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Samenvatting  Vriendschap, Verkering, Vrijen en 
Kinderwens 
 

 

Doelgroep 

De doelgroep van de interventie Vriendschap, Verkering, Vrijen en Kinderwens (VVVK) bestaat uit mensen 

met een lichte verstandelijke beperking van 18 jaar en ouder die (enigszins) kunnen lezen en schrijven. 
 

 
Doel 

Jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking beschikken over meer kennis en zijn zich beter 

bewust van eigen wensen en behoeftes op het gebied van vriendschap, verkering, vrijen en kinderwens. 

Daardoor kunnen zij gezondere vriendschaps- en verkeringsrelaties ontwikkelen. 

 
 

Aanpak 

De cursus bestaat uit elf bijeenkomsten (elf onderwerpen) van twee uur. Naast een bijeenkomst ter 

kennismaking en een bijeenkomst ter afronding, komen als onderwerpen aan bod: hoe zie jij jezelf en hoe 

zien anderen jou; vriendschap, verliefdheid en verkering; vrijen en je eigen lichaam; vrijen met jezelf; vrijen 

met een ander; vrijen, voorspel en voorbehoedsmiddelen; vrijen, klaarkomen en naspel; kinderwens. 

 

Voor iedere bijeenkomst is een programma in het handboek opgenomen. Er wordt gebruik gemaakt van 

verschillende werkvormen, bijvoorbeeld een quiz of een (kaart)spel. Ook wordt gebruik gemaakt van 

video’s/filmpjes en ander beeldmateriaal (afbeeldingen, strips) om het gesprek op gang te brengen. 

Cursisten krijgen thuiswerkopdrachten mee. 

 

 

Uitvoerende organisaties 

Organisaties die ondersteuning bieden aan mensen met een lichte verstandelijke beperking die, al dan niet 

met een lichte vorm van begeleiding, zelfstandig wonen.  

 

 

Onderzoek naar praktijkervaringen  

De cursus is geëvalueerd door Hamers (2009), MEE Oost-Gelderland 1(2012b, 2014). De cursusleiders 

waren enthousiast over de cursus (Hamers, 2009). In de praktijk bleek dat de cursusleiders verschillende 

accenten legden, afhankelijk van hun eigen insteek/focus en de vragen van de deelnemers. In de diverse 

evaluaties gaven cursisten aan dat ze het volgen van een cursus in een groep prettig vonden en ook de 

sfeer. Het belangrijkste dat ze uit de cursus meenemen is dat je ‘alleen dat doet wat je alle twee wilt, geen 

dingen tegen je zin in laten gebeuren’. De voorkennis over seksualiteit verschilde per cursist en per 

onderwerp. Daardoor was sommige informatie voor de ene cursist nieuw en voor de andere cursist al langer 

bekend. Of de cursus iets voor hen heeft opgeleverd, kon dus ook per onderwerp/ bijeenkomst en cursist 

verschillen. Hun persoonlijke begeleiders gaven onder andere aan dat de cursisten volgens hen na de 

interventie beter weten wat vriendschap, verkering en vrijen inhoudt (MEE Oost-Gelderland, 2012b). Advies 

van de cursusleiders is om het netwerk actiever te betrekken bij de cursus, om de groepssamenstelling te 

bewaken en het materiaal up-to-date te houden (MEE Oost-Gelderland, 2014). Oud-cursisten blijven het wel 

moeilijk vinden om met hun netwerk te praten over vriendschap, verkering, vrijen en kinderwens en de 

cursusleiders constateren dat herhaling van kennis nodig blijft (MEE Oost-Gelderland, 2014). 

 

 

                                                             
1 De organisatie heet nu MEE Oost. In  de literatuurverwijzingen is echter de oude naam aangehouden.  
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Effectonderzoek  

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de interventie.  

 

 

Werkzame elementen 

 De combinatie van het inzetten op meer kennis en groter zelfbewustzijn.  

 Laagdrempelig informeren: eenvoudige informatie in een beperkte hoeveelheid per bijeenkomst, met 

aandacht voor herhaling. 

 Het gebruik van beeldmateriaal (tekeningen en filmpjes). 

 De afwisseling in werkvormen tijdens een bijeenkomst: kennisoverdracht, discussie, 

(thuiswerk)opdrachten en spelvormen. 

 Aandacht voor normen en waarden voor seksualiteit. 

 Het bespreekbaar maken van seksualiteit door uitwisseling van ervaringen en het elkaar laten 

adviseren van deelnemers. 

 De kleine groep (acht tot twaalf deelnemers) waarin de cursus wordt gegeven. 

