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Het onderzoek Seks onder je 25e, 
naar de seksuele gezondheid 
van jongeren van 12 tot 25 jaar 
in Nederland, werd al drie keer 
uitgevoerd, maar nooit deden 
jongeren op het voortgezet 
speciaal onderwijs hieraan mee. 
Hoog tijd dus voor een onderzoek 
waar zij wel aan het woord komen! 

In 2018 deden 99 jongeren op 
zmlk-scholen, 227 jongeren op 
mytylscholen en 807 jongeren 
op cluster 4-scholen aan dit onder-
zoek mee. Benieuwd hoe het 
met de seksuele gezondheid van 
deze leerlingen gaat? Ontdek hier 
meest opvallende bevindingen. 

Ga voor het volledige onderzoek 
naar seksonderje25e.nl/vso Cluster 3 ZMLK Cluster 3 Mytyl Cluster 4 pro en vmbo+

Het onderzoek

Onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren van 12 tot 25 jaar 
op het voortgezet speciaal onderwijs in Nederland. 

De belangrijkste resultaten

School voor 
zeer moeilijk lerende 

kinderen
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leerlingen met psychiatrische- 
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Onderzoek onder 60 jongens en 39 meiden met een licht verstandelijke beperking, 
grotendeels tussen de 15 en 17 jaar.

Cluster 3 ZMLK

11%

Meer dan de helft van de meiden gebruikt een anticonceptie-
methode, ook als ze niet seksueel actief zijn. 
Meiden op reguliere scholen kiezen vaker voor een 
langwerkende methode, zoals een staafje of de prikpil.  

11% 8% 3%

41% 23%Anticonceptie bij meiden Geen 

Condoom Prikpil Spiraaltje 3%Sterilisatie Anticonceptie-
staafje 

Pil

Meerderheid is weleens verliefd geweest, 
net als jongeren op reguliere scholen. 

Verliefd

88% 87%

Weinig ervaring met zoenen en seks, minder dan 
jongeren op reguliere scholen.  

Seksuele ervaring Verkering
Meerderheid heeft weleens verkering 
gehad. Dat is iets vaker dan op 
reguliere scholen.

76%
85%

Kennis en informatie
Veel vragen over liefde en seks, 
die ze meestal aan hun ouders 
stellen. 

44%
33%

?

Mooi

Gewoon

Lichaamsbeleving
Bijna iedereen vindt zijn of haar 
lichaam mooi of gewoon. Dat is iets 
meer dan op reguliere scholen.

41%
55%

58%
45%

Elf jongeren zijn seksueel actief. In deze groep is 
het condoomgebruik bij de eerste keer hoog.

Condooms

9 van de 11

De jongeren hebben te maken 
met sexting. Dat gebeurt even vaak 
als op reguliere scholen.

Sexting

Tongzoenen tegen de wil

Grensoverschrijding
Ook in deze groep komt seksuele 
grensoverschrijding voor. 
Geen verschil gevonden met 
jongeren op reguliere scholen.

9%
13%

Seksuele handelingen tegen de wil

6%
8%

jongens meisjes

Naaktfoto van zichzelf verstuurd

32%

9%

Tongzoenen

Geslachts-
gemeenschap

36%

16%

www.seksonderje25e.nl

9% 13%

Eerste keer
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In deze groep komt seksuele grensover-
schrijding voor.

Ooit gedwongen tot seksuele handelingen

55%52%
59%65%

Grensoverschrijding
In de seksueel actieve groep kan condoomgebruik beter, 
net als bij jongeren op reguliere scholen.

Condooms

Onderzoek onder 145 jongens en 82 meiden met een lichamelijke beperking, 
grotendeels tussen de 13 en 17 jaar.

Cluster 3 Mytyl

9%1% 2% 9%

De meeste jongeren gebruiken anticonceptie als 
ze seks hebben.

Anticonceptie

Ongeveer de helft heeft weleens verkering 
gehad.

Verkering

Tevreden

Neutraal

Lichaamsbeleving
Deze jongeren zijn even 
tevreden over hun uiterlijk als 
andere jongeren.

72%
78%
61%
56%

21%
18%
21%
21%

Op school info over soa/hiv

Weet dat de pil niet helpt tegen soa

Kennis en informatie
Over seks, soa’s en anticonceptie
minder dan op reguliere scholen.

58%
79%
57%
76%

43%
65%
44%
58%

?

Partner vinden is moeilijker

Eerste keer

Eerste keer

Altijd met laatste partner

Altijd met laatste partner

Seks hebben is moeilijker

Lichamelijke beperking
Kan belemmerend zijn bij verkering 
en seks. 

40%

42%

23%

22%

Naaktfoto van zichzelf verstuurd 

Naaktfoto van bekende gezien

Sexting
Versturen even vaak, maar ont- 
vangen minder vaak seksbeelden.

9%
9%
4%
12%

14%
30%
9%
27%

16 van de 21 14 van de 18

13 van de 21 10 van de 18

Minder ervaring met zoenen en seks dan 
andere jongeren.

Seksuele ervaring

jongens jongeren op reguliere scholenmeisjes

29%

43%

Tongzoenen

Tongzoenen

Geslachts-
gemeenschap

Geslachts-
gemeenschap

24%

48%

11% 7%

20% 25%
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22%

Van de meiden heeft 35% geslachtsgemeenschap 
gehad. Deze meiden kiezen iets vaker voor 
langwerkende anticonceptie dan andere 
leeftijdsgenoten. 

Vmbo+’meisjes en pro’jongens zijn seksueel 
actiever dan andere leeftijdsgenoten.

Ervaring met geslachtsgemeenschap

Meerderheid is weleens verliefd geweest.

