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Samenvatting
Deze masterscriptie behandelt de vraag in welke mate externe organisaties die
relationele en seksuele vorming aanbieden bekend zijn bij basisscholen in Hasselt en
Kortrijk en of er mee wordt samengewerkt. Het onderzoek vertrekt vanuit een vraag van
Sensoa en een bezorgdheid dat er organisaties actief zijn die niet voldoen aan
internationaal vooropgestelde normen rond relationele en seksuele vorming. Via een
telefonische bevraging werd gepeild naar voornamelijk kwantitatieve gegevens die de
bekendheid en de samenwerking in kaart kunnen brengen. Hoewel het onderzoek
beperkt is in zijn opzet, kunnen een aantal conclusies getrokken worden. In Hasselt
werkt het merendeel van de scholen samen met eenzelfde partner, die gesteund wordt
door de stad en een kwalitatief aanbod biedt. In Kortrijk is de situatie minder eenduidig.
Het merendeel van de scholen staat zelf in voor het aanbod RSV. Hier is één school te
vinden die samenwerkt met een partnerorganisatie die niet voldoet aan de criteria voor
RSV.

Voorwoord
Een thesis schrijven is altijd een beetje afzien. Dat weet je als je er aan begint. En toch…
Ik ben ontzettend blij dat de Wetenschapswinkel het voorstel van Sensoa op tafel had
liggen. Dat mijn onderzoek een bijdrage is voor een organisatie op het werkveld, was een
sterke motivator.
De samenwerking met de Wetenschapswinkel, Lies Verhetsel van Sensoa, Marjolijn De
Wilde en Edwin Wouters maakten ook dat er steeds verschillende mensen betrokken
waren op mijn werk. Ik maakte er misschien onvoldoende gebruik van, maar de
overlegmomenten hebben mij telkens gemotiveerd en de input was vaak zinvol.
Sensoa wil ik ook extra bedanken voor de hartelijke ontvangst op alle dagen dat ik mijn
telefonische interviews kwam doen. Het was een fijne plek.
Daarnaast bedankt aan mijn omgeving voor de aangeboden hulp en de energie en het
geduld die ze in mij en mijn opleiding staken.
Veel leesplezier.
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1 Inleiding
Deze masterproef kwam tot stand op vraag van Sensoa, het Vlaamse expertisecentrum
rond seksuele gezondheid. Via een aantal kanalen (ouder, leerkracht, CAW, …) ontving
Sensoa signalen die een bezorgdheid uitten rond het aanbod van relationele en seksuele
vorming

(RSV)

in

een

aantal

scholen

in

Vlaanderen.

Het

aanbod

zou

niet

overeenstemmen met wat verwacht kan worden van een kwalitatief aanbod rond RSV in
Vlaanderen anno 2013.
Het vermoeden is dat een aantal organisaties actief zijn met een agenda die niet neutraal
en/of kwalitatief is. Het gaat dan bijvoorbeeld om het eenzijdig promoten van het
wachten met seks tot het huwelijk, om het tegengaan van abortus, etc. Insteken die –
als je ze vergelijkt met standaarden rond RSV (die later toegelicht worden) – niet
overeenkomen.
Deze signalen waren – bij de start van het onderzoek – echter niet meer dan signalen,
bezorgdheden, geruchten. Dit was te beperkt om in te schatten wat de werkelijke situatie
is. Hierdoor is het ook moeilijk om actief aan de slag te gaan met deze signalen, bvb
naar scholen, koepels of overheid.
Vanuit de bezorgdheid en de nood aan meer getoetste gegevens ontstond deze
masterproef. De ambitie is om meer zicht te krijgen op de samenwerking tussen scholen
en externe aanbieders van relationele en seksuele vorming. Hoewel we vertrekken met
het vermoeden dat er organisaties zijn met een agenda die niet voldoet aan de
vooropgestelde internationale normen, is het vertrekpunt niét dat we op zoek gaan naar
‘de slechte partners’, de partners dus niet voldoen aan de vooropgestelde criteria. Wel
willen we een zicht krijgen op de bekendheid van de verschillende organisaties en de
mate van samenwerking. Vragen die we in dit onderzoek zullen stellen en proberen te
beantwoorden, zijn dus:
-

Welke organisaties zijn bekend bij de gecontacteerde scholen?

-

In welke mate wordt er samengewerkt met de verschillende organisaties?

Om het geheel theoretisch te kaderen, geef ik in mijn literatuurstudie voornamelijk weer
wat er uit internationaal onderzoek reeds bleek met betrekking tot de effecten van de
verschillende aanpak van relationele en seksuele vorming. Dit naast een kadering van de
belangrijkste termen en concepten en een weergave van de Vlaamse en internationale
definities van RSV. Ik ga ook in op de eindtermen die van belang zijn voor het thema
relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs.
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In mijn onderzoek bevraag ik de basisscholen van twee centrumsteden in Vlaanderen,
Hasselt en Kortrijk. Een uitgebreide methodologische aanpak beschrijf ik verder in mijn
scriptie. Op basis van de data die ik verzamel in deze twee steden, geef ik vooral op een
beschrijvende manier antwoorden op de vooropgestelde vragen, weliswaar binnen de
grenzen van mijn onderzoek. Ik vul de beschrijving steeds aan met mogelijke relevante
verklaringen die nog uit de bevraging naar voor kwamen.
Afronden doe ik met een conclusie, een aantal vragen ter discussie en adviezen naar
verder onderzoek.
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2 Probleemstelling
2.1

Historiek

De voorbije jaren ontving Sensoa meermaals signalen dat een aantal organisaties in
scholen

vorming

rond

RSV

komen

geven,

die

eigenlijk

niet

werken

volgens

vooropgestelde standaarden. Het bleef echter bij een aantal losstaande signalen. Sensoa
wil kunnen inschatten of het gaat om meer dan enkele unieke gevallen, en een beeld
krijgen van het aantal samenwerking dat scholen aangaan met organisaties die eigenlijk
niet voldoen aan vooropgestelde normen. Met meer onderbouwde gegevens is het
mogelijk om aan de slag te gaan naar scholen, onderwijskoepels en de Vlaamse overheid.
Vanuit deze context diende Sensoa een onderzoeksvraag in bij de Wetenschapswinkel en
werd er begonnen aan deze masterproef.
Een afbakening van de vraag was nodig. De optie om een digitale bevraging te doen bij
alle scholen in Vlaanderen werd verlaten omwille van de waarschijnlijk erg hoge nonrespons.

Het

zou

dan

erg

moeilijk

zijn

om

tot

significante

en

bruikbare

onderzoeksresultaten te komen. Kwalitatief onderzoek in een steekproef van scholen,
was mogelijk, maar zou ook erg beperkte resultaten opleveren. Uiteindelijke werd
gekozen

voor

een

telefonische

bevraging

van

alle

scholen

in

twee

Vlaamse

centrumsteden, Hasselt en Kortrijk. De selectie van deze steden en de uitwerking van het
telefonisch interview worden uitgebreider toegelicht in het methodologisch luik van deze
scriptie.

