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Criteria en vragenlijst themacertificaat Relaties en seksualiteit   

Middelbaar beroepsonderwijs 

 

 

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het 

themacertificaat Relaties en seksualiteit.  

De vragenlijst is gebaseerd op de gestelde criteria. Om het themacertificaat aan te vragen, vult u 

de vragenlijst in via een online aanvraagsysteem op www.mijngezondeschool.nl. 

Handig om bij de hand de hand te hebben: 

• Schoolbeleidsplan 

 

http://www.mijngezondeschool.nl/
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Criteria themacertificaat Relaties en seksualiteit 

Middelbaar beroepsonderwijs  

 

Beleid 

• De school(locatie) kan middels een document of een pagina op de website laten zien dat de 

bevordering van de seksuele gezondheid van studenten onderdeel uitmaakt van de visie en 

het beleid in relatie tot educatie, signalering en omgeving. 

 

• De school(locatie) biedt de mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering van docenten rondom 

relationele en seksuele vorming, indien nodig of gewenst. 

 

• De school(locatie) heeft gedragsregels over omgangsvormen in en om de school voor 

docenten en studenten (v.b. respectvol met elkaar omgaan). 

 

• De school(locatie) houdt toezicht op deze gedragsregels. 

Gezondheidseducatie 

• De school(locatie) kan laten zien dat de concrete activiteiten rond relaties en seksualiteit 

zijn vastgelegd. 

• De school(locatie) voert concrete activiteiten uit rondom de educatie van relaties en 

seksualiteit.  

 

• In de educatie over relaties en seksualiteit komen minimaal drie van de volgende 

onderwerpen aan bod: relatievorming, veilig vrijen (preventie ongewenste zwangerschap 

en preventie soa), wensen en grenzen en seksuele diversiteit. 

Signaleren 

 

• De school(locatie) gaat periodiek na hoe het gaat met de seksuele gezondheid van 

studenten (veilig vrij gedrag, wensen en grenzen etc.).  

o  Denk bijvoorbeeld aan Testjeleefstijl of het spreekuur seksuele gezondheid/sense. 

 

• De school(locatie) kan aantonen hoe de signalerings- en zorgstructuur (i) rond vragen en 

problemen in verband met relaties en seksualiteit is vormgegeven (ii). 

o Denk aan ZAT-teams, studieloopbaanbeleiders, zorgcoördinatoren, 

vertrouwenspersonen, schoolmaatschappelijk werkers of specifieke protocollen 

(bijv. Richtlijn 'Preventie schooluitval zwangere studenten en studerende ouders').  

 

https://fiom.nl/kenniscollectie/jong-ouderschap/richtlijnen-en-methodieken
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o Bij vragen en problemen, denk aan: ongewenste zwangerschap, soa, seksueel 

misbruik, loverboys, vrouwenhandel, grensoverschrijding, seksuele problemen, 

ruilseks, sexting, problemen seksuele oriëntatie en genderidentiteit, homonegatief 

gedrag, uithuwelijking/eer gerelateerd geweld.  

Fysieke en sociale omgeving 

• Er zijn praktische maatregelen getroffen in het kader van de preventie van onveilige 

situaties op het gebied van relaties en seksualiteit. 

• De school(locatie) beschikt over samenwerkingsverbanden met ketenpartners op het 

gebied van relaties en seksualiteit. 

 

• De school en ouders communiceren over educatie, schoolgezondheidsvisie en –beleid op 

het thema relaties en seksualiteit. 
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Vragenlijst themacertificaat Relaties en seksualiteit 

Middelbaar beroepsonderwijs  

 

Beleid 

 

 

1. Heeft de (school)locatie een visie op hoe zij wil bijdragen aan een gezonde relationele en 

seksuele ontwikkeling van studenten? 

o Ja, (upload het document waar de visie in staat en geef pag. nr. of geef link door)(bijlage 

en toelichting optioneel) 

o Nee (toelichting optioneel) 

 

2. Heeft uw school(locatie) een beleid omschreven over hoe zij wil bijdragen aan een gezonde 

relationele en seksuele ontwikkeling van studenten? 

