk van de sfeer en 
omgeving, die van jongens doorgaans meer van visuele 
prikkels. het vrouwelijke orgasme houdt langer aan dan dat 
van jongens en kan na korte tijd weer worden bereikt door 
het stimuleren van de vagina en clitoris. Jongens hebben na 
een zaadlozing over het algemeen meer tijd nodig – 20 tot 
45 minuten - om een volgend orgasme te krijgen. 

• Voor jongens is het van belang om te weten dat lang niet 
alle meisjes klaarkomen van neuken (slechts één op de vier 
vrouwen komt klaar tijdens de geslachtsgemeenschap).  

De meeste meiden en vrouwen (75 procent) kunnen alleen 
een orgasme krijgen als hun clitoris wordt gestimuleerd.

• Ook van belang: de kwaliteit van seks is voor lang niet alle 
meiden en jongens afhankelijk van het krijgen van een 
orgasme. Intimiteit, vertrouwdheid, aandacht, nabijheid, 
romantiek, het elkaar opwinden en respect zijn minstens  
zo belangrijk. 

Veelgestelde vragen van jongens
• Wil een meisje seks als ze zich seksueel uitdagend 

gedraagt?
• Wat doe je als een jongen verliefd op je is? 
• hoe kan ik verkering krijgen?
• Masturberen meisjes ook? 
• Als een meisje masturbeert, is ze daarna dan nog maagd? 
• hoe laat een meisje merken dat ze iets niet wil?
• hoe laat een meisje merken dat ze (seksueel) geïnteres-

seerd is in een jongen? 
• Kunnen meiden ook jongens versieren of juist niet? 
• hoe versier je een meisje? 
• hebben meiden net zo veel zin in seks als jongens? 
• Bloeden alle meisjes de eerste keer?
• Doet de eerste keer altijd pijn voor meiden?
• Wat kun je doen als een meisje pijn voelt tijdens het 

neuken? 
• Wanneer kan een meisje zwanger raken?
• hoe zit dat met het maagdenvlies?
• hoe komt het dat meiden net doen of ze seks willen en na 

het zoenen al stoppen? 
• Waar zit de g-spot? 
• Is er een manier van vrijen waarbij meiden altijd 

klaarkomen? 
Kijk ook op www.sense.info of www.sexwoordenboek.nl.

tiPs  

• Bij de eerste seksuele ervaringen zijn jongens soms nog erg gericht op hun eigen lichamelijke  
opwinding. Na verloop van tijd en met meer ervaring kunnen ze hun opwinding beter inschatten  
en controleren met meer wederzijds plezier als gevolg.  

• Veel jongens vinden het belangrijk dat ze ‘goed zijn in bed’. De ‘geheime tip’ is vooral rekening te 
houden met de beleving, wensen en grenzen van de ander. En als het niet duidelijk genoeg is wat  
de ander wel of niet wil: vragen!  

• Communiceren over seks is voor veel mensen lastig, of ze nou wel of niet ervaren zijn. In een rollen-
spel kunnen jongens verschillende manieren oefenen en ontdekken hoe ze zelf het makkelijkste een 
gesprek kunnen voeren met hun partner, over de eerste keer, wel of geen seks, prettige en veilige seks. 
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leeftijdgenoten worden steeds belangrijker in de 

puberteit. Dit biedt aanknopingspunten om te 

praten over seksualiteit. leeftijdgenoten kunnen 

een positieve maar ook een negatieve invloed 

hebben. 

Bespreken
• Machogedrag: wat is stoer of echt mannengedrag? 
• Wie is de baas in een groep jongens?
• hoe makkelijk is het om af te wijken van de groepsnorm?
• Waarmee krijg je aanzien/status in een groep jongens?
• Wat zijn echte vrienden?
• Wat is lastig of prettig aan mannenvriendschappen?
• Machtsverschillen in een groep
• Gebruik van macht (positief en negatief)
• Weerstaan van groepsdruk
• Wat durf je alleen en wat durf je in een groep te doen?

Weten

Betekenis van leeftijdgenoten
In de puberteit neemt de betekenis van het contact met leef-
tijdgenoten (peers) toe. Dit heeft verschillende functies:
• Mogelijkheid om te oefenen met allerlei sociale en inter-

actieve vaardigheden, zoals met elkaar praten over jezelf 
en anderen, assertieve vaardigheden, ontdekken van de 
eigen identiteit, omgaan met de andere sekse, omgaan met 
verschillende emoties van jezelf en anderen.

• experimenteren met verschillende sociale groepsrollen.
• Ontwikkelen van eigen waarden en normen.
• Voorbereiding op de integratie in de wereld van de 

volwassenen.

zo werken peers
Sommige jongeren binden zich een tijd aan een bepaalde 
subgroep met gemeenschappelijke waarden en normen.  
De groep geeft de jongere het gevoel erbij te horen. Peers 
kunnen elkaar beïnvloeden in gunstige zin maar ook in 
ongunstige zin, bijvoorbeeld wanneer er binnen de groep een 
norm heerst van sociaal afwijkend gedrag. hierdoor zal de 
ontwikkeling van afwijkend gedrag eerder bevorderd worden. 
De opvattingen van de peergroup kunnen ook een rol spelen 
bij de keuze voor een meisje. het versieren van een bepaald 
type meisje kan soms de positie binnen de groep versterken. 
Angst voor sociale uitstoting ligt vaak ten grondslag aan het 
kritiekloos conformeren aan de groepsnorm en het groeps-
gedrag. Veel jongens zijn gevoelig voor groepsnormen en 
stereotype verwachtingen rondom mannelijkheid en groeps-
druk. In sommige groepen heersen traditionele sekse- 
rolopvattingen die machogedrag van jongens stimuleren. 
Soms hebben die opvattingen een negatieve invloed op 
seksueel gezond gedrag, zoals condoomgebruik, gelijkwaar-
dige seks en wederzijds respect. 

Veelgestelde vragen van jongens
• Mijn vrienden hebben allemaal een vriendin en suggereren 

dat ik homo ben. Wat moet ik doen? 
• Ik vind het niet leuk hoe groepsgenoten praten over mijn 

vriendin, wat kan ik daaraan doen?
• Wat kan ik doen als mijn vrienden iets anders willen dan ik? 

Ik wil niet uit de groep gestoten worden. 
• Soms gebeuren er in de groep dingen waar ik niet bij 

betrokken wil zijn, wat kan ik dan doen?
• Zijn we allemaal strafbaar als één lid van de groep iets doet 

wat niet mag?