2.2

Onderzoeksvraag

In dit onderzoek ga ik op zoek naar de bekendheid van de verschillende externe
organisaties die relationele en seksuele vorming aanbieden en de mate waarin scholen
met hen samenwerken. Dit betekent dat ik voornamelijk kwantitatieve gegevens
verzamel. Ik bevraag ook de tevredenheid over de samenwerkingen, maar op een erg
open manier. Deze gegevens werden niet verzameld, noch gebruikt, om diepgaand
kwalitatief onderzoek te doen.
De onderzoeksvraag van dit onderzoek is dus eigenlijk tweeledig en luidt als volgt: “In
welke mate zijn de verschillende externe organisaties die relationele en seksuele vorming
aanbieden bekend in de basisscholen in Hasselt en Kortrijk en wordt er met hen
samengewerkt?”
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3 Literatuurstudie
Literatuur over relationele en seksuele vorming, kan breed gezocht worden. Om
afgebakend aan de slag te kunnen gaan, was het even zoeken naar de juiste focus van
de literatuurstudie. Wat nu theoretisch beschreven wordt, is een kader dat de context en
het belang van de rest van de studie aanreikt.
Reeds in de probleemstelling wordt verwezen naar (internationale) vooropgestelde
standaarden met betrekking tot kwalitatieve relationele en seksuele vorming. In het
eerste luik van dit hoofdstuk, beschrijf ik dan ook een aantal verschillende definities en
principes die naar voor worden geschoven door onder andere de World Health
Organisation. Principes die in Vlaanderen als de standaard beschouwd kunnen worden.
Veel internationaal onderzoek dat ik gebruik komt uit de Verenigde Staten. Daar bestaat
een uitgebreid debat over de aanpak van RSV door middel van 'abstinence only' of
'comprehensive sex education'. Ik licht toe wat deze twee begrippen inhouden en ga ook
in op onderzoek dat peilt naar de effecten van de twee strategieën. Dit debat gaat ook
sterk over de vraag ‘welke aanpak loont het meest’ en handelt op die manier over de
kwaliteit van RSV.
Om het kader waarbinnen dit onderzoek gebeurt helder te krijgen, verken ik het
basisonderwijs in Vlaanderen met vooral een focus op de eindtermen die gelinkt zijn aan
het thema van deze scriptie. Daarnaast kijk ik ook hoe de twee grote onderwijskoepels
(VSKO en GO!) zich opstellen ten aanzien van het thema RSV.
In een laatste luik ga ik in op de begrippen 'anti-choice', 'pro vita' en de inhoud van deze
bewegingen in een Europese context.
Ik bakende de literatuur niet af op basis van leeftijd van de doelgroep. De besproken
onderzoeken gaan dus niet noodzakelijk over het basisonderwijs. In het kader dat ik wil
scheppen hier, is dat onderscheid ook niet de prioritaire focus. De discussie gaat vaak
veeleer over een visie op relationele en seksuele vorming, eerder dan over de specifieke
aanpak.

3.1

Kwalitatieve

relationele

en

seksuele

vorming:

definities

en

principes
Ik citeer eerst een aantal definities, waarna ik kort ook toelichting geef bij de opvallende
elementen in deze definities. In de publicatie “Standards for Sexuality Education in
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Europe” van de World Health Organisation (WHO), vinden we een uitgebreid en
gedocumenteerd kader terug met betrekking tot definiëring en standaarden van
kwalitatieve relationele en seksuele vorming. Ook de UNESCO publiceerde rond het
thema. Later ga ik ook nog in op de omschrijving die Sensoa hanteert en sterk gelinkt is
aan de voorgaande definities
Het IPPF (International Planned Parenthood Federation) omschrijft seksuele vorming als
volgt: “Comprehensive sexuality education seeks to equip young people with the
knowledge, skills, attitudes and values they need to determine and enjoy their sexuality
– physically and emotionally, individually and in relationships. It views 'sexuality'
holistically and within the context of emotional and social development. It recognizes that
information alone is not enough. Young people need to be given the opportunity to
acquire essential life skills and develop positive attitudes and values”. (gelezen in: WHO,
2010)
De UNESCO hanteert volgende definitie in de 'International technical Guidance on
Sexuality Education: “Sexuality Education is defined as an age-appropriate, culturally
relevant approach to teaching about sex and relationships, by providing scientifically
accurate, realistic, nonjudgemental information. Sexuality Education provides
opportunities to explore one's own values and attitudes and to build decision-making,
communication, risk-education skills about many aspects of sexuality” (UNESCO, 2009).
De WHO definieert eerst een aantal concepten in haar publicatie (seks, seksualiteit en
seksuele gezondheid), om dan te komen tot een omschrijving van wat relationele en
seksuele vorming zouden noemen. “Sexuality education means learning about the
cognitive, emotional, social, interactive and physical aspects of sexuality” (WHO, 2010).
Na deze basisomschrijving volgen nog meerdere elementen. Ook voorziet de WHO in
haar publicatie een uitgebreide omschrijving van principes en doelen van RSV.
Vanuit Sensoa – het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid - zijn ook
bepaalde richtlijnen naar voor geschoven: “Relationele en seksuele vorming vertrekt
vanuit een positieve en brede invulling van seksualiteit. (…) Als we willen dat kinderen
en jongeren opgroeien tot verantwoordelijke en liefhebbende partners, dan moet RSV
volgens Sensoa drie hoofddoelstellingen nastreven; jongeren zijn begeleid in hun
seksuele ontwikkeling; jongeren ontwikkelen attitudes, waarden en normen; jongeren
vermijden risicogedrag” (Sensoa, z.d.). Sensoa omschrijft deze doelstellingen nog verder,
maar daar ga ik hier niet op in.
De verschillende definities liggen zeer sterk in dezelfde lijn. Veel minder dan in de
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Amerikaanse context is er in Europa en/of Vlaanderen een grote discussie met betrekking
tot de standaarden waaraan RSV moet voldoen. Weliswaar levert dit geen garantie voor
de implicatie op schoolniveau. Het bestaan van een oppositiebeweging hiertegen kan niet
ontkend worden, daar kom ik later op terug.

3.2

Internationaal onderzoek naar aanpak en effecten: abstinence only

& comprehensive sex education in de VS
In de Verenigde Staten bestaat al jarenlang een debat over de aanpak van relationele en
seksuele vorming. Veel onderzoek wijst in dezelfde richting. Toch blijft het debat open en
zijn er ook onderzoeken die andere resultaten voorleggen. ‘Emerging answers (…)’
(Kirby, 2007) probeert een samenvatting te bieden van verschillende jaren onderzoek
naar programma’s die tienerzwangerschappen en soa’s proberen te verminderen.
Kirby omschrijft dat programma’s rond seksuele vorming op een continuüm zitten, maar
maakt, net zoals veel andere auteurs, wel het onderscheid tussen ‘abstinence programs’
en ‘comprehensive programs’. De eerste stimuleren jongeren louter tot onthouding.
‘Comprehensive programs’ promoten dit ook als veiligste keuze, maar bieden ook
informatie over condoomgebruik en andere anticonceptie.
Waar de wetenschap meer en meer staaft dat louter onthouding promoten niet de meest
effectieve methode is, blijft de aanwezigheid van dergelijke programma’s groot. De
federale overheid subsidieert dergelijke programma’s ook sterk.
Duberstein e.a. (2006) beschrijven de evolutie van seksuele vorming tussen 1995 en
2002 en constateren een vermindering van de ‘comprehensive programs’. Dat betekent
dat minder jongeren informatie krijgen over geboortebeperking en veilig vrijen; waar
meer jongeren onthouding als geprefereerde aanpak gepromoot krijgen. De leeftijd
waarop geboortebeperking aan bod kwam steeg, waardoor meer seksueel actieve
jongeren geen kennis hadden hierover.
Naast het samenvattend van Kirby verwerk ik ook nog rechtstreeks een aantal
onderzoeken.
Verschillende onderzoeken gaan ook in op de effecten van ras, economische status,
gender, e.a. Deze effecten worden niet besproken in deze literatuurstudie, omdat ze
geen verband houden met de het latere onderzoek.
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3.2.1

‘Comprehensive sex education’