 De opbouw van de cursus, van een lichter onderwerp als vriendschap tot spannender onderwerpen 

als verkering en vrijen, waardoor eerst een vertrouwde sfeer ontstaat. 

 Het betrekken van een zelf gekozen vertrouwenspersoon uit de omgeving van de deelnemer en/of 

de persoonlijke begeleider. 

  



Vriendschap, verkering , vrijen  en kinderwens   * * *    6 

 

 

1. Probleemomschrijving 
 

 

Probleem 

Het probleem waar deze interventie zich op richt, is dat veel licht verstandelijk beperkte jongvolwassenen 

zich onbekwaam en ongelukkig in relaties voelen en moeite hebben om te praten over seksualiteit en een 

kinderwens. 

 

In de universele rechten van de mens zijn het recht op een relatie, het genieten van seksualiteit en de keuze 

voor een kind opgenomen (Office of the High Commissioner for Human Rights, 2014). Personen met een 

lichte verstandelijke beperking (lvb) vinden het moeilijk zich in te leven in anderen. Dat heeft tot gevolg dat 

seksualiteit en intieme relaties moeizamer verlopen. Extra aandacht is vereist om hen een balans te laten 

vinden in hun eigen wensen en grenzen, maar ook in die van de ander (Gesell, Maris, Van Berlo & Van 

Haastrecht, 2010). Sinds de normalisering en deïnstitutionalisering in de late jaren zestig worden de 

seksuele behoeften en rechten van lvb’ers meer erkend (McCabe, 1999). De erkenning is echter nog steeds 

niet genoeg. Ook verstandelijk beperkten hebben recht op een relatie, seksualiteit en een kinderwens.  

Voor mensen met een verstandelijke beperking is het lang niet altijd vanzelfsprekend om een gezonde 

relatie, laat staan gezonde seksualiteit te bereiken. Zij ervaren barrières door hun beperking die de seksuele 

gezondheid beïnvloeden (Schaafsma, Stoffelen, Kok & Curfs, 2012). Doorgaans hebben mensen met een 

verstandelijke beperking weinig positieve ervaringen met seksualiteit. Vaak is er beperkte positieve 

experimenteerruimte met leeftijdsgenoten. Daarom is het voor jongeren met een verstandelijke beperking 

moeilijk om seksualiteit in hun leven vorm te geven. Ze weten niet hoe ze seksualiteit moeten waarderen 

(Kersten, 2003). 

 

Het reguliere voorlichtingsmateriaal is niet voldoende voor kinderen en jongeren met een verstandelijke 

beperking (Gesell et al., 2010). Normaal begaafde jongeren krijgen van de basisschool tot de middelbare 

school verschillende malen voorlichting. Jongeren met een verstandelijke beperking zijn later dan hun 

leeftijdsgenoten zonder beperking bezig met thema’s als verliefdheid, relaties, seksualiteit, kinderwens, 

weerbaarheid, privacy en gezondheid. Rond hun achttiende is er behoefte aan relationele en seksuele 

vorming. Ze moeten weten hoe het leven eruit ziet als je vader of moeder wordt of bent. Jongeren met een 

verstandelijke beperking vergelijken zichzelf met normaal begaafde leeftijdsgenoten. Volwassenen met een 

verstandelijke beperking weten niet wat hun rechten en plichten zijn als het gaat om ouderschap (Kersten, 

2003). Informatie over ouderschap en deelnemen aan de beslissing hierover is belangrijk (Gesell et al., 

2010).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Hun omgeving vindt het moeilijk om deze onderwerpen te bespreken met de licht verstandelijk beperkten 

(Van Berlo et al., 2011). Omdat ze ook vaak niet goed bij hun familie of begeleiders terecht kunnen met 

vragen hierover, halen ze hun informatie uit andere, minder betrouwbare bronnen, die vaak een onjuist beeld 

van de werkelijkheid geven (televisie en internet) (Van Berlo et al., 2011). Omdat jongeren met een 

verstandelijke beperking zich voor een groot deel spiegelen aan normaal begaafde jongeren, is het 

belangrijk dat ze kennis hebben van hun beperking en de fysieke mogelijkheden om kinderen te krijgen 

(Gesell et al., 2010).  

 

 
Spreiding 

De cursus richt zich op mensen met een lichte verstandelijke beperking. Ponsioen (2001) omschrijft hen als 

personen die in hun ontwikkeling zijn belemmerd en die zich op grond van hun lagere niveau van 

intellectueel functioneren én beperkte sociale redzaamheid niet (zonder hulp) kunnen handhaven in één of 

meer reguliere maatschappelijke verbanden (gezin, school, werk, groep, leeftijdgenoten, buurt).  

