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Eva, Camilo en Lotte
zijn trots dat hun school
uitblinkt in seksuele
voorlichting

‘WAAROM LACHEN WE
ER EIGENLIJK OVER?’
’We are family. Homo, hetero, lesbisch of bi’, wordt er gezongen in de theaterzaal van het Rudolf Steiner College in Haarlem. Niet toevallig, want de
school krijgt een Lang Leve de Liefde Award. Een prijs van Soa Aids Nederland en Rutgers voor scholen die uitblinken in seksuele voorlichting. Maar
wat gaat er dan zo goed? Tekst Sandra van de Wiel, foto Martijn van de Griendt

D

ik verdiend, vinden leerlingen Eva (18), Lotte
(16) en Camilo (13) de gewonnen award. ‘Ik
kende deze wedstrijd niet, maar ik vind het
heel leuk. Het is fijn om te weten dat de seksuele
voorlichting goed is op school’, reageert Camilo, die
net zijn eerste lessen heeft gehad. ‘Ik ben best wel
trots’, vult Lotte aan. ‘Het is een belangrijk onderwerp. Het is heel anders dan wiskundeles bijvoorbeeld, maar misschien heb je hier nog wel meer aan.’
Eva knikt. ‘Het draagt bij aan je ontwikkeling.’
Alle drie zijn ze te spreken over de seksuele voorlichting op school. ‘Wat er goed gaat? Om te beginnen de
sfeer, het voelt gewoon veilig en vertrouwd. Praten
over seks en alles wat ermee te maken heeft, is altijd
spannend. Er wordt vaak lacherig over gedaan, vooral

‘ Ik heb zelfs nog nooit
gezoend, maar daar zit ik
niet mee’
in het begin’, legt Lotte uit. ‘Maar al snel merk je dat
de sfeer anders wordt. Het gekke valt dan weg.’
Herkenbaar, vindt Camilo. ‘Ik heb net een paar
weken biologie gehad. En het ging ook over de
puberteit en hoe je lichaam verandert. Toen was het
wel rumoerig in de klas. Vooral als het woord piemel
voorbijkwam. Ik denk weleens, waarom lachen we
daarover?’ Volgens Eva is het een combinatie die
goed werkt. ‘Je hebt de theorie - zoals soa’s en
voorbehoedsmiddelen - en emotie - zoals grenzen
stellen en praten over je gevoel). Het komt allebei aan
bod en ik denk dat je het ook allebei nodig hebt.’

Soort theekransje
Over de invulling van de lessen is goed nagedacht.
Lotte: ‘Ze sluiten aan bij onze leeftijd en interesses.
Het begint in de eerste klas bij de puberteit en
verliefdheid. Daarna komt zoenen en seks. En ja, dan

ook: dit is een vagina, dit is een penis en het moet
in elkaar. Maar het gaat later ook over grenzen
aangeven en er worden situaties geschetst waarbij
je je moet afvragen: wat zou jij doen?’ Er wordt niet
alleen in de onderbouw seksuele voorlichting
gegeven, maar ook in de jaren daarna. ‘Op een
gegeven moment is het wel de bedoeling dat je de
kennis hebt’, zegt Eva. ‘Wij hebben het vooral over
soa’s en de impact daarvan. Ook kunnen we het met
kleine groepjes over zelfgekozen onderwerpen
hebben. Zo zat ik laatst met een paar meiden en onze
mentor te praten over menstruatie, een soort
theekransje.’

Met of zonder tong?
Eén ding is duidelijk: seksuele voorlichting is op deze
school veel meer dan een condoom uitrollen. ‘Maar
ook dat doen we hoor’, lacht Eva. Ze herinnert zich
een les waarbij de klas in groepjes verschillende
voorbehoedsmiddelen moest bestuderen. ‘Niet
iedereen wilde een condoom uitpakken, maar ik heb
er toen wel één om zo’n neppiemel gedaan. Het is
toch interessant om te zien hoe het eruitziet? En je
hebt het ooit wel nodig.’ Ooit… ‘Ik ben nog zo groen
als een doperwt. Maar onder leeftijdsgenoten speelt
het wel echt. Het willen of krijgen van een relatie. Er
zijn weleens mensen geweest met wie ik meer wilde
dan vriendschap, maar ik heb alleen op de basisschool verkering gehad. Ik heb zelfs nog nooit
gezoend. Daar zit ik niet zo mee. Mijn omgeving
vindt het soms opvallend als ze dat horen. “Doe het
gewoon een keer”, zeggen vriendinnen. Maar ik vind
zoenen niet iets wat je even tussen neus en lippen
door doet. Het is iets bijzonders, het komt vanzelf en

‘zoenen is niet iets wat
je even tussen neus en
lippen door doet’

‘ Ik wist het zeker: ik val
op meisjes’
ik laat me niet pushen’, zegt ze stellig. Camilo en Lotte
luisteren geïnteresseerd, ook zij kunnen er niet over
meepraten. ‘Ik heb wel een paar vrienden die
weleens hebben gezoend’, vertelt Camilo. ‘Met of
zonder tong? Dat weet ik echt niet.’

Lesbisch of niet
Voor Lotte zit het anders. ‘Een paar jaar geleden was
ik heel erg bezig met of ik op jongens of op meisjes
val. Ik vond dat ik het moest weten. Daarna wist ik
zeker: ik val op meisjes. Ik merkte dat anderen mij
anders gingen zien. Niet per se op een verkeerde
manier, maar ik kreeg vaker opmerkingen over gay
zijn dan voordat ik de knoop had doorgehakt. Op een
gegeven moment voelde ik een druk dat ik niet op
jongens mócht vallen. Toen zei ik: “Ik zie het wel.”
Dat voelt fijn, want mijn omgeving weet dat er een
mogelijkheid is dat ik verliefd word op een meisje.
Maar als het “gewoon” een jongen is, is dat ook
prima’, legt ze uit. ‘En voordat ik met iemand zoen,
moet er een goed gevoel zijn. Want ondanks dat het
nu heel gewoon is om over seks en zo te praten, blijft
het wel iets bijzonders.’
Terug naar de seksuele voorlichting. Uit een onderzoek van Rutgers blijkt dat scholieren willen dat het
- net als bij deze drie scholieren op school - niet
alleen over voortplanting zelf gaat, maar ook over
onder andere identiteit en grenzen. ‘Het is dan vooral
belangrijk dat de sfeer goed is’, zegt Eva. ‘Als je heel
zakelijk met je docent omgaat, is het moeilijk om
over gevoelens te praten’, gaat Lotte verder. ‘Als dat
bij jou op school niet gebeurt, kun je er misschien
met je mentor over praten.’ Eva: ‘Of met een andere
docent. Het gaat erom dat het iemand is bij wie je je
fijn voelt. Dat is het allerbelangrijkste.’