Aldus Kirby (2007) heeft twee derde van de 48 onderzochte programma’s die onder de
noemer ‘comprehensive’ vallen, een positief effect op het gedrag van jongeren. Het gaat
dan bijvoorbeeld over later voor de eerste keer seks hebben, minder seksuele partners of
meer condoomgebruik. Tegenstanders in de VS vrezen dat deze programma’s leiden tot
een verlaging van de leeftijd waarop jongeren voor het eerst seks hebben of tot een
vermeerdering van de seksuele contacten. Onderzoek spreekt dit tegen.
Jongeren hebben een betere kennis van HIV, al is dit verschil niet zeer groot. Ook de
houding t.a.v. veilig vrijen ligt iets, maar wederom niet veel, hoger (Walcott, e.a., 2011).
Jongeren die les kregen over contraceptie, hebben geen hoger seksuele activiteit of een
hoger risico op soa’s, wel lijkt een lager risico op tienerzwangerschappen een effect te
zijn (Kohler, e.a., 2007). Stanger-Hall & Hall (2011) vermelden dat de staten waar
gekozen

werd

voor

‘comprehensive

programs’

ook

het

promoten,

hebben

laagste

aantal

tienerzwangerschappen hebben.

3.2.2
Programma’s

die

‘Abstinence only’
(louter)

onthouding

weinig

tot

geen

wetenschappelijk bewijs om effectief te zijn. Wel lijken ze invloed te hebben op de
waarden

van

jongeren

omtrent

onthouding,

maar

de

intenties

worden

niet

noemenswaardig omgezet in gedrag. Nuance moet gebracht worden door te stellen dat
een beperkt aantal studies (twee) mogelijke positieve effecten weergeven, maar deze
werden ook al tegengesproken in latere studies (Kirby, 2007).
De federale overheid in de VS subsidieert al jaren programma’s die onthouding naar voor
schuiven. In de richtlijnen worden volgende twee zaken naar voor geschoven: “That
sexual activity outside of the context of marriage is likely to have harmful psychological
and physical effects” en “that a mutually faithful, monogamous relationship in the
context of marriage is the expected standard of human sexual activity”. Contraceptie
komt niet aan bod. (gelezen in Duberstein, e.a., 2006)
Waar in het begin reeds verwezen werd naar het continuüm waarop de verschillende
programma’s zich bevinden, spreken een aantal auteurs ook over ‘abstinence plus
programs’ (Goodson, e.a., 2003), of benoemen jongeren dat ze meer/andere informatie
kregen dan de officiële versie van het programma op hun school (Walcott, 2011).
Onderzoek van Stranger-Hall & Hall (2011) stelt dat de aanwezigheid van programma’s
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die

eenzijdig

onthouding

promoten

in

verband

staat

met

het

aantal

tienerzwangerschappen en –geboortes, en dus niet leidt tot meer onthouding.

3.2.3

Welke aanpak werkt?

In het onderzoek van Walcott (2011) komt ook nog naar voor dat twee elementen wel
een duidelijk positief effect hebben naar veiliger vrijen. Ten eerste is dat het gevoel dat
de RSV zinvol was en ten tweede het aanleren van het omgaan met druk uit de
omgeving. Programma’s die dat bewerkstelligen, zijn succesvoller. Kirby (2007) schuift
gelijkaardige conclusies naar voor.
Een breed overzicht van kenmerken die een specifieke aanpak tot een effectieve aanpak
maken, vinden we in onderstaand kader (figuur 1) uit het werk van Kirby (2007).

Figuur 1: kenmerken van effectieve programma's rond relationele en seksuele vorming (Kirby,
2007)
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3.3

Relationele en seksuele vorming in het Vlaamse basisonderwijs
3.3.1

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen

“Eindtermen zijn mimimumdoelen die de overheid noodzakelijk en bereikbaar acht voor
een bepaalde leerlingengroep. Met minimumdoelen wordt bedoeld enerzijds kennis,
inzicht en vaardigheden die alle leerlingen van de leerlingengroep verwerven tijdens het
leerproces en anderzijds een minimum aan attitudes die een school nastreeft bij de
leerlingen” (Ministerie van Onderwijs en Vorming, z.d.).
De

overheid

maakt

een

onderscheid

tussen

leergebiedgebonden

en

leergebiedoverschrijdende eindtermen. Verschillende eindtermen kunnen gelinkt worden
aan relationele en seksuele vorming. Waar in het secundair onderwijs, RSV vooral gelinkt
wordt

aan

vakoverschrijdende

eindtermen

(afgekort:

VOETen),

is

dat

in

het

basisonderwijs slechts gedeeltelijk zo. Een aantal leergebiedgebonden eindtermen zijn
vooral

gelinkt

aan

het

eigen

lichaam,

de

voortplanting

en

gezondheid.

Leergebiedoverschrijdend wordt RSV met een brede invulling ook gelinkt aan een aantal
sociale vaardigheden, weerbaarheid, e.d.
Zonder dat de overheid volledig oplegt hoe een school haar onderwijsaanbod moet
organiseren, zorgen de eindtermen wel voor een gemeenschappelijk referentiekader
waaraan elke school moet voldoen. Ook wordt gesteld dat eindtermen een instrument
zijn om te reflecteren op het eigen aanbod en mogelijk ook om verandering teweeg te
brengen. (Ministerie van Onderwijs en Vorming, z.d.)
Door bepaalde eindtermen naar voor te schuiven, worden scholen ook ‘verplicht’ thema’s
aan te raken die mogelijk gevoelig kunnen liggen. Basisscholen in Vlaanderen kunnen er
dus niet omheen om RSV op een bepaalde manier te integreren in hun lessenpakket.

3.3.2

RSV en de onderwijskoepels

Heel wat scholen in Vlaanderen vallen ofwel onder het vrije net ofwel onder het
gemeenschapsonderwijs. De twee grote koepels spreken zich ook uit over RSV op school.
Ik bespreek hier kort wat zij naar voor schuiven voor hun scholen.
VSKO, de koepel van het vrij onderwijs heeft een visietekst met een aantal bouwstenen
voor RSV ontwikkeld (‘Visie op relationele en seksuele vorming in het katholiek
onderwijs’, VSKO, 2013). Wat het GO! betreft, haal ik de informatie van hun website
(GO!, z.d.).
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Beide koepels kaderen RSV binnen het gezondheidsbeleid op school, en kiezen voor een
brede invulling. VSKO onderscheidt expliciet de R van RSV en de S van RSV in de
situering van dit thema, echter wordt gesteld “Relationele en seksuele vorming zijn wel
te onderscheiden, maar niet te scheiden”. Ook het GO! heeft het over “(…) leerlingen de
nodige vaardigheden bijbrengen om respectvol en op een gepaste wijze relaties aan te
gaan en hun seksualiteit te beleven”.

3.3.3

De rol van de leerkracht

Timmerman (2009) vertrekt vanuit de constatatie dat er in Nederland weinig onderzoek
bestaat naar de vorm, de inhoud, de opvattingen en de ervaringen van leerkrachten in
leerlingen met betrekking tot seksuele vorming. Zij constateert dat de persoonlijkheid, de
ervaringen en de competenties een groot belang hebben op de inhoud en de aanpak van
de seksuele vorming. Meer aandacht in de lerarenopleiding hiervoor lijkt dan ook
aangewezen. Daarnaast betoogt Timmerman ook dat de voorkeuren van leerlingen en
leerkrachten niet altijd overeenkomen. Zij hebben – zeker als het het technische ‘weten’
overschrijdt - andere verwachtingen over wat seksuele vorming is.
Onderzoek van van de Bongardt e.a. (2009) bevestigt de grote verschillen tussen
leerkrachten. Naargelang de achtergrond (het vakgebied) van een leraar, richten zij zich
op andere thema’s.
Ook ander internationaal onderzoek (Bowden, e.a., 2003) bevestigt het belang van de
leerkracht rond seksuele vorming. Belangrijk is te vermelden dat dit onderzoek specifiek
gaat over ‘abstinence only sex education’. Het zelfvertrouwen dat leerkrachten hebben in
het overbrengen van het programma, blijkt verwant met de houding van jongeren over
seksualiteit.