Van de Nederlandse bevolking heeft 14% een IQ tussen de 70 en 85 en kan daarmee getypeerd worden als 

zwakbegaafd. Dit komt neer op 2,24 miljoen mensen in Nederland (Woittiez, Putman, Eggink & Ras, 2014)  
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Een groot aantal mensen weet zich goed staande te houden in de maatschappij; zij hebben een baan, zijn 

lid van een vereniging en gedragen zich ‘normaal’, vaak dankzij de ondersteuning van een goed sociaal 

netwerk. Er zijn echter ook mensen met een lichte verstandelijke beperking die minder goed kunnen 

meedoen aan de samenleving. Het gaat dan vaak om lvb’ers met psychische en gedragsproblemen die 

maatschappelijk voor grote problemen zorgen (Didden (red.), 2006, De Koning en Collin, 2007). Behalve 

gedragsproblemen doen zich bij deze groep meer dan gemiddeld andere maatschappelijke problemen voor, 

waaronder voortijdig schoolverlaten, werkloosheid en financiële problemen. Ook zijn er vaker conflicten 

binnen het gezin en in het maatschappelijke verkeer die leiden tot sociale isolatie (Noordelijke Hogeschool 

Leeuwarden & Tjallinga Hiem, 2009). 
Het onderzoek ‘Beperkt Weerbaar’ (Van Berlo et al., 2011) toont dat 65% van de vrouwen en 23% van de 

mannen met een verstandelijke beperking een vorm van seksueel geweld heeft meegemaakt. Dit reikt van 

kwetsend aangeraakt worden tot verkrachting. Ouders, verwanten en professionals melden aanzienlijk 

lagere percentages, maar zij zijn vaak niet op de hoogte. 

 

 

Gevolgen 

Wat zijn de mogelijke gevolgen (immaterieel en materieel) als er niet wordt ingegrepen (zowel voor de 

doelgroep als in maatschappelijke zin)? 

 

Seksualiteit wordt vaak ontkend, of er wordt van gedacht dat lvb’ers hier niet mee te maken krijgen. Dit kan 

veroorzaken dat mensen met een beperking het zien als iets waarvan je niet van kan en mag genieten (Van 

Berlo et al., 2011) Een minder goede seksuele gezondheid van jongeren heeft effect op hun kwaliteit van 

leven (Schaafsma et al. 2012). Gevoelens van seksualiteit  zijn belangrijk voor de fysieke, mentale en 

sociale gezondheid van een individu. Seksualiteit bepaalt hoe iemand omgaat met anderen, welke relaties 

ontwikkeld worden, hoe liefde en genegenheid geuit worden en of iemand tevreden is met zijn lichaam. Over 

deze gevoelens wordt niet met de lvb’er gesproken, het wordt ontkend of er wordt gezegd dat het niet goed 

is. Het maakt dat de lvb’er minder goed in zijn vel zit (Swango-Wilson, 2008). 

 

De mate van kennis van seksualiteit is bij mensen met een lichte verstandelijke beperking gering, wat hun 

kwetsbaarheid vergroot (Galea, Butler & Iacono, 2004). Ook is door het gebrek aan kennis de kans op het 

zelf begaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag groter (Janssens et al., 2012). Hierbij moet aan 

verschillende groepen worden gedacht: cliënten onderling maar ook de begeleiders en bijvoorbeeld 

chauffeurs. Mensen met een verstandelijke beperking zijn vaak slachtoffer van seksueel geweld. Lvb’ers 

snappen vaak de draagwijdte niet van bepaalde handelingen, ze weten niet dat ze mogen weigeren en 

vertrouwen van nature mensen soms te veel (Servais, 2009). 

 

Wanneer het onderwerp kinderwens niet besproken is met een verstandelijk beperkte, bestaat de 

mogelijkheid dat diegene wordt blootgesteld aan een zwangerschap waar hij/zijzelf en/of de omgeving niet 

klaar voor is. Ook bij het toedienen van anticonceptiva is het nodig om aan te geven waarom dit gebruikt 

wordt. Wanneer dit bij beide onderwerpen niet gebeurt, wordt daarmee hun recht op individuele behandeling 

ontkend en daarmee wordt de boodschap gegeven dat een leven dat vergelijkbaar is met het hunne niet 

waard is geleefd te worden (Servais, 2009).  