(i) In het beleid kan o.a. worden vermeld wat de school doet op de verschillende pijlers rondom 

educatie, signalering en omgeving. 

o Ja, beleidsplan/meerjarig activiteitenplan [upload beleidsplan 

o Ja, in het onderwijsprogramma / curriculum van de opleiding [upload document] 

o Anders, namelijk …. [upload betreffende document] 

o Nee (toelichting optioneel 

 

3. Biedt uw school(locatie), indien nodig of gewenst, docenten de mogelijkheid om 

deskundigheidsbevordering te volgen rondom seksuele en relationele vorming van studenten?  

(i) bijvoorbeeld trainingen, congressen, studiedagen. 

o Ja, geef toelichting 

o Nee (toelichting optioneel) 

 

4. Beschikt de locatie over gedragsregels met betrekking tot omgangsvormen in en rond de school? 

Tussen studenten onderling, student-medewerker, medewerkers onderling. 

o Ja  (upload gedragsregels) 

o Nee (ga verder bij vraag 7)(toelichting optioneel) 

 

5. Op welke wijze worden medewerkers en studenten op de hoogte gesteld van de gedragsregels? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

o Via brieven 

o Via mededeling aan het begin van het jaar 

o Via intranet 

o Vermelding op de website van de school 

o Via poster/digitale schermen op school 

o Anders, namelijk … (toelichting verplicht) 

o Worden niet op de hoogte gesteld (ga verder bij vraag 7)(toelichting optioneel) 
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6. Hoe wordt er op toegezien dat de gedragsregels worden nageleefd?  

(i): Bijvoorbeeld door toezicht in openbare ruimtes, afspraak om elkaar aan te spreken, ruimte 

voor een studentbespreking tijdens vergaderingen, aanstellen van verantwoordelijken voor de 

gedragsregels, etc. 

Antwoord.:…………………………. 

 

7. Wat wordt er gedaan als de gedragsregels worden geschonden? 

o Er is een protocol hoe te handelen als gedragsregels worden geschonden. (Upload dit 

protocol) (bijlage verplicht). 

o Anders, namelijk:…. (toelichting verplicht). 

Gezondheidseducatie 

 

 

8. Hoe geeft de school(locatie) vorm aan de uitvoering van seksuele en relationele vorming? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

o Het thema is opgenomen in een meerjarig activiteitenplan van de school (geeft 

documentnaam en pag. nr.)(bijlage verplicht) 

o Het thema is een vast onderdeel binnen het vak ‘Loopbaan en Burgerschap’ (geeft 

documentnaam en pag. nr.)(bijlage verplicht) 

o Het thema is een facultatief onderdeel binnen ‘Loopbaan en Burgerschap’ (geeft 

documentnaam en pag. nr.)(bijlage verplicht) 

o Het thema is een vast onderdeel binnen een ander vak, namelijk: ………………… (geeft 

documentnaam en pag. nr.)(bijlage verplicht) 

o Het thema wordt jaarlijks in een themaweek behandeld als vast onderdeel (geeft 

documentnaam en pag. nr.)(bijlage verplicht) 

o Het thema wordt jaarlijks in een themaweek behandeld als facultatief onderdeel (geeft 

documentnaam en pag. nr.)(bijlage verplicht) 

o Op een andere manier, namelijk ….. (geeft documentnaam en pag. nr.)(bijlage verplicht) 

o N.v.t. (toelichting optioneel) 

 

9. Binnen welke afdeling(en) en opleiding(en) worden de activiteiten uitgevoerd? 

Antwoord.: …………………………………. 

 

10. Op welk mbo niveau vinden de activiteiten plaats? (meerdere antwoorden mogelijk) 

o Niveau 1 

o Niveau 2 

o Niveau 3 

o Niveau 4 
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11. Van welke materialen maken docenten gebruik bij de educatie over relaties en seksualiteit? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

(i):  hier worden  alleen lesmaterialen genoemd die zijn opgenomen in de database op de website 

van de gezonde school. 

o Lang Leve de Liefde mbo 

o Love & Sex (Connect) 

o Les(s) & More 

o Girls’ Talk 

o Begrijp me goed 

o Anders, namelijk …………(toelichting verplicht) 

o N.v.t. (toelichting optioneel) 

 

12. Welke onderwerpen komen in de educatie over relaties en seksualiteit aan bod? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

o Relatievorming 

o Veilig vrijen (preventie ongewenste zwangerschap) 

o Veilig vrijen (preventie soa) 

o Relaties/ Wensen en grenzen 

o Seksuele diversiteit 

o Andere, namelijk …….(toelichting verplicht) 

 

Signaleren 

 