THemA 4:

inVLoed Van 
Vrienden
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tiPs 

• Wijs jongens erop dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag en dat ze zelf mogen 
bepalen wat ze wel en niet willen. Als vrienden dat niet accepteren, is het de vraag of de vriendschap 
van beide kanten komt. Soms is het verstandiger om er niet bij te horen dan om mee te doen met 
groepsgedrag waar een jongen niet achter staat. Als ze deel uitmaken van een groep, zijn zij ook 
verantwoordelijk voor wat de groep doet, zelfs al staan ze aan de kant. In het geval van grensover-
schrijdend groepsgedrag zijn alle jongens medeplichtig zolang ze niets doen om dit te voorkomen.  

• Vertel dat iedereen in de puberteit zoekt naar een eigen identiteit tijdens de puberteit. Door te 
doen wat ze zelf willen, zonder stil te staan bij wat anderen ervan vinden, kan de eigenwaarde van 
jongens (en ook meiden natuurlijk) stijgen. Daarmee laten ze zien dat ze onafhankelijk zijn en eigen 
beslissingen kunnen nemen. Een mogelijk gevolg is dat ze meer aanzien krijgen in de groep – al laten 
vrienden dat soms niet direct merken. Het is immers de wens van de meeste pubers om onafhankelijk 
te worden. Jongens die vrienden zijn, hoeven niet in alles precies op elkaar te lijken. Goede vriend-
schap kenmerkt zich ook door het accepteren van verschillen. 

• Geef aan dat het moeilijk is om te breken met vrienden, maar niet onmogelijk. Als het een jongen zelf 
overkomt, is het goed dit niet te zien als een persoonlijke afwijzing. Het feit dat hun vriend anders 
denkt en doet, betekent zeker niet dat iemand als persoon moet veranderen om ooit nog vrienden te 
kunnen maken. Iedereen voelt zich het best bij vrienden die dingen doen waar hij of zij achter staat.

“kiJk, aLs ik een Vriend heB en die Zegt tegen MiJ 
dat hiJ hoMo is dan ga ik Minder Met heM oM.  
Je Weet Maar nooit. dadeLiJk Vindt hiJ Jou ook 
Leuk en WiL hiJ iets Met Je doen!”
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Veel jongens hebben sterke vooroordelen over 

homoseksualiteit, vooral over homoseksuele 

mannen. ze gebruiken de term ‘homo’ als 

scheldwoord. Voor sommige jongens is homo-

seksualiteit een bedreiging die gepaard gaat met 

gevoelens van afkeer en angst voor verlies van 

mannelijkheid. Het onderwerp homoseksualiteit 

ter sprake brengen, is een belangrijk element in 

het werken met jongens. 

Bespreken
• Vooroordelen over homo’s. Vaak denken jongens dat homo’s 

vooral uit zijn op seks omdat ze op jongens vallen 
• Angst om homo te zijn of voor homo aangezien te worden
• De eerste keer dat je een homo ontmoette
• Vriendschap, bewondering, lichamelijk contact en tederheid 

tussen jongens onderling
• Verschillen tussen homomannen. Ze beantwoorden zeker 

niet allemaal aan de bekende homostereotypen
• Niet alle jongens die seks hebben met jongens zijn 

homoseksueel
• homojongens vallen niet op elke jongen, net zoals hetero-

jongens niet op elk meisje vallen
• homoseksualiteit is een gevoel, niet aangeleerd of een 

ziekte
• homoseksuele gevoelens omvatten meer dan alleen zin in 

seks met jongens of mannen.
• homoseksuele relaties verschillen niet van andere relaties. 
• De keuze om homoseksuele gevoelens te verbergen of te 

ontkennen
• Door discriminatie en andere negatieve reacties kan het 

voor homoseksuele jongens moeilijk zijn om te genieten van 
een relatie en seksualiteit

• Geloof en homoseksualiteit 

Weten

Coming-out
De leeftijd waarop mensen ontdekken dat ze homoseksuele 
gevoelens hebben, is voor iedereen anders. Sommige jongens 
voelden zich al heel jong anders of wisten het al op hun 

zesde. In een Nederlandse studie komt naar voren dat 
jongens gemiddeld dertien jaar zijn als ze zich sterk tot 
jongens aangetrokken voelen. Gemiddeld zijn ze zestien  
als ze zichzelf als homo- of biseksueel beschouwen.  
Op zeventienjarige leeftijd heeft de helft van deze jongens  
al seks gehad met een andere jongen. 

experimenteren
In de puberteit, dus tussen ongeveer twaalf en achttien jaar, 
ontwikkelen jongeren hun seksuele gevoelens. Sommige 
pubers komen er dan achter dat ze verliefd kunnen worden 
op iemand van hetzelfde geslacht. Dat betekent niet dat ze 
daar ook meteen iets mee doen. Veel pubers (homo of 
hetero) zijn verliefd op afstand, soms op iemand die ouder is, 
soms op een popidool of filmster. Andere pubers experimen-
teren juist in deze periode met seks: ook jongens met jongens 
en meiden met meiden. Dat kan bij een experiment blijven. 
Maar het kan ook dat jongens en meiden door zulke experi-
menten hun homoseksuele gevoelens ontdekken. Verder zijn 
er pubers die hun homoseksuele gevoelens misschien wel 
kennen maar ze liever verborgen houden uit angst voor 
negatieve reacties van anderen. 

Vooroordelen
homonegatief gedrag komt vaak voort uit angst om zelf 
als homoseksueel gezien te worden. De negatieve attitude 
van veel jongens heeft vaak te maken met vooroordelen.  
Bijvoorbeeld: ‘homoseksuelen herken je aan make-up,  
of aan de manier waarop ze lopen en zich kleden’.  
Of: ‘homoseksueel gedrag bedreigt de mannelijke  
identiteit’. Wat als homo wordt gedefinieerd, dient als een 
instrument voor sociale controle, in- en uitsluiting. Alles 
wat niet als homoseksueel betiteld wordt, is mannelijk.  
De angst voor uitsluiting maakt dat jongens zich  
conformeren aan de heteroseksuele mannelijke identiteit. 
Dit heeft niet alleen consequenties voor het coming-out 
proces van homo-seksuele jongens, ook heteroseksuele 
jongens durven hierdoor nauwelijks hun onzekerheid of 
emoties te tonen of fysieke en intieme vriendschappen 
met jongens aan te gaan. Fysiek contact is bijvoorbeeld 
alleen in de sport toe-gestaan. Fysieke contacten kunnen 
bepaalde emoties oproepen die jongens in verwarring 
kunnen brengen of angst kunnen oproepen. hierdoor 
wordt ook het hele spectrum van mannelijkheid onvol-
doende verkend.