De kwaliteit van hun leven wordt groter als mensen goede voorlichting over vriendschap, verkering, vrijen en 

kinderwens krijgen. Het betreft onder andere het overbrengen van (technische) kennis, praten over 

gevoelens, normen en waarden en het leren herkennen en respecteren van de eigen en andermans 

grenzen. Niet alleen voor cliënten, ook voor hun familie, consulenten en ondersteuners kan het moeilijk zijn 

om over seksualiteit te praten (MEE Oost-Gelderland, 1995/2012a). 
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2. Beschrijving interventie 
 

 

2.1 Doelgroep  

 

Uiteindelijke doelgroep 

De doelgroep van de interventie bestaat uit mensen met een lichte verstandelijke beperking van 18 jaar en 

ouder die (enigszins) kunnen lezen en schrijven. Er is niet echt een ‘eindleeftijd’, het gaat meer om de 

‘ontwikkelleeftijd’. Sommige personen zijn pas later aan deze thema’s toe. De interventie richt zich vooral op 

mensen met een lichte verstandelijke beperking die zelfstandig wonen, al dan niet met een lichte vorm van 

begeleiding.  

 

Jongeren die intern wonen, vallen onder een instantie die in principe verantwoordelijk is voor de begeleiding 

bij vragen over seksualiteit. De interventie is eventueel ook geschikt voor jongeren die in een instelling 

wonen. De instelling kan de interventie dan inkopen bij MEE Oost of ze kunnen deze zelf uitvoeren na een 

train-de-trainer traject. Een consulent van MEE geeft de training dan een keer samen met een begeleider 

van de instelling. 

 

 

Intermediaire doelgroep 

Er is geen intermediaire doelgroep. Wel is het belangrijk dat de omgeving (ouders, familieleden en 

begeleiders) betrokken wordt (zie Aanpak en randvoorwaarden). 

 

 

Selectie van doelgroepen 

Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verhouding van mannen en vrouwen in de groep. Een vrouw in 

een groep met acht mannen is een aanleiding om de vrouw in kwestie iets anders aan te bieden. Men moet 

wel in staat en bereid zijn om in de groep te willen delen, luisteren naar anderen en te leren van anderen. 

Ook is het belangrijk dat de deelnemer gemotiveerd is om deel te nemen en niet het idee heeft gestuurd te 

zijn. Een contra-indicatie kan zijn een te heftige persoonlijke problematiek die het leerproces van de andere 

deelnemers negatief kan beïnvloeden. Helaas is dit niet altijd op voorhand te bepalen. Soms komt het pas 

tijdens een cursus tot uiting.  De trainer bespreekt dan met de cursist wat het beste vervolg is.  

 
In de documentatie over de interventie worden geen specifieke indicatie- of contra-indicatiecriteria gegeven. 

 

 
2.2 Doel 

 

Hoofddoel 

Jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking beschikken over meer kennis en zijn zich beter 

bewust van eigen wensen en behoeftes op het gebied van vriendschap, verkering, vrijen en kinderwens 

waardoor zij gezondere vriendschaps- en verkeringsrelaties kunnen ontwikkelen. 
 

Subdoelen 

De subdoelen zijn gesorteerd op thema, met daarin onderscheid tussen doelen op kennis- en 

bewustwordingsniveau. 
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Vriendschap 

 Kennis over vriendschappelijke relaties is vergroot, onder andere: hoe en waar maak je vrienden, 

wat doe je met vrienden. 

 Deelnemer is zich meer bewust van hoe hij2 naar anderen kijkt en de ander naar hem en dat hierin 

een verschil kan zitten. 

 Deelnemer is zich meer bewust van de eigen wensen en behoeftes bij vriendschappelijke relaties en 

heeft beter zicht gekregen op het eigen sociale netwerk. 

Verkering 

 Kennis over verkeringsrelaties is vergroot, onder andere: het verschil tussen vriendschap en 

verkering, wat is verliefdheid en zoenen. 

 Deelnemer is zich meer bewust van wat verkering voor hem betekent en wat hij daarin belangrijk 

vindt. 

Vrijen 

 Kennis over seksualiteit is vergroot, onder andere: verschillen in geslachtskenmerken man-vrouw, 

ontwikkeling man-vrouw, manieren van vrijen, hygiëne, verschillende voorbehoedsmiddelen, soa’s, 

homoseksualiteit, seks via en op het internet.  

 Deelnemer weet beter wat zijn eigen wensen, behoeften en grenzen zijn op het gebied van 

seksualiteit, dat deze kunnen verschillen van die van de partner en dat het belangrijk is daar 

rekening mee te houden. 

Kinderwens 

 Kennis over kinderen krijgen en wat er bij de opvoeding komt kijken is vergroot. 

 Deelnemer is zich beter bewust van de eigen kinderwens en de eigen competenties met betrekking 

tot ouderschap. 

