
Themascan Relaties en seksualiteit speciaal onderwijs
Leerlingen maken een seksuele ontwikkeling door en hebben al op jonge leeftijd vragen over 
relaties en seksualiteit. Hoe leerlingen omgaan met seksualiteit, grenzen, seksuele diversiteit en 
genderdiversiteit is bepalend voor hun eigen vorming én voor die van hun medeleerlingen – en 
daarmee voor een veilig schoolklimaat. Aandacht besteden hieraan is dus belangrijk voor een 
gezonde ontwikkeling van leerlingen. Check met deze scan hoe ver jullie school al is met het 
thema Relaties en seksualiteit. Hoe meer stellingen je kunt afvinken, hoe beter. Stellingen die je 
(nog) niet kunt afvinken, zijn aandachtspunten. Bekijk hoe je hiermee aan de slag kan.

Betrokkenheid en draagvlak 
De eerste stellingen van deze scan gaan over het delen van informatie en het betrekken van 
leerlingen, ouders en verzorgers, en medewerkers. Lees hoe je kan werken aan draagvlak.

Onze school betrekt medewerkers en ouders/verzorgers (en in het vso waar mogelijk 
leerlingen) actief bij de invulling van het thema Relaties en seksualiteit. Denk hierbij aan het 
meenemen van hun behoeftes en meedenken en meebeslissen over het vormgeven van 
activiteiten of beleid.

Ouders en verzorgers krijgen jaarlijks informatie over het beleid, de regels en de 
lesprogramma’s rond relaties en seksualiteit. Waar mogelijk worden ze betrokken bij de 
organisatie van activiteiten.

Onze school zorgt dat leerlingen en ouders/verzorgers weten bij wie ze terecht kunnen bij 
vragen over relaties en seksualiteit.

Onze school gaat indien nodig met leerlingen en/of ouders/verzorgers in gesprek over 
relaties en seksualiteit. 

Onze school biedt medewerkers bij- en nascholing over het belang van aandacht voor 
gezonde relaties en seksualiteit.

Onze medewerkers geven zelf het goede voorbeeld, onder andere door acceptatie van 
genderdiversiteit en seksuele diversiteit.

Educatie 
De volgende stellingen gaan over de pijler educatie. Het gebruik van Gezonde 
School-activiteiten geeft de grootste kans op een goed resultaat.

Onze school besteedt elk schooljaar in groep 1 t/m 8 (so) of in zowel de onderbouw als 
bovenbouw (vso) aandacht aan relaties en seksualiteit.

Onze school maakt hierbij gebruik van één of meer Gezonde School-activiteiten om gezonde 
relaties en gezond seksueel gedrag van leerlingen te bevorderen. 

Dit is vastgelegd in het beleid en Gezonde School-activiteiten zijn opgenomen in het leerplan 
van de school. 

https://gezondeschool.nl/speciaal-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/werken-aan-relaties-en-seksualiteit
https://gezondeschool.nl/speciaal-onderwijs/aan-slag-met-gezonde-school/creeer-en-behoud-draagvlak
https://gezondeschool.nl/speciaal-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/educatie-relaties-en-seksualiteit


Schoolomgeving 
Ook de schoolomgeving speelt een rol bij het bevorderen van gezond gedrag rond relaties en 
seksualiteit. Denk bijvoorbeeld aan aandacht voor een veilige sociale en fysieke schoolomgeving, 
zowel binnen in de klaslokalen als buiten op het schoolplein. 

Onze school stimuleert een veilige sociale schoolomgeving waarin iedereen zich veilig 
voelt, iedereen geaccepteerd wordt en zichzelf kan zijn. Dit bevorderd een positieve 
seksuele ontwikkeling. Seksuele vorming, respectvolle houding ten aanzien van verschillen 
in relaties, genderidentiteiten en sekserollen, positief zelf- en lichaamsbeeld zijn hierbij 
belangrijk.

Onze school heeft praktische maatregelen getroffen om zoveel mogelijk te voorkomen dat 
leerlingen in onveilige situaties terechtkomen en met seksueel grensoverschrijdend 
gedrag te maken krijgen, zoals toezicht op het schoolplein.

Signaleren 
De volgende stellingen gaan over de pijler signaleren. Hoe zorgen jullie ervoor dat zorgen en 
problemen rondom relaties en seksualiteit op school niet onopgemerkt blijven?

Als school hebben we inzicht in hoe het gaat met leerlingen op het gebied van relaties en 
seksualiteit. De Gezonde School-adviseur kan je hierbij helpen.

Zorgen en problemen rondom relaties en seksualiteit signaleren we en bespreken we in het 
zorgteam van onze school.

Beleid 
Door het thema Relaties en seksualiteit op te nemen in het beleid, houd je de aandacht voor 
het thema ook op de langere termijn vast.

Als school hebben we inzicht in hoe het gaat met leerlingen op het gebied van relaties en 
seksualiteit. De Gezonde School-adviseur kan je hierbij helpen.

Zorgen en problemen rondom relaties en seksualiteit signaleren we en bespreken we in 
het zorgteam van onze school. 

We evalueren elk jaar het beleid en de gedragsregels en waar nodig stellen we ze bij.

Tot slot… 
Door het invullen van deze scan heb je als het goed is een goed beeld gekregen van hoe ver jullie 
al op weg zijn met het thema Relaties en seksualiteit. Is er nog (veel) werk aan de winkel? 
Formuleer dan jullie doelen en noteer ze in een plan van aanpak. Het stappenplan helpt je om op 
een goede en gestructureerde manier aan de slag te gaan. Vraag ook advies aan jullie Gezonde 
School-adviseur!

Staat Relaties en seksualiteit bij jullie op school al goed op de kaart? Hou dan zeker voor ogen wat 
al heel goed gaat en waar jullie trots op zijn. Schrijf het op, en kijk er nog eens naar terug. Deel 
jullie successen ook met ouders en leerlingen. Dat enthousiasmeert en motiveert iedereen om de 
schouders er onder te (blijven) zetten!

https://gezondeschool.nl/speciaal-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/schoolomgeving-relaties-en-seksualiteit
https://gezondeschool.nl/speciaal-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/signaleren-relaties-en-seksualiteit
https://gezondeschool.nl/speciaal-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet/beleid-relaties-en-seksualiteit
https://gezondeschool.nl/speciaal-onderwijs/aan-slag-met-gezonde-school
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