3.4

De achtergrond van een aantal organisaties: pro vita, anti-choice, ...

In Vlaanderen zijn verschillende organisaties die RSV komen geven op scholen met een
insteek die niet voldoet, gelinkt aan de pro vita beweging. Internationaal is er in
verschillende landen en vanuit verschillende achtergronden sprake van oppositie tegen
seksuele gezondheid en rechten. Ik probeer een minimaal kader te schetsen.
Het European Parliamentary Forum on Population and Development volgt thema’s rond
seksuele gezondheid in Europa op. Ik baseer me voor dit hoofdstuk op de informatie die
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Neil Datta van dit forum aanreikte tijdens een presentatie in juni 2013.
Datta geeft weer dat de oppositiebeweging tegen seksuele gezondheid en rechten
historisch gezien geslonken is. Dat betekent echter niet dat ze niet meer aanwezig is.
Verschillende organisaties zoeken nieuwe wegen om hun invloed aan te wenden. Het
uitoefenen van invloed op wetgevend en institutioneel vlak is daarin een tendens. In
verschillende Europese landen is er discussie over bijvoorbeeld de abortuswetgeving,
waarin de bewegingen een rol kunnen en willen spelen.
Spelers op het ‘anti-choice’-terrein kunnen verschillende achtergronden hebben. Heel wat
organisaties zijn religieus geïnspireerd. Daarnaast zijn er ook een aantal met een
politieke achtergrond of uit het ruimere middenveld. Ook losstaande individuen kunnen
op dit veld bewegen. Onder andere door deze verschillende achtergronden, is hun
agenda ook niet dezelfde en is er sprake van een diverse groep.
Gemeenschappelijk is in ieder geval wel dat zij geloven in seks tussen man en vrouw die
gericht is op voortplanting. Homoseksualiteit, abortus, seks voor het huwelijk, e.d. zijn
dan ook de thema’s waar zij tegen in gaan.
In België en Europa zijn de meeste groepen religieus geïnspireerd, naast een aantal
extremere (politieke) groeperingen die aanwezig zijn.
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4 Methodologie
4.1

Algemeen

De onderzoeksvraag van deze scriptie werd als volgt geformuleerd: “In welke mate zijn
de verschillende externe organisaties die relationele en seksuele vorming aanbieden
bekend in de basisscholen in Hasselt en Kortrijk en wordt er met hen samengewerkt?”
Om een antwoord te bieden op deze vraag werkten we een onderzoek uit dat aan de
hand van telefonische interviews antwoorden probeert te bieden op deze vragen.
Hieronder licht ik de verdere elementen toe.

4.2

Doel

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is Sensoa een instrument aanreiken waarmee ze
naar scholen, onderwijskoepels en de Vlaamse overheid kunnen signaleren wat het
probleem is m.b.t. de aanwezigheid en bekendheid van een aantal organisaties in het
Vlaamse basisonderwijs. Sensoa wil in kaart kunnen brengen of en in welke mate er
organisaties actief zijn in Vlaamse basisscholen, die RSV aanbieden op een manier die
niet strookt met vooropgestelde normen.
Dit volledig in kaart brengen vraagt een te uitgebreid onderzoek, wat niet haalbaar is in
het kader van een masterproef. Om de vraag toch te vertalen naar een haalbaar en
zinvol onderzoek werden een aantal keuzes gemaakt. De afbakening naar het
basisonderwijs is een eerste stap geweest. Het vermoeden was – op basis van de
signalen en de verzamelde kennis - dat de organisaties vooral daar actief zijn. Daarnaast
werd de vraag afgebakend naar twee steden, Hasselt en Kortrijk. Op die manier kon er
intensiever ingezet worden op het bereik van de scholen, wat de respons relevanter
maakt. De non-respons van een online bevraging in heel Vlaanderen zou meer dan
waarschijnlijk ontzettend hoog geweest zijn.
Het doel van dit onderzoek is dus om in kaart te brengen welke aanbieders van RSV
bekend zijn in de basisscholen in Hasselt en Kortrijk en met welke organisaties ook actief
samengewerkt

wordt.

Daarnaast

peilt

het onderzoek

ook naar

bekendmaking en de redenen om al dan niet samen te werken.
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de manier

van

4.3

Telefonisch interview

Door te kiezen voor telefonische interviews kunnen we er vanuit gaan dat de
responsgraad hoger zal zijn dan bij een online bevraging. De tijdsinvestering is beperkter
dan bij een persoonlijk interview, zowel voor de onderzoeker als voor de school. In de
literatuur wordt ook aangegeven dat het telefonisch interview een goede manier is om
moeilijk bereikbare correspondenten te bereiken.
In contact met de scholen wordt er steeds gezocht naar de persoon binnen de school die
actief is rond het thema RSV. Op die manier komen de antwoorden van respondenten
met verschillende rollen binnen de school. Meest voorkomend zijn directie en de
klasleerkracht van het 6de leerjaar. Verder bij de resultaten geef ik de respondenten ook
uitgebreider weer en ga ik in op hun responsgraad.
Er werd bewust gekozen om in de interviews geen melding te maken van het opzet of de
achtergrond

van

het

onderzoek.

Dit

betekent

weliswaar

geenszins

dat

we

de

respondenten foute informatie doorgaven. Uiteraard wordt de vraagstelling wel geuit,
maar Sensoa als opdrachtgever en de veronderstelling dat er een aantal organisaties
actief zijn die niet voldoen aan internationaal geldende normen rond RSV, werd niet
meegedeeld. Dit om een zo groot mogelijke neutraliteit en openheid in de antwoorden te
bekomen.
De gebruikte vragenlijst bespreek ik verder in de methodologie en is ook terug te vinden
in bijlage.

4.4

Selectie steden

In eerste instantie leek het de meest neutrale keuze om het onderzoek niet specifiek te
richten op een regio waarvan geweten was dat er organisaties actief zijn die niet voldoen
een de verwachtingen. In dat geval zou ik te gericht op zoek naar de problemen, waar
het eigenlijk de bedoeling is in kaart te brengen of er samenwerkingen zijn en hoe die
lopen.
In de loop van de voorbereiding veranderde die insteek. Het onderzoek komt er op basis
van een aantal signalen, dus is het niet onlogisch om die kennis als voorkennis in
rekening te nemen en wel rekening te houden met de vermoedens. De signalen die tot
Sensoa kwamen waren niet allemaal te traceren naar regio en bij geen enkel signaal
werd een specifieke school vermeld. Wel was het duidelijk dat er op z'n minst Limburgse
(en waarschijnlijk Hasseltse) scholen betrokken waren, doordat er onder andere vanuit
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het lokale CAW een melding kwam. In samenspraak werd er dus beslist om als eerste
stad Hasselt te kiezen.
Om het onderzoek op een haalbare en bruikbare schaal uit te voeren, werd er beslist nog
één andere centrumstad te bevragen. Op die manier is de onderzoekspopulatie groter en
kan er een vergelijking gemaakt worden tussen de twee steden.
Na het vergelijken van een aantal criteria (aantal inwoners, aantal jongeren tussen 5 en
14 jaar oud, aantal basisscholen – overzicht weergegeven in Tabel 1) bleek Kortrijk de
stad die het sterkst overeenkwam met Hasselt. Kortrijk, net als Hasselt, valt te
omschrijven als een stad in een eerder katholieke en niet al te verstedelijkte regio. Dat
waren geen criteria die naar voor werden geschoven in de selectie, maar zijn mogelijk
wel elementen die van belang zijn in de analyse en de vertaling naar heel Vlaanderen.
Tabel 1: kenmerken centrumsteden
Naam centrumstad
(met inwonersaantal
tussen 50 000 en 100
000)