 

 

2.3 Aanpak 

 

Opzet van de interventie 

De cursus bestaat  uit elf bijeenkomsten (elf onderwerpen) van twee uur. Bij de eerste bijeenkomst zijn 

vertrouwenspersonen van deelnemers bij een deel van het programma aanwezig, zodat zij op de hoogte zijn 

van de inhoud van het programma. De deelnemer nodigt hiervoor zelf iemand uit zijn netwerk uit.  

Afhankelijk van het niveau en de leerwensen van de leerlingen kunnen de consulenten die de cursus geven 

(cursusleiders) besluiten om een onderwerp meer of minder uitgebreid te behandelen. Het onderwerp 

‘kinderwens’ kan, indien gewenst, worden weggelaten. Aan het begin van de cursus worden de leervragen 

van de deelnemers vastgesteld zodat duidelijk wordt waar behoefte aan is. De bijeenkomsten zijn eens per 

week of eens per twee weken.  

 

In het handboek staat voor iedere bijeenkomst beschreven wat het doel is, de onderliggende doelstellingen, 

duur, benodigde materialen en de benodigde voorbereidingen (wat moet vooraf worden meegenomen, 

geprint en/of klaargelegd/klaargezet). Ook is in het handboek een programma voor iedere bijeenkomst 

opgenomen. 

 

De opbouw van de interventie VVVK gaat van ‘makkelijk’ naar ‘moeilijk’ bespreekbare onderwerpen. 

Vriendschap komt eerst aan bod en de cursus eindigt met kinderwens. In de eerste fase kan dan ook aan de 

groepsband gewerkt worden, zodat de lastige onderwerpen in een veilige omgeving voor de deelnemer 

besproken kunnen worden.  

 
                                                             
2 Waar hij staat, kan ook zij gelezen worden. 
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Inhoud van de interventie 

 

Werving 

Werving vindt plaats op verschillende manieren: via de consulenten van MEE, gebruikelijke 

informatiekanalen zoals huis- aan huis- en dagbladen, sociale media, via verwijzers, Sociale 

Werkvoorziening en binnen het netwerk van professionals. 

 

Doelstellingen per bijeenkomst 

Voor iedere bijeenkomst zijn doelen en doelstellingen geformuleerd. Zo is het doel bij bijeenkomst 7 ‘Vrijen 

met een ander’: ‘Inventariseren, verkennen en kennis van deelnemers vergroten op het terrein van vrijen met 

een ander’. Daar horen twee subdoelstellingen bij: ‘Deelnemers weten dat de één iets wel fijn kan vinden en 

de ander juist niet’ en ‘Deelnemers weten hoe zij grenzen ten aanzien van seksualiteit kunnen aangeven en 

dat grenzen per persoon en tussen man en vrouw kunnen verschillen’. 

 

 

Thema’s 

In de elf bijeenkomsten staan de volgende onderwerpen centraal. Bijna ieder onderwerp bestaat uit een deel 

kennisoverdracht en een deel (praat/doe) opdrachten die bijdragen aan bewustwording. 

 Kennismaken en inventariseren leervragen: kennismaken met de groep, de begeleiders, het 

netwerk/vertrouwenspersoon en het programma.  

 Hoe zie jij jezelf en hoe zien anderen jou? 

 Vriendschap: wat is vriendschap voor jou; wat doe je met wie; hoe maak je vrienden en hoe hou je 

ze? 

 Verliefdheid en verkering: wat voel je als je verliefd bent; hoe krijg je verkering; wat is het verschil 

tussen vriendschap en verkering? 

 Vrijen en je eigen lichaam: wat is seks; wat is vrijen; alle mensen zijn verschillend. 

 Vrijen met jezelf: zelfbevrediging: fijne plekjes bij jezelf; klaarkomen; hygiëne. 

 Vrijen met een ander: vertrouwen / ja - nee gevoel; mensen zijn divers in hun seksuele behoeften 

(hetero/homo/biseksueel); wat vind jij fijn/niet fijn; hoe laat je merken dat je wel of niet wilt vrijen?; 

verschillende manieren van vrijen. 

 Vrijen, voorspel en voorbehoedsmiddelen: seks en seksuele intimidatie via internet/webcam; sfeer 

maken: hoe doe je dat?; hygiëne: wat is belangrijk?; voorbehoedmiddelen en voorkomen van soa’s 

(onder andere aids); wat is voorspel, hoe moet dat?; verschil tussen porno en gewone seks. 

 Vrijen, klaarkomen en naspel: voorspel; met elkaar vrijen; klaarkomen (verschil man/vrouw); de 

eerste keer; zin in seks/communicatie hierover; wat is naspel en hoe doe je dat?; ‘nee is nee’: 

grenzen aangeven; orale seks/penetratie. 

