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Visie en beleid van het CITAVERDE COLLLEGE op 

een gezonde seksuele ontwikkeling van jongeren  

 

Praten over een gezonde seksuele ontwikkeling van jongeren en preventie van seksueel ongezond en 

riskant gedrag, is binnen ons onderwijs op VMBO en MBO niveau niet voor iedere docent 

vanzelfsprekend.  

Er is veelal sprake van een tekort aan kennis in combinatie met handelingsverlegenheid.  

Dat is zorgelijk, want seksualiteit is eenbelangrijk thema voor een jongere; een thema wat over het 

ontdekken van grenzen gaat en waar veel mis mee kan gaan. 

Bij docenten en coaches  is in veel gevallen schroom om het thema te bespreken en zicht houden op 

de gezonde ontwikkeling van grenzen, waarden en normen. Bovendien is de aansluiting van het 

onderwijs bij de cultuur van jongeren rond seksualiteit in veel gevallen niet up to date. Informatie 

over seksualiteit halen jongeren uit diverse media en communicatie over seksualiteit verandert 

steeds weer. 

Maar, ook docenten en coaches zijn rolmodellen voor jongeren en ouders/verzorgers. Zij kunnen 

veel doen door open te praten over seksualiteit, over een gezonde seksuele ontwikkeling van 

jongeren.  

Het is goed als jongeren durven praten over bijvoorbeeld misbruikervaringen, hun ideen over 

homoseksualiteit/ transgender en seks voor het huwelijk e.d. 

 

Het CITAVERDE College stelt dan ook groot belang bij het bevorderen van een gezonde seksuele 

ontwikkeling. 

We hechten aan een prettige en veilige omgang met elkaar, ook op het gebied van seksualiteit. 

Aandacht voor verschillende thema’s worden bewust in de diverse curricula ingepland. 

Ouders en externe instanties worden betrokken bij de verschillende onderwerpen.  We nemen deel 

aan diverse projecten rondom sexualiteit en diversiteit en ontwikkelen zo positeive attitudes met 

betrekking tot LHTB. 
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In de praktijk uit deze visie en dit beleid zich in de volgende vorm: 

 

o Een gezonde seksuele ontwikkeling van jongeren is een stuctureel onderwerp voor de 

werkgroep “De veilige en gezonde school”. 

o Diverse onderwerpen rondom sexuele diversiteit en respect komen in de curricula over alle 

leerjaren terug. 

o Onderwerpen rond LHTB zijn normale gespreksstof en zijn ingebed in begeleidings- en 

ondersteuningsprogramma’s, waardoor preventief aandacht is voor discriminatie. 

o In het kader van “Niet over de streep”  vindt er stuctureel voorlichting plaats over 

onderwerpen als diversiteit, Loverboys, grensoverschrijdend middelen gebruik. 

o Ouders zijn onderdeel van het uitvoeren van het beleid rondom genoemde thema’s. 

o Docenten volgen scholing en coachen enn ondersteunen collega’s. 

o Er wordt gebruik gemaakt van diverse methodes. Lang leve de liefde, Helse Liefde, 

voorlichting en scholing door COC, etc.  

 

o En als kers op de taart organiseert school een “Week van de Liefde” waarin de diverse 

onderwerpen binnen alle leergebieden aan bod kunnen komen en er door de hele 

organisatie stil gestaan wordt bij de diverse aandachtsgebieden. Thema is duidelijk 

herkenbaar ook in het gebouw! Een krachtig signaal naar leerlingen, deelnemers, personeel 

en omgeving! 

 

 

Werkgroep “De gezonde en Veilige school” 

 Vertegenwoordiging ouders/leerlingen 

 Vertegenwoordiging GGD in de persoon van een medewerkster gezondheidsbevordering       

 Coördinator  Sociale veiligheid 

 Directie CITAVERDE College 

 

 

 