Aantal inwoners in
absolute aantallen (via
ADSEI)

Aantal kinderen van
5 tot 14 jaar in
absolute aantallen en
procentueel (via
ADSEI)

Aantal lagere scholen
(vestigingsplaatsen)
(via ond.vlaanderen.be)

Leuven

97656

8680 → 8,88

48

Mechelen

82325

9264 → 11,25

37

Aalst

81853

8178 → 9,99

46

Kortrijk

75219

7527 → 10,00%

43

Hasselt

74588

6541 → 8,76%

42

Sint-Niklaas

72883

7912 → 10,85%

34

Oostende

70284

5671 → 8,06%

28

Genk

65264

7361 → 11,27%

29

Roeselare

58823

6159 → 10,47%

31

4.5

Vragenlijst

Het eerste deel van de vragenlijst (zie bijlage 1) bestaat uit een oplijsting van tien
verschillende organisaties die in Vlaanderen RSV geven. Deze organisaties werden
aangereikt

door

Sensoa.

Hierin

zitten

zowel

organisaties

die

voldoen

aan

de

vooropgestelde normen, als organisaties die niet zouden voldoen. Welke organisaties tot
welke categorie behoren en waarom, analyseerde ik niet. Deze verdeling werd
overgenomen van Sensoa en wordt ook opgenomen in ander onderzoek (medestudente
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Sarah Van Gestel doet in haar masterscriptie een analyse van de websites van
verschillende organisaties). De organisaties werden alfabetisch overlopen met de vraag
of de betreffende organisatie bekend was en of er mee werd samengewerkt rond RSV.
Op die manier komen we de kwantitatieve gegevens te weten waar we in eerste instantie
naar op zoek zijn.
In een tweede luik worden een aantal vragen toegevoegd over de organisaties die
bekend zijn en waar mogelijk mee wordt samengewerkt. Deze peilen vooral naar de
manier van promotie maken en het verloop van de samenwerking. De antwoorden
werden niet opgenomen of uitgetypt, enkel genoteerd door de interviewer. De
antwoorden zijn dan ook niet ten gronde bruikbaar voor analyse, maar geven wel extra
informatie m.b.t. het eerste luik van de bevraging.
In een laatste open vraag wordt ook nog gevraagd naar een omschrijving van de school.
Dit gaat dan vooral om grootte, populatie, ligging en eventuele andere door de
respondent relevant geachte kenmerken. Deze antwoorden worden in de analyse
uiteindelijk weinig tot niet gebruikt, wegens te algemeen.

4.6

Verloop onderzoek

De interviews vonden plaats van maart tot en met juni 2013. De eerste periode werd er
vooral ingezet op het contacteren van Hasseltse scholen. Later kwamen ook de Kortrijkse
aan bod om naar het einde toe alles te combineren om de resterende scholen nog te
bereiken.
De meeste scholen werden wel bereikt. Moeilijker bleek het om de juiste contactpersoon
in elke school te bereiken. Vaak was het zaak meermaals terug te bellen, tussendoor
mails te sturen, en ook op ongewone uren contact te leggen. Uiteindelijk lukte het om bij
iets meer dan de helft van de scholen een contactpersoon te bereiken die bereid was
mee te werken aan het onderzoek. In het luik rond de onderzoeksresultaten geef ik hier
nog meer rond weer.
De verwerking van de onderzoeksgegevens gebeurde in juli 2013.

4.7

Verwerking

Het onderzoeksopzet leidt tot een eerder beschrijvend onderzoek met voornamelijk
kwantitatieve gegevens. Gezien het beperkte aantal respondenten en vragen, tekenen
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tendensen zich vrij snel zichtbaar af. De beschrijving van de frequentie van een aantal
positieve antwoorden rond bekendheid en samenwerking geeft al snel een zicht op de
onderzoeksresultaten.
De interpretatie van de onderzoeksresultaten gebeurt in een eerste stap cijfermatig en
beschrijvend. Daarnaast worden een aantal tendensen en resultaten ook toegelicht of
gekaderd aan de hand van de kwalitatieve input van de respondenten. De resultaten
worden in verschillende luiken besproken, zodat ze gestructureerd en overzichtelijk
geïnterpreteerd kunnen worden en duidelijker naar mogelijke conclusies leiden.

4.8

Beperkingen

Weliswaar zijn er een aantal beperkingen aan dit onderzoek. Vertrekkende vanuit het
uiteindelijke doel dat Sensoa vooropstelt, is het afbakenen naar twee steden een
vernauwing van wat eigenlijk gevraagd werd. Dit is te verantwoorden gezien het kader
waarbinnen dit onderzoek plaats vindt, maar laat nog heel wat ruimte voor verder en
gelijkaardig onderzoek in andere regio's. De regionale verschillen tussen Hasselt en
Kortrijk bleken erg groot, het is niet onwaarschijnlijk dat het elders nog op een andere
manier loopt.
De respons was aanvaardbaar, maar een kleine helft van de te bereiken scholen werd
niet bereikt. In z'n totaliteit gaat het dan om 25 bereikte scholen. Hoewel er – en daar
kom ik later op terug – geen opvallende inhoudelijke lijn af te leiden valt uit de nonrespons (dat zou wel zo zijn, mochten bijvoorbeeld alle gemeentelijke scholen weigeren
samen te werken, of de scholen uit één bepaalde scholengroep), is het altijd sterker om
meer respons te krijgen en zo nauw mogelijk de volledige populatie inkaart te brengen.
Gezien het thema kan ook verondersteld worden dat een aantal scholen sociaal
wenselijke antwoorden geven, of om sociaal wenselijke redenen niet deelnemen. In de
vraagstelling wordt geen oordeel gegeven over eender welke organisatie of geen oordeel
verbonden aan mogelijke samenwerking, toch is het zeer waarschijnlijk dat meerdere
bevraagde scholen die interpretatie zelf wel doen. De vertekening hierdoor is echter niet
in kaart te brengen.
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5 Onderzoeksresultaten
In het eerste deel van de bespreking van de onderzoeksresultaten, ga ik dieper in op de
scholen en de respondenten die ik bereikte. Op die manier kan reeds een beeld gegeven
worden van de steekproef waarmee gewerkt werd. In een verdere bespreking beschrijf ik
een aantal opvallende tendensen in de antwoorden. Ondanks de eerder aangehaalde
beperkingen van het onderzoek, vallen toch een aantal dingen op.