THemA 5: 

hoMoseksuaLiteit
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Veelgestelde vragen van jongens
• Wanneer merk je dat je homo bent? 
• Soms vind ik het leuk om naar een jongen te kijken,  

ben ik dan homo?
• Soms vind ik een jongen mooi, ben ik homo?
• Mijn geloof is tegen homoseksualiteit, wat kan ik doen  

als ik homo ben? 
• Gaat homoseksualiteit over? 
• Willen homo’s seks met alle jongens? 
• Ik ken een jongen van wie ze zeggen dat hij homo is,  

wat kan ik doen?  

• Word je homo als je lang geen verkering hebt gehad met 
een meisje? 

• hoe doen homo’s het? 
• hoe doen lesbo’s het? 
• Komt homoseksualiteit voor in alle landen? 
• Wordt beroepskeuze bepaald door het feit dat je homo bent? 

tiPs  

• Het is belangrijk dat jongens niet gecorrigeerd worden  
bij een afwijzende reactie op homo’s. Laat ze voelen dat 
ze het recht hebben op hun eigen mening en emoties.  
Dit betekent niet dat jij het als begeleider altijd met hen 
eens bent. 

• Het helpt om te praten over homoseksualiteit geïntegreerd 
in andere onderwerpen. Hiermee wordt een scheiding 
tussen homo en hetero voorkomen. Ook taalgebruik kan 
veel uitmaken. Door er niet automatisch vanuit te gaan 
dat de partner vrouwelijk is, maar het regelmatig te 
hebben over ‘je vriend of vriendin’, wordt het onderwerp 
minder beladen. 

• Bescherm homojongens tegen uitsluiting en veroordelende 
of discriminerende opmerkingen, bij voorkeur door regels 
af te spreken die ook van toepassing zijn op andere 
verschillen zoals handicap, kleur, cultuur. 

• Maak een vergelijking met mannen (en vrouwen) die zich 
extreem hetero (seksistisch) gedragen. Niet iedere hetero-
seksueel voldoet aan dit beeld of wil daarmee worden 
geassocieerd. 

 

• Breng discriminatie dichter op de huid van de jongens. 
Bijvoorbeeld door te vragen hoe het zou zijn als zij zelf 
worden gepest, gediscrimineerd of in elkaar geslagen 
vanwege herkomst, uiterlijk of gevoelens. 

• Breng jongens in contact met homoseksuele jongens/
mannen of nodig iemand uit van het COC. Als dat niet 
mogelijk is, kies dan een film, bijvoorbeeld Sommersturm 
(Summer Storm). Of kijk op websites als www.expreszo.nl.  

• Bevraag jongens op stereotypen en leer jongens meer 
gedifferentieerd te denken over mannelijkheid. Klopt het 
dat alle homoseksuelen zich zo gedragen? 

• Maak duidelijk dat discriminatie ten aanzien van homo-
seksuelen onacceptabel is en maak goede groepsafspraken. 
Hiermee bescherm je ook jongens die homoseksuele 
gevoelens ervaren maar deze nog niet durven uiten. 

• Laat jongens nadenken over typisch mannelijk en typisch 
vrouwelijk gedrag en laat hen grenzen verleggen en 
bediscussiëren.
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seks is regelmatig aanwezig in alle soorten 

media. soms serieus en informatief, vaak ook 

niet. sommige jongens ontlenen hun kennis over 

seks aan geseksualiseerde beelden van tv en 

internet, maar dat geldt lang niet voor alle 

jongens. Voor docenten en jongerenwerkers ligt 

hier een kans om met jongeren te discussiëren 

over de betekenis van pornografie en de invloed 

van geseksualiseerde beelden in de media. 

Bespreken
• Beeld dat videoclips, seksprogramma’s en porno geven van 

mannen en vrouwen
• Betekenis geven aan pornografie
• Nieuwsgierigheid van jongens naar porno
• Beleving van porno
• herkenning van de jongens in de geseksualiseerde beelden 

in de media
• Identificatie en afstoting
• Porno is niet overal legaal en bepaalde vormen zijn in 

Nederland wettelijk verboden.
• Gebruik van porno is niet per definitie schadelijk en kan een 

prettige aanvulling zijn op je seksuele beleving. 
• Niet alle jongens kijken graag naar porno. 

Weten
Ruim de helft van de jongens van 12 tot 17 jaar heeft het 
afgelopen half jaar pornografische beelden op internet 
bekeken. Ruim een kwart van de jongens doet dit minstens 

een keer per week. het zoeken naar porno is echt een 
jongensding. Naarmate ze er vaker naar kijken, worden ze 
onzekerder over seks. Jongeren die vaker erotiek of porno via 
internet bekijken, zijn verder op seksueel gebied. Of internet 
hiervan de oorzaak is, is de vraag. het kan ook zijn dat 
jongeren die al wat verder zijn op seksueel gebied, meer 
geïnteresseerd zijn in erotiek en porno. 

het zien van beelden, vooral porno en sterk seksualiserende 
muziekclips, wordt als opwindend ervaren. Uit ander onder-
zoek weten we dat jongens niet zomaar alles wat ze zien één 
op één overnemen. Ze doen dat pas als ze denken dat het fijn 
is en proberen het in de praktijk uit. Dit is ook afhankelijk van 
veel andere factoren, zoals opvoeding en ervaring. Bepaalde 
dingen keuren ze ook af. Verder proberen ze gedrag uit dat ze 
aan niet-pornografische media ontlenen, zoals openings-
zinnen om contact te maken met een meisje. Voor sommige 
jongens zijn pornografische beelden een inspiratiebron voor 
hun eigen seksuele gedrag. hoe meer deze jongens worden 
blootgesteld aan expliciete geseksualiseerde beelden, hoe 
meer ze gericht zijn op seksualiteit en hoe traditioneler hun 
sekserolopvattingen. Deze effecten zijn sterker als jongens 
deze beelden als realistisch zien.

Veelgestelde vragen van jongens
• Noem een paar goede websites die mij kunnen leren (nog) 

betere seks te hebben. 
• Is het mogelijk op pornosites te kijken zonder dat er iemand 

achter komt als hij/zij dezelfde computer gebruikt als ik?
• Wat kan ik doen om mijn vriendin net zo te laten klaar-

komen als in de films die ik zie? 
• Mannen in films kunnen heel lang seks hebben voordat ze 

klaarkomen; lukt mij dat ook? 

THemA 6:

Pornografie en
geseksuaLiseerde
BeeLden in de Media
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• In de films glijdt de penis vanzelf in de vagina; gaat dat in 
het echt ook zo makkelijk? hoort dat in het echt ook zo 
makkelijk te gaan?

