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MEER INFORMATIE

1. ONDERZOEK NAAR
Competenties van professionals in jeugdhulp en 
onderwijs om op een positieve wijze aandacht te 
besteden aan relaties, intimiteit en seksualiteit en om aan 
seksuele opvoeding te doen.

COMPETENTIES IN JEUGDHULP
Essentiële competenties voor begeleiding van jeugdigen in 
jeugdhulp rond relaties, intimiteit en seksualiteit:
1. Seksualiteit bespreken
2. Behoeften van jeugdigen op gebied van seksuele

ontwikkeling ondersteunen
3. Professioneel handelen rondom het thema seksualiteit
4. Omgaan met verschillen in normen, waarden en culturen

m.b.t. seksualiteit
5. Herkennen van en reageren op seksueel

grensoverschrijdend gedrag/seksueel misbruik

COMPETENTIES IN ONDERWIJS
De belangrijkste competenties voor docenten om seksualiteit te 
bespreken in de klas zijn samengevat in een handreiking met 
praktische tips voor docenten. 

Verschillen competenties jeugdhulp – onderwijs
• In de jeugdhulp ligt het accent op individuele begeleiding van 

kwetsbare jeugdigen en de begeleiding in kleine groepen, terwijl 
het accent in het onderwijs ligt op het begeleiden van 
groepsprocessen in de klas.

• In de jeugdhulp gaat adequaat reageren op seksueel 
grensoverschrijdend gedrag over het bieden van hulpverlening, 
terwijl adequaat reageren in het onderwijs gaat over ‘weten naar 
wie je kunt doorverwijzen’.

Overeenkomsten competenties jeugdhulp – onderwijs
Uit het onderzoek naar competenties in het onderwijs blijkt dat 
dezelfde competenties belangrijk zijn in zowel de jeugdhulp als 
het onderwijs, met een aantal accentverschillen. 

• Bespreken seksualiteit op een rustige en positieve manier in 
neutrale bewoordingen.

• Veilige sfeer creëren. 
• Managen groepsproces
• Heldere groepsafspraken
• Vertrouwensband

2. ACHTERGROND
Uit onderzoek naar seksueel misbruik in de jeugdzorg 
(commissie Samson, 2012) is gebleken dat het belangrijk 
is dat professionals aandacht besteden aan de seksuele 
ontwikkeling van jeugdigen. Veel professionals, in 
jeugdhulp en onderwijs, vinden het lastig dit thema te 
bespreken met jeugdigen. 

3. SAFEGUARDING YOUNG PEOPLE IN CARE
Het internationale project ‘Safeguarding young people in 
care’ heeft als doel om de gezonde seksuele 
ontwikkeling van jeugdigen in de residentiele zorg en 
pleegzorg te bevorderen. Er zijn vier onderwijsproducten 
ontwikkeld voor (toekomstige) social work professionals:

• Summerschool - social work studenten
• Online cursus - jeugdhulp professionals
• Website met materialen - docenten
• Reflectie-instrument - jeugdhulp professionals

Ter onderbouwing hiervan is onderzoek gedaan naar 
competenties rond seksuele opvoeding in jeugdhulp en 
onderwijs. 
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