5.1

Bereik van scholen & schoolkenmerken

Verschillende scholen zijn gelinkt aan mekaar, bijvoorbeeld als wijkafdeling of een graad
die op een andere locatie ligt. Na het uitklaren van deze onduidelijkheid, waren er 23
scholen in Hasselt en 24 in Kortrijk in het onderzoek betrokken. In totaal zou het
onderzoek op die manier 47 scholen behandelen, verspreid over twee steden.
De responsgraad was redelijk, maar niet uitstekend. In Hasselt werden 10 scholen
bereikt (43%), in Kortrijk namen 15 scholen deel aan het onderzoek (65%). In totaal
gaat het dus om 25 scholen op 47, wat net meer dan de helft is (53%).
Iedere school bereiken en de juiste persoon aan de lijn krijgen ging niet altijd vlot. Op de
respondenten binnen de school kom ik in het volgende onderdeel terug. Om zo veel
mogelijk respons te verkrijgen, werd verschillende keren gebeld, werden ook mails
gestuurd en werd er steeds vanaf het eerste contact naar een juiste contactpersoon
gevraagd zodat het verdere contact zo gericht mogelijk kon gebeuren. Bij 25 scholen
voldeed deze aanpak, bij de andere niet.
Er waren verschillende redenen waarom scholen niet deelnamen. De belangrijkste was
'geen tijd'. Ook 'geen samenwerking met externen' werd meermaals als reden opgegeven,
hoewel dat voor het onderzoek eigenlijk geen probleem zou zijn. Een aantal scholen werd
ook niet bereikt, of de juiste contactpersoon binnen de school werd niet bereikt. Eén
school gaf aan niet te willen meewerken aan enquêtes.
In onderstaande tabel vindt u een weergave van de koepels waartoe zowel de
deelnemende als de niet-deelnemende scholen behoren. In eerste instantie wilde ik een
selectie maken zodat de koepels gelijk vertegenwoordigd waren in elke stad, maar daar
het beperkte aantal scholen, werd deze piste verlaten en werden alle scholen bevraagd
en alle data gebruikt.
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Tabel 2: Verdeling van de deelnemende scholen op basis van hun koepel (in absolute aantallen,
tussen de haakjes de scholen die niet deelnamen)
Vrij onderwijs

Gemeenschapsonderwijs

Gemeentelijk onderwijs

Hasselt

6 (7)

1 (4)

3 (2)

Kortrijk

12 (7)

2 (2)

1 (0)

Aan iedere respondent werd ook gevraagd zijn/haar school te omschrijven met een
aantal typerende kenmerken. Deze vraag werd eerder open geformuleerd, om geen
vooronderstellingen naar voor te schuiven. Wanneer respondenten om verduidelijking
vroegen, werd enkel geconcretiseerd dat antwoorden zouden kunnen gaan over grootte,
doelgroep, ligging, e.d. In het onderzoeksopzet leek het mogelijk om hier zinvolle
verbanden uit te kunnen trekken. Echter, door de openheid van de vraag en de beperkte
registratie enerzijds, en de beperkte meerwaarde als antwoord op de onderzoeksvraag
anderzijds, worden deze antwoorden hier niet verder besproken.

5.2

Respondenten binnen de scholen

Op voorhand werd gekozen om niet gericht naar de bekleder van een bepaalde functie te
vragen (bvb: de directie), maar wel om het opzet van het onderzoek te duiden en de
school zelf te laten inschatten wie het best kon meewerken. De eerste contactpersoon
binnen een school was zelden de persoon die het meest geschikt was om de vragen rond
het onderwerp van dit onderzoek te beantwoorden. In de praktijk werd naar
verschillende betrokkenen doorverwezen.
De meest voorkomende respondent was 'directie' (19 respondenten). Daarna volgde
'klasleraar van het 6de jaar' (3 personen) en 3 personen met een andere functie. Alle
respondenten hadden voldoende kennis om de vragen te kunnen beantwoorden, al gaven
een aantal respondenten aan niet op alles informatie zicht te hebben. Er werd opvallend
vaker dan 3 keer doorverwezen naar de klasleraars, maar doordat zij veel moeilijker te
bereiken waren, was de non-respons daar een stuk groter.
5.3

Non-respons in kaart

22 scholen werkten niet mee aan het onderzoek, hoewel ze wel gecontacteerd werden.
Om zicht te krijgen op de redenen van deze non-respons en eventuele implicaties
daarvan op de onderzoeksresultaten, ga ik daar kort dieper op in. Ik kijk hiervoor naar
de te bereiken respondenten binnen de school en de uitgesproken redenen om niet
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samen te werken.
Eerder haalde ik al kort aan dat het vooral moeilijk was om de juiste respondent te
bereiken als het ging over een klasleraar, het gaat hier om de helft van de non-respons.
Vaak was die op het moment van telefonisch contact aan het lesgeven en dus niet
bereikbaar. Sommige kon ik op een later moment bereiken (rechtsreeks, na een afspraak
via mail of doordat zij mij belden), bij verschillende anderen lukte dat niet.
Als scholen een reden opgaven om niet mee te werken, kwamen daar twee elementen
naar voor: tijdsgebrek en de veronderstelling dat ze niet kunnen bijdragen aan het
onderzoek. Dat laatste was vaak een reactie op een mail om een afspraak te regelen en
kon via mail blijkbaar onvoldoende ontkracht worden. Meerdere scholen gingen er vanuit
dat, als ze zelf RSV gaven, hun medewerking niet zinvol was.
De impliciete antwoorden die in sommige weigeringen vervat lag (het niet meewerken
omdat RSV zelf gegeven wordt bijvoorbeeld), zegt op zich iets. Deze respons nam ik
echter niet mee in mijn onderzoek, omdat de respondenten er eigenlijk voor kozen om
niet mee te werken en dit enerzijds ethisch niet correct is en anderzijds niet noodzakelijk
volledige en/of betrouwbare informatie oplevert.

5.4

Bekendheid van en samenwerking met externe organisaties

In tabel 3 vindt u een overzicht van de bekendheid van en de samenwerking met de 10
bevraagde externe partnerorganisaties, opgesplitst per stad en in totaal. De organisaties
staan alfabetisch gerangschikt, op volgorde zoals ze ook bevraagd werden. Belangrijk is
om op te merken dat de bevraagde samenwerking ook gaat over een samenwerking in
het

verleden.

Ik

kom

verder

terug

op

de

aanwezigheid

van

actuele

samenwerkingsverbanden.
In onderstaande tabel (Tabel 3) merken we op dat het CLB door àlle scholen gekend is.
Dat is – gegeven hun positie in het Vlaamse onderwijs – ook erg logisch. Dit leidt echter
nog maar zelden tot een samenwerking op het vlak van relationele en seksuele vorming.
Meerdere scholen gaven aan dat dit vroeger wel zo was, maar uit het takenpakket werd
gehaald. Op individueel vlak of ondersteunend spelen zij wel nog soms een rol. In twee
scholen (beide in Kortrijk) neemt het CLB nog een actieve rol op in de relationele en
seksuele vorming.
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Tabel 3: Bekendheid van en samenwerking met de verschillende organisaties (absolute aantallen,
tussen haakjes het percentage dat dit weergeeft binnen het totaal van de bevraagde scholen)
Hasselt

Kortrijk

Totaal

Gekend

Mee samengewerkt

Gekend

Mee samengewerkt

Gekend

Mee samengewerkt

9 (90%)

8 (80%)

13 (87%)

0

22 (88%)

8 (32%)

10 (100%)

2 (20%)

15 (100%)

4 (27%)

25 (100%)

6 (24%)

Echte Liefde
Wacht

2 (20%)

0 (0%)

3 (20%)

1 (7%)

5 (20%)

1 (4%)

Gezin &
Leven

3 (30%)

0 (0%)

2 (13%)

1 (7%)

5 (20%)

1 (4%)

Jongereninfolife

0 (0%)

0 (0%)

1 (7%)

0 (0%)

1 (4%)

0 (0%)

OB

0 (0%)

0 (0%)

1 (7%)

0 (0%)

1 (4%)

0 (0%)

Pro Vita

0 (0%)

0 (0%)

6 (40%)

0 (0%)

6 (24%)

0 (0%)

6 (60%)

0 (0%)