• Maken vrouwen altijd zo’n geluid als in de film wanneer ze 
klaarkomen? Is dat een teken dat ze genieten van de seks? 

• In de film hebben ze weinig schaamhaar, mijn vriendin en ik 
scheren ons schaamhaar niet. Is het normaal als we het 
laten staan of is het beter het af te scheren? 

tiPs  

• Bedenk dat veel videoclips en de meeste porno uiting 
geven aan overwegend mannelijke fantasieën. Gewillige 
meiden die verleidelijk dansen rondom rockers of rappers, 
pornofilms waarin mannen en vrouwen moeiteloos het ene 
na het andere orgasme beleven… Deze clips en films 
schetsen ideale omstandigheden waarbij geen plek is voor 
afwijzing, blunderen, nee-signalen, onhandig gedoe met 
condooms dan wel thuiskomende ouders en mogelijk 
andere storende factoren. De seks lukt altijd, is meestal 
heel erg goed en de orgasmen zijn telkens nieuwe hoogte-
punten. Dit is een vertekend beeld van de realiteit van de 
meeste jongeren en (ervaren!) volwassenen. 

• Porno heeft als functie mensen seksueel op te winden; 
films laten dus vooral ideale seks zien. Aan het kijken naar 
niet-strafbare porno is niets verkeerd, zolang het iemand 
niet wordt opgedrongen. En zo lang kijkers beseffen dat 
het gefilmde fantasieën zijn die niet altijd de realiteit van 
puberseks weerspiegelen.  
 
 
 

• Het kijken naar en genieten van porno is iets persoonlijks 
en kan deel uitmaken van iemands individuele seksuali-
teitsbeleving die met niemand anders hoeft te worden 
gedeeld.  

• Meiden kijken op een andere manier naar porno dan 
jongens. Omdat de meeste films zijn gemaakt voor 
mannen, zullen zij zich minder vaak herkennen in de 
manier waarop de acteurs en actrices seks beleven. Het 
kan voor sommige meiden zelfs bedreigend zijn, zeker als 
zij de films bekijken in een groep die voor de meerderheid 
bestaat uit jongens. Jongens die denken dat een pornofilm 
een positieve bijdrage kan leveren aan de seks met hun 
vriendin, ervaren daarom ook wel het tegenovergestelde.  

• Er bestaan ook pornofilms gemaakt voor (en door) 
vrouwen, waarbij meer aandacht wordt besteed aan 
dingen die vrouwen over het algemeen meer opwinden, 
zoals sfeer, aandacht, rustiger opbouw van het seksueel 
contact.  

• Er zijn niet veel pornofilms waarin mannen een condoom 
omdoen of deze zichtbaar dragen. De vrouwelijke acteurs 
gebruiken (onzichtbare) anticonceptiemiddelen. Echter, 
voordat acteurs en actrices meedoen in een film, worden 
ze getest op soa en hiv. Zij lopen dus geen seksuele risico’s. 
Jongens die zonder condoom seks hebben, doen dat wel.

“Jongens zIJn geïnTeResseeRD In  
seksuAlITeIT en zoeken Hun InFoRmATIe  
ook VIA PoRnosITes. VooR Jongens HeeFT 
PoRnogRAFIe een AnDeRe BeTekenIs DAn 
VooR meIsJes. De BeelDen lATen soms een 
WeRelD zIen VAn gRenzeloosHeID, lusT, 
mACHT en oPWInDIng DIe HAAks sTAAT oP  
De AlleDAAgse WeRkelIJkHeID.”
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Internet maakt een wezenlijk deel uit van de 

leefwereld van jongeren. een belangrijk deel  

van hun sociale leven speelt zich af op internet: 

zij leggen contacten op internet, flirten, daten, 

worden verliefd en hebben seks via internet.  

met de webcam en mobiele telefonie is vrijwel 

alles mogelijk behalve elkaar aanraken. Hoe  

speel je daar als professional op in? 

Bespreken
• Romantiek en internet
• eigen grenzen en die van anderen, bij flirten en seks op 

internet. Wat zijn de do’s en don’ts?
• Leuke kanten en risico’s van internet-flirten, mobiele tele-

fonie en andere onlinecontacten
• Misbruik op internet, sexting (seksueel getinte foto’s rond-

sturen via mobiele telefoon), veiligheid en bescherming
• Gevolgen van cyberseks en rekening houden met de ander, 

empathie, respect

Weten

sociaal digitaal leven
Volgens onderzoekers durven jongeren elkaar meer te 
vertellen via internet dan live. Ook blijken zij weinig verschil 
meer te zien tussen online en offline vriendschappen. Dit 
betekent dat internetgebruik samenhangt met een actief 
sociaal leven en dus niet, zoals sommigen denken, met een 
teruggetrokken bestaan.

Cijfers
Op Nederlandse websites staan meer dan 2.000.000 jongeren-
profielen. Op de vriendensites hyves en Facebook komen veel 
tieners. Jongeren maken in hun vrije tijd meer gebruik van 
internet en nieuwe media dan volwassenen. Zij bewegen  
zich op jongerenplatforms, met profielpagina’s, foto-tools, 
discussiefora en weblogs. Jongeren lopen ook hogere 

seksuele risico’s op internet dan volwassenen. een overgrote 
meerderheid van de actief internettende jongeren (82 
procent van de jongens en 73 procent van de meisjes) heeft 
wel eens geflirt op het net. 10 procent van de jongeren in de 
leeftijd van 14 – 17 jaar heeft naar iemand gezocht op 
internet om over seks te praten en 5 procent heeft naar 
iemand gezocht om seks mee te hebben. 2 à 3 % heeft wel 
eens een foto of filmpje verstuurd waarin de betrokkene een 
beetje of helemaal bloot te zien is.

Webcam
een onderzoek van een paar jaar geleden liet zien dat 
jongeren seksuele vragen en verzoeken op internet krijgen, 
zoals de vraag naar hun uiterlijk (‘heb je grote borsten?’) of 
seksleven (‘heb je het al eens gedaan?’) en het verzoek om 
iets uit te trekken voor de webcam of iets seksueels te doen. 
Ongeveer een derde van de jongens en een tiende van de 
meisjes laat bij een dergelijk verzoek inderdaad iets zien voor 
de webcam. Over het algemeen doen ze dit omdat ze het zelf 
leuk, spannend of opwindend vinden. Voor de jongens geldt 
dat sterker dan voor de meisjes. 