 

13. Gaat de school(locatie) periodiek na (i) hoe het gaat met de seksuele gezondheid van 

studenten? (meerdere antwoorden mogelijk) 

(i): Denk aan gebruik van Testjeleefstijl of Jeugdmonitor, of uitnodigen verpleegkundige seksuele 

gezondheid voor gastles met aansluitend Sense spreekuur 

o Ja, via Testjeleefstijl 

o Ja, via Sense spreekuur 

o Ja, op een andere manier, namelijk…(toelichting verplicht) 

o Nee (toelichting optioneel) 
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14. Heeft de school een signalerings- en zorgstructuur (i) rond vragen en problemen in verband 

met relaties en seksualiteit (ii)? 

(i)  Denk aan ZAT-teams, mentoren, conciërges, vertrouwenspersonen, schoolmaatschappelijk 

werk, verzuimcoördinatoren of specifieke protocollen (bijvRichtlijn 'Preventie schooluitval zwangere 

studenten en studerende ouders'). 

(ii) Bij vragen en problemen denk aan: ongewenste zwangerschap, soa, seksueel misbruik, 

loverboys, vrouwenhandel, seksuele problemen, ruilseks, sexting, problemen seksuele oriëntatie, 

homofoob gedrag, uithuwelijking/eer gerelateerd geweld.  

o Ja, namelijk:….(toelichting verplicht) 

o Nee (toelichting optioneel) 

 

Fysieke en sociale omgeving 

 

 

15. Zijn er praktische maatregelen getroffen in het kader van de preventie van onveilige situaties 

op het gebied van relaties en seksualiteit? (meerdere antwoorden mogelijk) 

o Ja, verlichting in de fietsenstalling of andere donkere plekken 

o Ja, toezicht op het schoolplein door conciërges of docenten 

o Ja, cameratoezicht 

o Ja, condoomautomaten 

o Ja, anders …(toelichting verplicht) 

o Nee (toelichting optioneel) 

 

16. Werkt de school(locatie) samen met externe partners die relevant zijn voor het gebied relaties 

en seksualiteit? Licht het antwoord toe. (meerdere antwoorden mogelijk) 

o Ja, met de GGD, afdeling:… (toelichting verplicht) 

o Ja, met bureau Jeugdzorg (toelichting verplicht) 

o Ja, met jeugd-GGZ (toelichting verplicht) 

o Ja, met de politie (toelichting verplicht) 

o Ja, anders …(toelichting verplicht) 

o Nee (toelichting optioneel) 

 

17. Wordt er gecommuniceerd tussen ouders en school over de visie, het beleid en de educatie 

rondom relationele en seksuele vorming? Zo ja op welke wijze? (meerdere antwoorden mogelijk) 

o Ja, via de homepage van de school of een (digitale) nieuwsbrief 

o Ja, tijdens open dagen op de locatie 

o Ja, tijdens oudergesprekken op indicatie 

o Ja, via de medezeggenschapsraad of ouderwerkgroepen 

o Ja, tijdens ouderbijeenkomsten 

o Ja, anders ….. (toelichting verplicht) 

o Nee (toelichting optioneel) 

https://fiom.nl/kenniscollectie/jong-ouderschap/richtlijnen-en-methodieken
https://fiom.nl/kenniscollectie/jong-ouderschap/richtlijnen-en-methodieken
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Algemeen 

 

 

18. Wat is uw functie? 

Antwoord: …………………. 

 

19. Bent u ook de contactpersoon voor het vignet Gezonde School? 

o Ja 

o Nee, dat is:.... (graag naam, functie en mailadres vermelden) 

 

20. Hoeveel studenten heeft de locatie waarvoor u het vignet Gezonde School aanvraagt? 

Antwoord: …………………… 

 

21. Heeft u hulp of ondersteuning gehad bij het invullen van deze vragenlijst? Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan een Gezonde School-adviseur van de GGD.  

o Ja, ik ben geholpen door: (Geef naam, functie, telefoonnummer, mailadres) 

o Nee, ik heb de vragenlijst zonder hulp ingevuld. 

 

Commitment 

 

 

22. Deze vragenlijst is naar waarheid ingevuld en de (adjunct) directeur en de (voorzitter van) de 

Medezeggenschapsraad en de Studentenraad committeren zich aan deze thema-aanvraag. 

o Ja 

o Nee (toelichting optioneel) 