 Kinderwens: praten over de eigen wens, verantwoordelijkheden en leerpunten met betrekking tot 

opvoeding. 

 Afronding van de cursus: wat heb je geleerd; hoe vond je het om mee te doen aan deze cursus; wil 

je meer weten over bepaalde onderwerpen; hoe ga je verder? 

 

Het betrekken van een zelf gekozen vertrouwenspersoon 

Voor de eerste bijeenkomst worden deelnemers nadrukkelijk verzocht een vertrouwenspersoon uit hun 

netwerk uit te nodigen. Tijdens deze bijeenkomst wordt het programma doorgenomen en het belang van het 

‘mogen’ praten over vriendschap, verkering, vrijen en kinderwens. Ook stimuleren we het samen maken van 

de huiswerkopdrachten. Hierna volgt een eigen programma voor het netwerk over hun rol in het bieden 

van juiste informatie. We geven tips voor het bespreekbaar maken, het aannemen van een positieve open 

houding en signaleren. 

 

Voorbeeld van een bijeenkomst 

Ter illustratie hieronder een voorbeeld van een bijeenkomst, namelijk 7: Vrijen met een ander. Het doel en 

de subdoelen van bijeenkomst 7 staan hierboven beschreven.  
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Het programma van bijeenkomst 7 (met een pauze tussendoor) ziet er als volgt uit. 

 Ontvangst en een terugblik op de vorige bijeenkomst. 

 Bespreking thuiswerkopdracht vorige bijeenkomst. Ervaringen tussen deelnemers worden 

uitgewisseld. 

 De thema’s ‘vertrouwen’, ‘alle mensen zijn verschillend’ en ‘wat vind je wel en wat vind je niet fijn’ 

worden behandeld. Bij elk thema staan enkele aanknopingspunten om in gesprek te gaan met de 

deelnemers. Bijvoorbeeld: ‘Er zijn verschillen in seksuele voorkeur. Zijn deelnemers bekend met de 

termen: homo, biseksueel, hetero? Welke mening hebben zij hierover?’ en ‘Waaraan kun je merken 

dat iemand iets niet fijn vindt? En wanneer kun je merken dat iemand iets juist wel fijn vindt?’. 

De afbeeldingen en formulieren worden tijdens of voorafgaand aan de gesprekken uitgedeeld. Zij 

zijn bedoeld om gesprekken op gang te brengen of om informatie aan de deelnemers mee te kunnen 

geven naar aanleiding van wat er besproken is. Stukjes van de dvd van iTV ‘sociale vaardigheden’ 

(zie 4) worden tussendoor gebruikt, ter inleiding van gesprekken of bijvoorbeeld een spel. 

Bijvoorbeeld een stuk van de dvd over homoseksualiteit en vervolgens het spel: ‘Een deelnemer 

roept een naam van een bekende Nederlander. De andere deelnemers raden wat zijn/haar seksuele 

voorkeur is’.  

 Na het behandelen van de thema’s wordt de thuiswerkopdracht uitgedeeld en toegelicht.  

De thuiswerkopdracht bij deze bijeenkomst gaat over hoe je laat merken dat je wel of niet wilt vrijen 

(wat doe je dan, wat zeg je dan?). Op het opdrachtformulier staat een korte samenvatting van wat er 

in de bijeenkomst is gesproken. Er wordt bij vermeld dat de deelnemer een bekende om hulp mag 

vragen als de vragen te moeilijk zijn. 

 Tot slot vullen de deelnemers het evaluatieformulier in, wordt kort teruggeblikt op de bijeenkomst en 

kunnen deelnemers vragen stellen. 

 

We noemen hierna enkele van de benodigde materialen.  

 De afbeeldingen ‘fijn - niet fijn’. Dit zijn striptekeningen. Twee voorbeelden: 1) een man en een 

vrouw liggen samen in bad. De man wast de vrouw met een washand, ze hebben beiden de ogen 

dicht en lachen allebei; 2) een vrouw staat met ordners in haar hand, iets voorover gebukt. Een man 

staat achter haar en beweegt zijn hand naar haar achterste. 

 Informatie voor deelnemers, waaronder het formulier ‘wel of niet fijn, wel of niet vrijen’. Op dit 

formulier staan mogelijke redenen waarom je wel wilt vrijen (bijvoorbeeld ‘omdat je de ander leuk 

vindt’, ‘omdat je verliefd bent op de ander’), wat je kunt doen als je wel wilt vrijen (bijvoorbeeld ‘tegen 

elkaar aan gaan zitten’, ‘elkaar lang in de ogen kijken’) en wat je kunt zeggen als je zin hebt in vrijen 

(bijvoorbeeld ‘de ander vragen of hij/zij (ook) zin heeft’, ‘antwoorden of je wilt vrijen als iemand het 

aan je vraagt’). 