Over het algemeen biedt internet jongens meer leuke moge-
lijkheden op seksueel gebied dan meisjes. Zo vindt 62 procent 
van de meisjes het (helemaal) niet leuk om een seksueel 
getinte vraag te krijgen, tegenover dertien procent van de 
jongens. Vooral een verzoek om te strippen of seksuele 
handelingen te verrichten voor de webcam vinden meisjes 
vervelend: 83 procent van de meisjes die wel eens een 
dergelijk verzoek krijgt, geeft dit aan, tegenover 28 procent 
van de jongens. het zien van beelden van het naakte lichaam 
of seksuele gedrag van iemand anders via de webcam vindt 
slechts vijf procent van de jongens niet leuk, tegenover 63 
procent van de meisjes. Jongens blijven eigenlijk altijd kijken 
als zoiets gebeurt, ook als hen niet van tevoren werd 
gevraagd of ze dit wilden zien. 

over de grens?
Jongens gaan veel vaker in op seksueel getinte vragen  
of verzoeken dan meisjes. Ongewenste vragen, verzoeken  
en beelden worden niet snel echt vervelend gevonden.  

THemA 7: 

internetgeBruik 
en nieuWe Media 
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Veel jongens en meisjes die werden geconfronteerd met 
seksueel getinte vragen, verzoeken en beelden én die 
aangaven dat ze dit over het algemeen niet leuk vinden, vinden 
toch niet dat ze iets vervelends hebben meegemaakt. Kennelijk 
kunnen jongeren dergelijke ervaringen makkelijk van zich af 
laten glijden. De beoordeling of een ervaring wel of niet verve-
lend is, heeft veel te maken met de eigen reactie op de 
gebeurtenis en de motieven achter deze reactie, namelijk of de 
reactie een eigen keuze was of werd gemotiveerd vanuit 
verwarring, overhalen of dwang. Veel van deze vervelende 
ervaringen zijn volgens de jongeren die dit hebben meege-
maakt bijvoorbeeld niet de moeite van het bespreken waard.

Natuurlijk ondergaan jongeren deze activiteiten niet alleen 
passief, zij zijn zelf ook actor. Ongeveer 10% van de jongens 
en twaalf procent van de meisjes heeft het afgelopen jaar wel 
eens aan iemand gevraagd of hij/zij iets wilde uittrekken of 
iets wilde doen op seksueel gebied voor de webcam. een 
meerderheid van de jongens en meisjes die wel eens een 
dergelijk verzoek heeft gedaan houdt erover op als de ander 
het niet wil. Jongens proberen iets vaker dan meisjes om de 
ander toch over te halen.

nepmodellen
Volgens een enquête van de Stichting Mijn Kind Online op de 
website Sugababes.nl is veertig procent van de meisjes wel 
eens benaderd door een fotograaf of nep-scout, met het 
verzoek om hun kleren uit te trekken voor de webcam. Als 
beloning wordt meestal een professionele foto-shoot in het 
vooruitzicht gesteld. Ook jongens krijgen dergelijke verzoeken 
wel eens. er is nog geen systematisch onderzoek gedaan 
naar de daders, maar het lijkt vooral te gaan om puberjon-
gens, pedofielen en amateurfotografen die een centje bij 
willen verdienen. 

Let op: professionele fotografen en modellenbureaus bena-
drukken dat bonafide personen en bureaus nooit op deze 
manier modellen werven via internet, en al helemaal niet 
onder tieners. Ook zullen zij nooit naaktbeelden opvragen.  
elk verzoek daartoe is dus verdacht. Mogelijk zorgt de anoni-
miteit (die de kans op vervelende ervaringen vergroot) er ook 

voor dat vervelende ervaringen daar als minder ernstig 
worden ervaren dan ervaringen in het echte leven. Volgens 
het Korps landelijke politiediensten (KLPD) komen de slacht-
offers van internetgerelateerde misdrijven uit alle lagen van 
de bevolking. het kan elk kind overkomen.

Veelgestelde vragen van jongens
• hoe versier ik een meisje via internet?
• Wat is strafbaar via internet?
• hoever kan ik gaan op internet?
• hoe weet ik of iemand te vertrouwen is op internet?

tiPs  

• Jongens verbieden om op internet te gaan, werkt niet.  
Er zijn altijd plekken, zoals bij vrienden, in internetcafés en 
via mobiele telefoons, waar ze ongemerkt toegang hebben 
tot het internet.  

• Jongens hebben wel begeleiding nodig omdat ze vaak nog 
niet de consequenties van hun handelen kunnen overzien 
(bijvoorbeeld wat het voor henzelf en ook voor meisjes 
betekent om wereldwijd over het web te gaan ….). Hoewel 
jongens ervaren zijn in het gebruik van nieuwe media, 
overzien ze soms nog niet de gevolgen van hun hande-
lingen. Het versturen en ontvangen van erotische afbeel-
dingen is strafbaar.  

• Internet lijkt relatief veilig maar is anoniem en heeft  
een enorm bereik waardoor privacygrenzen onbewust 
overschreden worden. Ga in gesprek met jongens: waar 
liggen hun wensen en grenzen als het gaat om internet  
en privacy. 

• Benadruk dat internet ook positieve kanten heeft. Jongens 
kunnen bijvoorbeeld in een veilige omgeving oefenen in het 
communiceren met meiden. Ze kunnen uitproberen welke 
stijl hen daarbij het beste bevalt: serieus, betrokken, 
vragend of met humor. En ze kunnen leren van de manier 
waarop anderen op internet contacten onderhouden.
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Veilige seks is meer dan het voorkomen van soa, 

hiv en ongeplande zwangerschap. Veiligheid 

betekent ook dat er rekening wordt gehouden 

met elkaars wensen en grenzen. Jongens praten 

weinig over anticonceptie met hun partner of 

vriendin. ook thema’s als wensen en grenzen en 

jong vaderschap zijn zelden een onderwerp van 

gesprek. 

Bespreken
• In een seksuele relatie zijn beide partners verantwoordelijk 

voor veilige seks.
• Veilige seks is een voorwaarde voor prettige seks en scheelt 

een hoop zorgen over soa en zwangerschap.
• Veilig vrijen is een teken van verantwoord gedrag, niet van 

gebrek aan vertrouwen. 
• er zijn verschillende manieren om het belang van veilige 

seks te bespreken met de ander.
• Condooms hebben geen negatieve invloed op de mannelijke 

potentie.

Weten 
er bestaan condooms in alle soorten en maten, dus er is 
altijd een passende te vinden. er zijn ook pretcondooms, 
maar die zijn vaak niet veilig. er zijn speciale condooms, 
bijvoorbeeld met extra glijmiddel. Tegenwoordig zijn alle  
condooms (behalve de pretversies) geschikt voor anale seks. 
De X-strongversies zijn enkel ontwikkeld uit winstmotief van 
de producent, datzelfde geldt voor de X-long versies.
Iedereen kan leren om condooms om te doen. het is geen 
schande als een jongen zijn vriend(in) vraagt erbij te helpen. 
het kan de seksuele spanning zelfs verhogen.

er zijn verschillende anticonceptiemethoden. Na onveilige 
seks kan de morning-afterpil of het plaatsen van een koper-
spiraaltje een zwangerschap voorkomen.