5 (33%)

0 (0%)

11 (44%)

0 (0%)

Youth For
Life

0 (0%)

0 (0%)

1 (7%)

0 (0%)

1 (4%)

0 (0%)

Zindering

0 (0%)

0 (0%)

2 (13%)

0 (0%)

2 (8%)

0 (0%)

CAW/JAC
CLB

Vonk & Visie

De tweede meest bekende organisatie is het CAW/JAC, 22 van de 25 bevraagde scholen
kennen deze organisatie. In 8 scholen komen zij ook actief de lessen rond RSV geven.
Deze 8 scholen liggen in Hasselt, waar dus 80% van de respondenten aangeeft samen te
werken met deze partner. Dit is te verklaren doordat er al jaren een project loopt dat
wordt gefinancierd door de stad Hasselt en waar scholen gratis op kunnen intekenen. Ik
kom hier verder nog op terug. Opvallend is dat CAW/JAC geen betrokken partner is in
Kortrijk.
De andere organisaties zijn stuk voor stuk bij minder dan de helft van de bevraagde
scholen bekend. Geen enkele organisatie heeft meer dan 1 samenwerking met een
bevraagde school. De bekendheid is dus laag te noemen, de samenwerkingsverbanden
minimaal.
Vonk & Visie is nog bekend in 11 scholen. Echter, op geen enkele school leidt dit tot een
samenwerking. Respondenten gaven allemaal aan deze organisatie wel te kennen, maar
geen weet te hebben van hun aanbod rond RSV.
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Echte Liefde Wacht, Gezin & Leven en Pro Vita zijn bekend in 5 à 6 scholen. De
bekendheid van de twee eerst genoemde organisaties is gespreid over Hasselt en Kortrijk.
De samenwerkingen werden twee maal geregistreerd in Kortrijk. Pro Vita heeft enkel
naamsbekendheid in Kortrijk, in geen van de gevallen was sprake van een samenwerking.
Al de andere bevraagde organisaties komen uit de bevraging als erg onbekend. Met geen
enkele organisatie wordt samengewerkt.

5.5

Begeleiding door leerkracht of externe

Waar dit niet het opzet was van de bevraging of het onderzoek, moet opgemerkt worden
dat een opvallend verschil in de aanpak van scholen, lijkt te liggen in het al dan niet
inschakelen van een externe. In de vragen naar het waarom van al dan niet
samenwerken met externe organisaties, kwam meermaals naar voor dat scholen er
vooral voor kiezen om een vertrouwde leerkracht RSV te laten geven. Ervaringen met
externen en/of visieverschillen spelen daar een rol in, maar komen niet naar voor als
meest bepalende argument (al werd dat niet zo concreet bevraagd en gaat het dus
eerder om een inschatting).
Opgesplitst per stad komt – in overeenstemming met eerder genoemde resultaten – naar
voor dat er in Hasselt veel sterker voor externe partners gekozen wordt (het aanbod van
CAW/JAC) en in Kortrijk veel meer RSV gegeven wordt door de klasleerkracht.

5.6

Organisaties die niet voldoen aan vooropgestelde normen

Zoals in de probleemstelling geduid, vertrekt dit onderzoek vanuit het vermoeden dat er
een aantal organisaties actief zijn die niet voldoen aan de vooropgestelde normen rond
RSV. Er wordt ook vermoed dat zij effectief worden toegelaten in scholen. In dit
onderzoek ging ik niet in op de analyse van deze organisaties. In het lijstje waarmee ik
naar scholen stapte, zaten een aantal organisaties waarvan verondersteld wordt dat ze
niet voldoen. Het gaat om Echte Liefde Wacht, Gezin & Leven, Jongereninfolife, Pro Vita,
OB en Youth for Life.
OB heeft een iets andere insteek dan de anderen, gezien het hier gaat om een
commerciële partner (producent van tampons e.d.), die zijn product promoot bij meisjes
aan het begin van hun puberteit. Of zij ook vertrekken vanuit een ideologische/morele
agenda valt te betwijfelen, maar dat maakt het nog niet tot een vanzelfsprekende
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partner rond dit thema.
De andere organisaties zijn – refererend naar de literatuurstudie – te linken aan de
insteken van 'abstinence only' en 'anti-choice'. Ik ga hier verder niet op in, omdat dat het
thema is van ander onderzoek.
Ik verwijs naar tabel 3 waar een oplijsting te vinden is van de bekendheid van en de
samenwerking met alle onderzochte organisaties.
Gesteld kan worden dat het vooropgestelde probleem slechts van beperkte grootte is. De
bezorgdheid dat deze organisaties actief aan de slag zouden zijn in Vlaamse basisscholen,
is niet onterecht, maar hun aanwezigheid lijkt beperkt. In de twee onderzochte steden
Hasselt en Kortrijk, is er slechts één van de bereikte scholen die nog in zee gaat met een
van deze organisaties.
Gekeken naar de bekendheid van de verschillende organisaties bij de scholen, is ook
deze beperkt. Een overgroot deel van de scholen kent de verschillende organisaties niet.
De meeste scholen geven ook aan niet actief promotie te ontvangen. Het lijkt dus niet zo
te zijn dat er actief campagnes lopen om binnen te geraken in scholen.
In de volgende twee blokken ga ik dieper in op de promotiekanalen van de externe
organisaties die gekend zijn bij scholen en weid ik ook uit over de redenen waarom
scholen al dan niet samenwerken met (bepaalde) externe partners.

5.7

Promotie externe organisaties

Veel respondenten hebben het moeilijk exact te definiëren hoe ze een bepaalde
organisatie juist leerden kennen. Mailings (zowel via internet als per post) worden
genoemd, maar slechts in beperkte mate. Een aantal scholen ging zelf op zoek naar
externen en kwam op die manier op een aantal websites terecht. Voorgaande kanalen
leiden echter nooit tot samenwerking.
In Hasselt is het aanbod van CAW/JAC erg bekend. Veel scholen blijven dit verderzetten
en spreken niet meer echt van een bepaald promotiekanaal waardoor dit tot stand kwam.
Een aantal geven aan dat deze organisatie zich kwam voorstellen en/of telefonisch
contact opnam.
Meerdere samenwerkingen lopen eerder onbewust. Opgetekende uitspraken in dat
verband: “We kregen een tip van een ouder van een van onze leerlingen en probeerden
dat dan maar eens”, “Die samenwerking liep al voor ik hier begon”, ...
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5.8

Waarom werken scholen niet samen met externen?

In Hasselt werkt het merendeel van de scholen momenteel samen met het CAW/JAC.
Twee scholen hebben deze samenwerking stopgezet, om gelijkaardige redenen. De
respondenten geven aan dat dingen teveel bij naam genoemd worden, de aanpak te
expliciet is. Momenteel geven beide scholen RSV terug zelf.
De prijs van een eventueel aanbod werd genoemd, zij het niet vaak, als mogelijk
breekpunt om niet samen te werken. Verder geven scholen aan aantal keer aan dat 'een
andere visie' de reden is om niet met een bepaalde partner samen te werken. Het gaat
hier dan steeds om de organisaties die worden geplaatst in de categorie die niet voldoet
aan de vooropgestelde normen.
Vooral in Kortrijk is de meest genoemde reden om niet samen te werken, dat
leerkrachten er de voorkeur aan geven RSV zelf te geven. De kwaliteit van dit aanbod
onderzoeken, zou relevant kunnen zijn voor een andere studie.