Meisjes hebben veel meer ervaring met 
sexting dan meisjes op reguliere scholen.

Naaktfoto ontvangen

Meerderheid heeft weleens verkering gehad.

3% 3% 0%

11% 73%

Verliefd

Onderzoek onder 654 jongens en 153 meisjes op pro of op vmbo+ niveau met 
psychiatrische- en gedragsproblemen, grotendeels tussen de 13 en 17 jaar. 

Seksuele ervaring

Verkering

Anticonceptie bij meiden Sexting

83%62%

82% 89% 86%85%

66%63%

5% 25%
4% 6%

Op school info over grenzen

Op school info over sexting

Kennis en informatie
Kregen op school meer informatie 
over seksualiteit dan andere jongeren.

74%
60%
74%
66%

71%
60%
74%
61%

Tevreden

Neutraal

Lichaamsbeleving
Minder tevreden over hun figuur 
dan jongeren op reguliere scholen.

62%
73%
50%
50%

25%
18%
18%
31%

Eerste keer

Altijd met laatste partner

Condooms 
Seksueel actieve jongeren 
beschermen zich niet optimaal tegen 
zwangerschap en soa.

58%
77%
52%
61%

48%
57%
32%
29%

Gedwongen seksuele handelingen vmbo+

Gedwongen seksuele handelingen pro

Grensoverschrijding
Veel meiden zijn wel eens 
gedwongen tot seksuele 
handelingen.

3%
3%
27%
7%

10%
3%
33%
7%

Naaktfoto van zichzelf verstuurd

Cluster 4 pro en vmbo+
?

23%
42%

18% 23%

32% 5% 16% 3%

14% 54%Geen 

Condoom Prikpil Spiraaltje Anticonceptie-
staafje 

Pil

jongens jongeren op reguliere scholenmeisjes

18%

13%

vmbo+

vmbo+

pro

pro

35%

16%

48% 48%

26% 29%
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Actieplan

Wat kun je als school en 
docent doen? 

Ga voor handige tools voor het bespreken 
van dit thema naar seksuelevorming.nl/vso 

Conclusie onderzoek  

Het onderzoek laat zien dat jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs – net als jongeren 
op reguliere scholen – verliefd worden en romantische relaties aangaan. Jongeren op zmlk en 
mytyl scholen hebben minder ervaring met seks. Meisjes op cluster 4 scholen zijn seksueel actiever 
en krijgen beduidend vaker te maken met grensoverschrijding en sexting. 

Structurele aandacht voor 
het thema

Bij seksuele vorming is herhalen belangrijk. 
De lesstof moet passen bij de leeftijdsfase 
en het niveau van de leerlingen.  

■ Een doorlopende leerlijn gebruiken met
 concrete voorbeelden van materialen 
 voor verschillende niveaus 

Handelingsverlegenheid 
wegnemen bij professionals 

Professionals in onderwijs en zorg vinden 
het soms lastig om seksuele vorming te 
geven of seksuele problemen te bespreken. 

■ VSO docenten trainen in het faciliteren 
 van seksuele vorming 
■ Informatie bieden over het geven 
 van seksuele vorming aan VSO
■ Aandacht voor seksuele vorming in 
 beroepsopleidingen

Divers aanbod van goed 
lesmateriaal 

Jongeren op het VSO kunnen behoefte 
hebben aan andere informatie tijdens 
seksuele vorming dan jongeren op regulier 
onderwijs. 

■ Lesmateriaal ontwikkelen voor 
 verschillende doelgroepen op het VSO
■ Filmmateriaal ontwikkelen, waarin jongeren 
 vertellen over seksualiteit

Ondersteunen en betrekken 
van ouders

Ouders kunnen een belangrijke rol spelen 
in de seksuele ontwikkeling van VSO 
kinderen, maar vinden het soms lastig om 
hierover te praten. 

■ Ondersteunende tools ontwikkelen
■ Ouders actief betrekken via JGZ
■ Trainingen en ouderavonden

Positieve focus op seks 

Op het VSO ligt de nadruk vaak op 
het beschermen tegen risico’s. Er moet 
ook aandacht zijn voor de positieve kanten 
van seks.

■ Lesgeven over het ontdekken en  
 aangeven van wensen
■ Informatie bieden over opwinding 
 en orgasme
■ Rolmodellen laten vertellen over 
 fijne (solo) seks met praktische tips

Aandacht voor dit thema 
in school- en gemeentebeleid

Docenten hebben het druk en vaak ook 
andere prioriteiten. Seksuele vorming 
moet daarom zijn opgenomen in het vaste 
curriculum. 

■ Gebruik de cijfers uit Seks onder je 25e VSO
 om seksuele gezondheid van VSO jongeren 
 op de agenda te zetten bij de gemeente

Online informatie voor 
deze doelgroep(en)

Jongeren moeten zelfstandig betrouwbare 
informatie kunnen vinden online, 
toegesneden op hun mogelijkheden en 
behoeften.

■ Doelgroep specifieke websites of content 
 ontwikkelen
■ Mediawijsheid bevorderen 

Meer onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd onder een 
kleine groep jongeren op het VSO, die 
relatief jong en vaak onervaren was.  

■ Het volgende Seks onder je 25e onderzoek 
 in het VSO uitvoeren in een grotere groep
■ Seks onder je 25e uitvoeren onder  
 jongeren van 16-25 jaar met een 
 verstandelijke of  lichamelijke beperking, 
 of met psychiatrische problematiek

Wat kunnen we doen om de seksuele gezondheid van vso-scholieren 
te verbeteren? Een groep experts heeft zich over deze vraag gebogen. 
Hieronder een samenvatting van de belangrijkste actiepunten.
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