Driekwart van alle Nederlandse jongeren gebruikt bij de 
eerste geslachtsgemeenschap een condoom, 41 procent van 
de jongens en 46 procent van de meisjes gebruikte de eerste 
keer zowel pil als condoom (De Graaf et al, 2005). Op dit 
punt lijkt de voorlichting over veilige seks goed te werken.  
Als er sprake is van een vaste relatie neemt het condoom-
gebruik af. Jongens voelen zich in de regel meer verantwoor-
delijk voor het voorkomen van een soa dan een zwangerschap. 
Anticonceptie is in de ogen van veel jongens een taak van het 
meisje. Praten over veilige seks en anticonceptiegebruik 
voordat je seks hebt met elkaar is niet altijd makkelijk voor 
jongens en meisjes. Bovendien blijken veel jongens weinig 
kennis te hebben over de pil en andere voorbehoedmiddelen. 
Niet alle jongens weten wat ze kunnen doen na onveilige seks.  
De morning-afterpil wordt nog wel eens onterecht aangezien 
voor een abortuspil. 

Veelgestelde vragen van jongens
• Wanneer kun je met condooms stoppen? 
• hoe weet ik of een meisje aan de pil is?
• Kun je merken dat je een soa hebt? en hoe zie je dat bij je 

vriend(in)? 
• Kun je van orale seks een soa krijgen? en hiv? 
• Lopen meisjes meer risico op soa’s dan jongens? 
• hoeveel jongeren hebben soa/hiv? 
• Is het goed als een meisje begint met de pil vlak voordat ze 

seks gaat hebben? 
• hoe werkt de morning-afterpil?
• Als je vriendin een abortus heeft gehad, voel je dat dan bij 

de seks? 
• hoe lang blijft sperma leven in de vagina? en daarbuiten? 
• Wat moet ik doen als een meisje zwanger is geraakt?

THemA 8: 

VeiLige seks
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tiPs 

• Geef het gesprek over veilige seks een positieve insteek. 
‘Een groot voordeel van veilige seks is dat jij en je partner 
ontspannen seks kunnen hebben zonder zorgen over 
zwangerschap of soa/hiv’.  

• Ga in op hun goede voornemens, het belang voor henzelf 
en wat het in de praktijk lastig maakt. Positieve rolmodellen 
kunnen helpen. 

• Besteed veel aandacht aan communicatieve vaardigheden: 
hoe en wanneer praat je met je sekspartner over 
condooms of anticonceptie? Gebruik een rollenspel.  

• Het werkt altijd goed om een demonstatie te geven en zelf 
te oefenen, bijvoorbeeld op een dildo. Door een condoom-
estafette te houden, waarbij je twee dildo’s nodig hebt en 
voor alle deelnemers een condoom, kun  
je dit op een ludieke manier doen.  

• Vergroot hun kennis over andere anticonceptie-middelen 
door jongens deze daadwerkelijk te laten bekijken. Nodig 
hen uit na te denken over de voor- en nadelen van anti-
conceptiemiddelen en de keuzes die ze kunnen maken.  

• Laat jongens zelf manieren bedenken waarop ze hun 
partner kunnen helpen bij het adequaat en regelmatig 
gebruik van anticonceptiemiddelen.  
 
Laat jongens een tegenargument bedenken voor elke reden 
die ze kunnen verzinnen om geen condoom te gebruiken.

“een one–night stand  
is geWoon een snoePJe. 
Je oPent een VerPak-
king, Je kauWt eroP en  
gooit het Weer Weg.  
Zo denk ik eroVer.” 

zeven redenen voor jongens om geen condoom te gebruiken
• De ander kan mij vertrouwen: ik trek me tijdig terug en heb geen soa.
• Vrijen met een condoom is niet fijn.
• Ik wil geen condoom kopen.
• Ik schaam me om een condoom tevoorschijn te halen.
• Ik ben bang dat het niet goed gaat als ik het condoom omdoe.
• Ik verlies mijn erectie zodra ik een condoom omdoe.
• Het omdoen van een condoom onderbreekt de seks en daardoor verdwijnt de spanning. 

zeven redenen om wel een condoom te gebruiken
• Ik kan zo geen soa krijgen.
• Ik laat merken dat ik niet alleen om mijn eigen gezondheid geef, maar ook om die van mijn partner.
• Mijn vriendin kan niet zwanger worden. 
• Ik hoef me tijdens het vrijen en erna geen zorgen te maken. 
• Ik kan meer genieten van seks.
• De ander geniet ook meer van seks en is hierdoor meer ontspannen.
• Minder rotzooi.
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Jongens doen vaker iets wat de ander niet wil, 

dan meisjes. ze doen ook vaker iets wat ze zelf 

niet willen. Bovendien zeggen jongens vaker dan 

meisjes dat ze weinig controle hebben over wat 

er tijdens het seksuele contact gebeurt. 

Bespreken
• Communicatie tussen jongens en meisjes
• hoe weet je of je goed zit?
• Wanneer ga je te ver?
• Wanneer is het niet meer leuk?
• Machtsverschillen en oorzaken
• Machtsmisbruik
• Verschil tussen aanranding en verkrachting
• hoe kun je jezelf leren beheersen?
• Wat zijn de gevolgen van seksueel misbruik voor 

slachtoffers?
• hoe herken je grenzen van een ander?

Weten

Cijfers
Vier procent van de jongens is wel eens gedwongen tot seks, 
nog eens vier procent heeft wel eens een ander gedwongen 
tot seksuele handelingen. 