5.9

Andere samenwerkingen

Er zijn geen actieve samenwerkingsverbanden met partners die niet in het bevraagde
lijstje voorkwamen. Een aantal scholen gaf wel aan in het verleden met anderen te
hebben samengewerkt, maar slechts één respondent kon ook nog de exacte organisatie
noemen.
In een Hasseltse school werd eenmalig samengewerkt met “Wonder van het leven”, maar
dit werd beoordeeld als saai en niet op maat van de kinderen. De samenwerking bleef
dan ook niet lopen.
Een aantal andere scholen werkte samen met een partner zonder duidelijke achtergrond
(“vroeger kwam er een zuster, ik weet eigenlijk niet goed vanwaar...”).

5.10 Hasselt
In Hasselt valt het op dat het overgrote deel van de scholen samenwerkt met het
CAW/JAC. De Stad Hasselt financiert een project via federale preventiemiddelen en kan
zo in een gratis aanbod voorzien. Het merendeel van de scholen tekent hier al meerdere
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jaren op in. Slechts een minderheid van scholen werkt niet samen met dit project. Zij
geven als reden vooral aan dat het aanbod te expliciet is. Deze scholen voorzien zelf in
een aanbod RSV.
De organisaties die niet voldoen aan de vooropgestelde normen en wel werden bevraagd
in dit onderzoek, hebben slechts een beperkte bekendheid in Hasselt. Slechts twee
(Echte Liefde Wacht en Gezin & Leven) werden door een zeer beperkt aantal
respondenten benoemd als gekend.
In het verleden werd met andere organisaties of partners samengewerkt, maar bij de
bevraagde scholen is er nu enkel nog sprake van de samenwerking met CAW/JAC of een
aanbod voorzien door eigen leerkrachten.

5.11 Kortrijk
In Kortrijk tonen de data een diffuser resultaat dan in Hasselt. Er is geen sprake van één
uitgesproken actieve partnerorganisatie. Het CAW/JAC voorziet hier niet in een aanbod
RSV en is dan ook in geen enkele school een partner. Het merendeel van de scholen
voorziet zelf in een aanbod, een aantal scholen werkt wel samen met externen.
De bekendheid van de verschillende organisaties is groter in Kortrijk dan in Hasselt. Ook
de organisaties met een aanbod dat niet voldoet aan de vooropgestelde normen, zijn hier
meer bekend. Het blijkt echter wel dat er telkens slechts enkele scholen de genoemde
organisatie kennen.
Eén school uit Kortrijk heeft een actieve samenwerking met een organisatie die niet
voldoet aan de criteria.
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6 Discussie & aanbevelingen
Dit onderzoek brengt slechts de situatie in twee steden in kaart. Verder onderzoek naar
andere regio’s in Vlaanderen zou zinvol zijn. Meer zicht krijgen op de juiste inhoud van
de vormingen die verschillende organisaties aanbieden, is eigenlijk ook een must om hen
juist te kunnen beoordelen. Het onderzoek dat medestudente Sarah Van Gestel hier rond
deed, kan ongetwijfeld een aanzet zijn.
In de marge van dit onderzoek kan ook de vraag gesteld worden naar het aanbod dat
leerkrachten zelf brengen in hun klas. Dat werd geenszins bevraagd, maar wel werd
duidelijk dat heel wat scholen kiezen om niet met een externe partner in zee te gaan
rond dit thema. Hoe kwalitatief, uitgebreid en op maat dit aanbod is, is een relevante
vraag om verder te onderzoeken. In de literatuurstudie verwijs ik naar internationaal
onderzoek m.b.t. de aanpak van RSV en de kwaliteiten die een leerkracht daarvoor nodig
heeft.
Ook de juiste redenen om wel of niet met een externe te werken, verdient verdere
aandacht.
Het project dat CAW/JAC aanbiedt en Hasselt blijkt bijzonder succesvol. Als de (lokale of
Vlaamse) overheid en/of de onderwijskoepels willen inzetten op een uitgebreider en
professioneel aanbod van RSV gegeven door externen in het (basis)onderwijs, lijkt dit
project te kunnen dienen als good practice. Scholen kiezen er – bij gebrek aan een
dergelijk aanbod – vaker voor om zelf RSV te geven.
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7 Conclusie
“In welke mate zijn de verschillende externe organisaties die relationele en seksuele
vorming aanbieden bekend in de basisscholen in Hasselt en Kortrijk en wordt er met hen
samengewerkt?”, was de vraag waar we in deze scriptie een antwoord op zochten. Naast
de literatuurstudie die een achtergrond biedt waarom deze vraag relevant is en wat de
impact en inhoud van kwalitatieve relationele en seksuele vorming is, voerde ik een
bevraging uit in de basisscholen in twee steden, Hasselt en Kortrijk.
Het opzet was om de bekendheid van 10 organisaties te meten en te kunnen weergeven
in welke mate zij ook actief aan de slag zijn in scholen. De bevraagde organisaties
werden aangereikt door Sensoa en waren een mix van organisaties die voldoen aan
vooropgestelde internationale normen rond RSV, en organisaties die daar niet aan
voldoen. De vraag van Sensoa ontstond wel vanuit een bezorgdheid dat er organisaties
actief zijn die niet voldoen en met een andere agenda naar jongeren toe stappen. Sensoa
kon die bezorgdheid ook staven met signalen.
De bevraging leerde ons dat de situatie in Hasselt en Kortrijk erg verschillend is.
Het merendeel van de bevraagde Hasseltse scholen werkt samen met dezelfde externe
partner. Dit project, uitgevoerd door CAW/JAC, wordt gefinancierd en ondersteund door
de stad en wordt gezien als een project dat voldoet aan de vooropgestelde normen.
In Kortrijk is er een minder eenduidig beeld. Er bestaat geen gelijkaardig project als in
Hasselt en de meeste scholen kiezen ervoor om zelf RSV te geven. Een minderheid van
scholen werkt wel samen met externen. In één school gaat dat om een organisatie die
waarschijnlijk niet voldoet aan de vooropgestelde normen.
Algemeen kan gesteld worden dat er slechts weinig externe organisaties een grote
bekendheid hebben. Enkel het project door CAW/JAC in Hasselt geniet een grote
bekendheid en daarnaast ook nog een hoge graad van samenwerking. De meeste
organisaties zijn slechts bij enkele scholen bekend. Slechts één school in de bevraging
werkt nog samen met een organisatie waarvan we vermoeden dat ze niet voldoet aan de
vooropgestelde normen.
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9 Bijlagen
9.1

Bijlage 1: vragenlijst scholen

School:
Dag en uur contact:
Contactpersoon eerste contact:
Doorverwezen naar:
Wanneer bereikbaar:
Hebt u al gehoord van u ORGANISATIE X? Indien ja: werkte u er al mee samen?
Organisatie

Gekend?

Samenwerking?

CAW/JAC
CLB
Echte Liefde Wacht
Gezin & Leven
Jongereninfolife
Voorlichtingslessen OB
PRO Vita
Vonk en Visie
Youth for life
Zindering
Zijn er misschien nog andere organisaties die u kent?”
(per gekende organisatie)
-

“Hoe leerde u organisatie X kennen?”

-

(indien geen samenwerking) “Waarom werkte u niet samen?”

-

(indien samenwerking) “Met organisatie X werkte u samen, of misschien doet u
dat nog wel:
o Wanneer werkten jullie samen?
o

In welke klassen komt ORGANISATIE X dan langs?
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o

Bent/was u tevreden over de samenwerking en waarom dan wel/niet?”

o

Nodigen jullie de organisatie in de toekomst nog uit om een vorming te
laten geven?

o

Wil u nog iets toevoegen?

(ter afronding)
-

Kan u in enkele kernwoorden uw school nog omschrijven? (bvb: grootte, populatie,
ligging, …)
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