Maar ook mogelijke redenen waarom je iets niet fijn vindt of niet wilt vrijen (bijvoorbeeld ‘omdat je de 

ander niet leuk vindt’, ‘omdat je de ander niet (goed genoeg) kent’), wat je dan kunt doen 

(bijvoorbeeld ‘wegkijken’, ‘weglopen’ of ‘iemand van je afduwen’) en wat je dan kunt zeggen 

(bijvoorbeeld ‘zeggen dat je niet aangeraakt wilt worden’ of ‘blijf van mij af!’). 

Er wordt daarbij aangegeven dat, als dit niet helpt, je weg moet gaan of hulp moet vragen aan 

anderen. Vermeld wordt dat het kan zijn dat je nu geen zin hebt maar mogelijk later wel, en dat je 

dat ook kunt zeggen. En er staat bij dat het belangrijk is om je grenzen aan te geven, om te laten 

merken wat je wel en niet wilt. 

 

De andere bijeenkomsten volgen eenzelfde stramien. Al staan er niet altijd (gespreks)thema’s centraal maar 

soms ook opdrachten, oefeningen, een (kaart)spel of quiz. Een uitzondering is de eerste bijeenkomst. Daarin 

staan de kennismaking, de toelichting op de cursus en de mappen en het inventariseren van leervragen 

centraal. Wel wordt in die bijeenkomst ook een thuiswerkopdracht meegegeven en wordt de bijeenkomst 

geëvalueerd. De thuiswerkopdracht bestaat uit het invullen van een ‘persoonlijk paspoort’ waarin 

deelnemers onder andere invullen wat hun hobby’s zijn, waar ze gewoond hebben tot nu toe, welke vrienden 
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en vriendinnen ze hebben. Dat paspoort wordt gebruikt tijdens de volgende bijeenkomst, om elkaar beter te 

leren kennen. 

Tijdens de laatste bijeenkomst krijgen alle deelnemers een certificaat. 

 

2.4  Ontwikkelgeschiedenis  

 

Landelijk onderzoek 

De interventie Vriendschap, verkering, vrijen en kinderwens is gebaseerd op de methode Lief en Lijf (zie 

2.4). Deze methode is ontwikkeld naar aanleiding van een landelijk onderzoek (Soeter et al., 1993, in: 

Gesthuizen (red.), 1994). Over de uitkomsten van het onderzoek is niet veel meer vermeld dan dat daaruit 

een grote behoefte bleek aan materiaal voor volwassenen met een verstandelijke handicap en dat 

begrippen als ‘vriendschap’ en ‘verkering’ te abstract zijn voor mensen met een verstandelijke handicap 

(zie 2.4).  

 

Betrokkenheid doelgroep 

De eerste aanleiding voor de opzet van de cursus was dat een groepswerker van MEE Oost, Maria 

Tersteeg, in/rond 1992 veel vrouwen met een verstandelijke beperking zag die te maken hadden met 

misbruik en moeite hadden met het omgaan met mannen (persoonlijke communicatie met Christel de Krosse 

van MEE Oost op 13 juli 2012).  

De doelgroep was bij de totstandkoming van de cursus niet direct betrokken. Wel is gedurende het proces 

van geven de cursus continu bijgesteld op basis van de input uit de evaluatie met de deelnemers. 

(persoonlijke communicatie met Christel de Krosse). Deelnemers kregen tot een paar jaar terug een 

eenvoudig evaluatieformulier. Sinds vier jaar werken we met een uitgebreidere meetset die beter aansluit bij 

de doelen van de cursus (zie 5). 

 

Doorontwikkeling 

MEE Oost heeft de cursus is in de loop van de jaren op onderdelen aangepast en er is gebruik gemaakt van 

nieuwere literatuur en inzichten. Er is meer aandacht voor homoseksualiteit in het handboek en de filmpjes 

zijn in de loop van de tijd vernieuwd. 