Daders
Uit onderzoeksliteratuur blijkt dat daders van seksuele 
dwang relatief vaak afkomstig zijn uit gewelddadige 
gezinnen. Vaak zijn ze zelf ook lichamelijk of seksueel 
misbruikt. Als gevolg hiervan zijn deze jongens vaak minder 
sociaal vaardig, hebben ze moeite met het omgaan met 
intimiteit, hebben ze een verminderd empathisch vermogen 
en zijn ze vaak eenzaam. Jongens die verkrachtingsmythen 
(bijvoorbeeld een meisje dat zich sexy kleedt, vraagt om 
seks) meer accepteren, hebben een grotere kans om dader 
te worden. Dat geldt ook voor jongens met een negatieve  
of vijandige houding tegenover vrouwen. er is geen  
duidelijke relatie tussen de invloed van porno en seksueel 
gewelddadig gedrag.

normen
Mannelijkheid heeft in de loop der jaren een andere betekenis 
gekregen. Machogedrag wordt minder gewaardeerd. Voor 
sommige jongens leidt dit tot stress en onzekerheid over de 
mannelijke identiteit. Jongens worden geacht seksueel 
competent te zijn, geen fouten te maken en zeker geen 
grenzen te overschrijden. Jongens horen rekening te houden 
met de grenzen en wensen van de ander, te communiceren 
over seksualiteit en verantwoordelijkheid te nemen als het 
gaat om anticonceptie. Deze morele noties doen een groot 
beroep op jongens waarbij het aandeel van meisjes hierin 
zelden wordt bediscussieerd.

Wat is dwang?
Dwang is een ruim begrip. het kan gaan om fysieke hande-
lingen maar in feite gaat het om alle situaties waarin het 
slachtoffer niet het gevoel heeft het contact of de handeling 
te kunnen weigeren. Bijvoorbeeld door lichamelijk of relatio-
neel overwicht, emotionele druk, lichamelijk geweld of econo-
mische afhankelijkheid. Denk aan het ongevraagd toezenden 
van pornografische afbeeldingen, het ongevraagd versturen 
van seksueel getinte berichten via SMS en e-mail of het 
ongevraagd plaatsen van beeldmateriaal van iemand op 
internet. 

oorzaken
Miscommunicatie blijkt een belangrijke factor. Daarnaast 
spelen groepsdruk, competitief (stoer) gedrag, alsmede  
stereotype gedragsopvattingen een rol bij grensoverschrijding. 
Ook het gebrek aan kennis en waarneming van machtsver-
schillen tussen jongens en meisjes in bepaalde situaties kan 
ertoe bijdragen dat grenzen eerder worden overschreden. 
Leg uit waarop deze verschillen zijn gebaseerd, bijvoorbeeld 
meer kennis, kracht, lengte, leeftijd, aantal jongens versus 
meisjes, geld, emoties (verliefdheid maakt afhankelijk), functie 
(bijvoorbeeld de aanvoerder van een team of docent/jongeren-
werker versus jongere). 

Peergroep
De invloed van vrienden kan negatief zijn, opvattingen of te 
verwachten reacties van hun peergroep kunnen ook een rol 
spelen bij de keuzes die jongens maken bij het aangaan van 

THemA 9: 

seksueLe grenZen 
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flirt- en seksueel contact met meisjes. het slagen van dit 
contact kan voor sommige jongens hun positie binnen de 
groep bepalen dan wel versterken. Angst voor sociale uitsto-
ting kan een rol spelen bij de neiging tot kritiekloos confor-
meren aan de groepsnorm en het groepsgedrag. De groep 
kan werken als katalysator voor flirten en seksueel (grens-
overschrijdend) gedrag, waarbij de groepsleden elkaar 
opjutten en uitdagen en niet voor elkaar willen onderdoen. 
Dit gedrag wordt versterkt doordat de jongere anoniem  
deel uitmaakt van een groepsproces waarbij zijn individuele 
verantwoordelijkheid naar de achtergrond verdwijnt. In deze 
context kan hij gemakkelijker overgaan tot (grensoverschrij-
dend) gedrag dat hij in andere omstandigheden zelf nooit  
zou vertonen. 
 
Stereotype opvattingen over jongens- en meisjesgedrag en 
eigenschappen bieden houvast en geven een richtlijn voor 
uiterlijk en gedrag, maar bepaalde heersende opvattingen 
kunnen seksueel (grensoverschrijdend) gedrag in de hand 
werken, bijvoorbeeld:
• een flirtpoging is pas geslaagd wanneer je het meisje hebt 

gezoend. 
• een meisje dat zich sexy kleedt, of een drankje aanneemt, 

met je danst, met je in gesprek gaat, of zich uitdagend 
gedraagt, vraagt erom gepakt te worden.

• Als een jongen van zestien nog nooit met een meisje heeft 
gezoend dan is hij vast homo.

• een jongen hoort precies te weten wat hij moet doen 
tijdens de seks.

• Alleen een meisje dat maagd blijft, verdient respect.
• Ze zegt wel nee, maar dat hoort bij het spelletje om je op  

te geilen.
• Wanneer een jongen echt opgewonden is, kan hij zich niet 

meer beheersen. 

Veelgestelde vragen van jongens
• hoe weet ik zeker dat een meisje seks wil?
• hoe kom ik erachter wat een meisje leuk vindt?
• een meisje kan toch gewoon nee zeggen als ze iets niet wil?
• Ik kan er toch ook niets aandoen dat ik opgewonden wordt 

als een meisje flirt? het is dan toch logisch dat ik seks wil? 
• Worden jongens ook aangerand/verkracht? 

 
 

 
tiPs 
 
• Pas op dat je jongens niet in de rol van pleger/dader drukt. 

Leg uit dat jongens zich vaak niet bewust zijn van de 
macht die ze in bepaalde situaties hebben waardoor 
meiden (of andere jongens) niet duidelijk ‘nee’ durven te 
zeggen. Dit komt niet alleen doordat jongens vaker fysiek 
sterker zijn dan meisjes. Machtsverschillen zijn ook  
gebaseerd op normen en waarden (bijvoorbeeld een meisje 
mag geen grote mond geven tegen oudere jongens), 
verschil in leeftijd, kennis en seksuele ervaring. Laat 
jongens in het gesprek hierover zelf nog een aantal 
bronnen van macht benoemen. Denk aan een hogere 
opleidings-achtergrond of functie, het hebben van meer 
geld, dreiging met fysiek geweld of afpersing, wapens.  

• Door verschil in seksbeleving kunnen jongens zich moeilijk 
voorstellen dat ze, net als meiden, tegen hun zin worden 
gedwongen tot seks. Wanneer je benoemt dat ook jongens 
slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag 
kunnen zijn, volgt vaak een opmerking als: ‘Best leuk om 
door een meisje gedwongen te worden tot seks’. Waarbij ze 
er niet bij stilstaan dat er dan geen sprake is van seksuele 
dwang omdat de jongen toestemt. En dat dit heel anders is 
dan tegen je zin gedwongen worden tot seks door iemand 
die je niet kent, niet mag, waar je niet van opgewonden 
wordt of waarvan je het niet verwacht. Waarbij de ander 
sterker/machtiger is dan het slachtoffer dat zich dus moei-
lijk of helemaal niet verzetten kan. 

• Wanneer jongens reageren op een van de bovengenoemde 
stereotype denkbeelden, vraag dan door: ‘Leg eens uit, hoe 
komt het dat…?’ Ga ze niet direct corrigeren maar laat hen, of 
andere jongens, zelf vraag-tekens zetten bij aannames. Maak 
er geen strijd van. Vraag eens wat ze ervan zouden vinden als 
andere jongens zulke dingen zouden zeggen over meiden in 
hun familie, of over hun vriendin. En betrek de uitspraken op 
jongens, bijvoorbeeld: ‘Verdient een jongen die maagd blijft tot 
hij trouwt hetzelfde respect als een meisje? Waarom wel, 
waarom niet?’ Door hen te blijven bevragen en door andere 
jongens (indirect, niet op de persoon) te vragen om een 
reactie, kun je het geven van een eigen mening desgewenst 
uitstellen en stimuleer je tegelijkertijd een  
interactieve discussie. 

“BiJ een Jongen is het siMPeL:  
Je Zegt ‘Ja’ of ‘nee’. een MeisJe Zegt:  
‘ik Weet het niet.’”
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Alcohol en drugs vergroten het risico op onveilige 

seks en daarmee op soa en een onbedoelde 

zwangerschap. Door de ontremmende werking 

van alcohol en sommige drugs kunnen jongens 

meer zin krijgen in seks, minder belang hechten 

aan het gebruik van een condoom of anticon-

ceptie en minder oog hebben voor de grenzen  

en wensen van de ander.

Bespreken
• Invloed van alcohol en drugs op de seksuele beleving en het 

seksueel gedrag
• Schadelijke gevolgen voor jou en de ander
• Voorbereiding op veilige seks
• Groepsdruk
• Schade beperken
• Acceptabel gedrag met alcohol en seks

Weten 
Jongens die in de groei zijn, minder wegen of klein zijn, 
verdragen alcohol slechter. De hoeveelheid alcohol die bij 
volwassenen geen problemen hoeft te geven, leidt bij 
jongeren tot risico’s. Vanaf zestien jaar is alcohol pas toege-
staan. er is nog steeds een aanzienlijke groep jongeren die 
eerder alcohol drinkt en hiermee experimenteert. 

Alcohol en drugs vergroten het risico op onveilige seks en 
daarmee op soa en zwangerschap bij een meisje. Door de 
ontremmende werking van alcohol en sommige drugs kan 
het zijn dat jongens meer zin krijgen in seks en minder 

belang hechten aan het gebruik van een condoom. het 
gebruik van alcohol en drugs kan alleen een positieve uitwer-
king hebben als het niet gecombineerd wordt met andere 
middelen. het effect verschilt per persoon. Jongens die 
beginnen met middelengebruik kunnen vaak nog niet goed 
inschatten wat de uitwerking van middelen is op henzelf en 
hun partner.  

Sommige drugs hebben een stimulerende werking op seksu-
aliteit (toename opwinding, seksueel uithoudingsvermogen, 
erectie) of juist een negatieve uitwerking (uitblijven orgasme, 
afname zin in seks). Langdurig gebruik van sommige 
middelen kan de potentie aantasten en tot impotentie leiden. 
het gevoel van vertrouwen in een ander en zorgeloosheid 
kan leiden tot onveilige seks en tot het vervagen van grenzen.
 
Gebruik van cannabis, alcohol, heroïne of cocaïne kan de 
vruchtbaarheid verminderen. Gebruik van alcohol of cocaïne 
vóór de bevruchting vergroot bovendien de kans op een 
miskraam of afwijking bij het kind. 

Veelgestelde vragen van jongeren
• hoe kan ik mezelf leren beheersen als ik alcohol op heb?
• hoe zorg ik dat ik achteraf geen spijt krijg van mijn gedrag?
• Wat doe ik als vrienden met alcohol op meisjes lastigvallen?
• Wat zijn de gevolgen van alcohol of drugs als ik seks heb?
• hoeveel kan ik de eerste keer drinken?
• hoe kan ik toch zorgen voor veilige seks?

THemA 10: 

aLcohoL, drugs 
en seks
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tips 

• Jongens overzien vaak nog niet de gevolgen van hun gedrag, zeker niet als er alcohol en drugs in het 
spel zijn. Laat jongens aan het woord over de betekenis die alcohol, drugs en seks voor hen heeft en 
wat voor hen wel of niet toelaatbaar gedrag is. Hierbij kunnen jongens ook  zelf negatieve ervaringen 
in contact met jongeren die dronken of aangeschoten waren. 

• Laat jongens aan het woord rondom groepsdruk en alcohol en seks. De meeste jongeren zijn onzeker 
over seksualiteit. In groepen wordt vaak opgeschept over seksuele prestaties. Gebruik van alcohol of 
drugs kan onzekerheid wegnemen en jongens een handje helpen in het contact leggen. Aan de andere 
kant kunnen alcohol en drugs jongens ook overmoedig maken waardoor ze het contact met de reali-
teit verliezen. Laat jongens hierover hun ervaringen uitwisselen. 

• Laat jongens zelf tips noemen hoe je kunt voorkomen dat je jezelf niet meer in bedwang hebt als je 
alcohol drinkt. Laat hen ook reflecteren op hun rol als vriend en of ze wel eens groepsdruk hebben 
uitgeoefend. 
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De inzichten en tips in deze brochure zijn gebaseerd op onderzoek 

(o.a. seks onder je 25e), gesprekken met professionals, scholingen 

in seksuele vorming van jongens en natuurlijk ervaringen van 

jongens zelf. De informatie is beslist niet uitputtend. met deze 

informatie willen we professionals een steuntje in de rug geven 

om daadwerkelijk het gesprek over seksualiteit met jongens aan  

te gaan. Het is ook mogelijk hiervoor een scholing te volgen bij 

Rutgers WPF. kijk op onze website www.rutgerswpf.nl.  

Informatieve sites voor jongeren:

www.sense.info
Dé website met betrouwbare informatie voor jongeren over seksualiteit en relaties.

www.canyoufixit.nl
educatieve game waarmee jongeren leren grenzen te herkennen en aan te geven 
in een aantal spannende seksuele situaties!

www.geentaboes.marokko.nl
Website met vragen en antwoorden over seks en relaties voor Marokkaanse jongeren.

www.geentaboes.Hababam.nl
Website met vragen en antwoorden over seks en relaties voor Turkse jongeren.

www.sexwoordenboek.nl
Website van een seksuologe met informatie over liefde en seks.

Rutgers WPF heeft een aantal materialen om seksualiteit met jongens  
bespreekbaar te maken. Kijk hiervoor op www.rutgerswpf.nl. 
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