De cursus heette eerder ‘Vriendschap, verkering en vrijen’. Het onderdeel Kinderwens is op een later 

moment toegevoegd, op basis van Verdonk, auteur van het boek ‘Ze zeggen dat we het niet kunnen: 

kinderwens en ouderschap van mensen met een lichte verstandelijke beperking’ (2011). Verdonk heeft MEE 

Oost geadviseerd over het bespreekbaar maken van het onderwerp. Hoe kies je de juiste toon, wat zeg je 

wel en niet in de gesprekken? Ook heeft zij met MEE Oost de scripts voor de filmpjes over het onderwerp 

geredigeerd en was zij aanwezig bij de opnamen. Verder is haar kaartspel ‘Ik wil een goede ouder zijn’, 

opgenomen in het handboek bij bijeenkomst 10 (Kinderwens). Het spel wil bewustwording en het uitwisselen 

van kennis en ervaringen onder de groep cursisten bevorderen. Enkele vragen uit het kaartspel: ‘Samen 

spelletjes doen. Waarom is dat belangrijk?’; 'Mogen vaders hun dochters knuffelen en op schoot nemen?’; 

‘Hoe vaak moeten kinderen gewassen worden?’; ‘Kun je een kind alleen in de auto laten?’ (persoonlijke 

communicatie met Christel de Krosse van MEE Oost op 19 juni en 30 juli 2012). Ook de publicatie MEE 

Signaal. De visie op kinderwens en ouderschap van mensen met een verstandelijke beperking is aanleiding 

geweest om de kinderwens te bespreken in de cursus. MEE respecteert een kinderwens van verstandelijk 

beperkten en kiest daarbij een opstelling naast de cliënt.  

 

 

Buitenlandse interventie 

Is de interventie buiten Nederland ontwikkeld en wat is aangepast met het oog op de uitvoering in 

Nederland? 

VVVK is niet gebaseerd op een buitenlandse interventie. 

 

 

 

2.5 Vergelijkbare interventies 
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In Nederland uitgevoerd 

Hieronder enkele voorbeelden van vergelijkbare interventies. 

 

Deurtje open, deurtje dicht 

Het lespakket Deurtje open, deurtje dicht (Philadelphia, 2005) is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 

zestien jaar met een lichte of matige verstandelijke handicap. Er zijn negen thema’s. Die kunnen als geheel 

gebruikt worden of per thema. Het materiaal is zowel te gebruiken door ouders als door begeleiders. 

Onderwerpen zijn eigenwaarde, zelfvertrouwen aanleren, gevoelens herkennen, benoemen en uiten, 

vriendschap en relaties en de verschillen daartussen, pesten, seksuele intimidatie en macht binnen relaties. 

Mensen met een beperking spelen grotendeels de scènes op de dvd. Het DODD-pakket bestaat uit twee 

dvd's van ieder 120 minuten, een boek met veel inhoudelijke informatie voor begeleiders/trainers, 

oefeningen voor cursisten (WerkBoek), een oefenboek voor cursisten (DoeBoek), een gevoelsplatenserie, 

signaalplaatjes en tips voor sociaal en weerbaar gedrag. 

 

Girls’ Talk 

Girls’ Talk (2004) is een preventieprogramma gericht op 14- tot 18-jarige meiden met seksueel riskant 

gedrag. Het doel is deze meisjes relationeel en seksueel weerbaar maken; ze meer regie te laten krijgen 

over hun seksuele relaties met jongens en hun leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen seksuele 

gezondheid en welzijn. Het programma is opgezet vanuit een sociaalcognitieve en leertheoretische 

invalshoek. Het gaat om het opdoen van bepaalde kennis en vaardigheden. De doelgroep bestaat uit 

meisjes met een lage opleiding omdat deze doelgroep relatief grote seksuele risico’s loopt. Meiden leren van 

en bevestigen elkaar door uitwisseling van gedachten, ervaringen en vragen. Er is een ‘train-de-trainer’ 

cursus en een dvd en handleiding.  

 

Je lijf, je lief 

Je lijf, je lief richt zich op moeilijk lerende jongeren en jongeren met een lichte verstandelijke beperking in het 

praktijkonderwijs. 

Verliefdheid, Verkering, Vrijen en Kinderwens is gebaseerd op de cursus Lief en Lijf, de voorloper van Je lijf, 

je lief (Gesthuizen (red.), 1994) van de Groesbeekse Tehuizen. Zoals eerder aangegeven worden 

afbeeldingen uit die cursus in de cursus VVVK gebruikt. Lief en Lijf was echter gericht op mensen met een 

ernstiger beperking dan de doelgroep waarop MEE zich richt. Maria Tersteeg heeft de methode daarom zelf 

(door)ontwikkeld voor de doelgroep van MEE. Zij heeft de cursus bovendien naar tien bijeenkomsten 

teruggebracht. 

Gesthuizen heeft de cursus Lief en Lijf ontwikkeld omdat uit landelijk onderzoek bleek (Soeter e.a., 1993, 

in: Gesthuizen (red.), 1994) dat er  weinig materiaal voor verstandelijk gehandicapten beschikbaar was. 

Uit het onderzoek bleek verder dat begrippen als ‘vriendschap’ en ‘verkering’ te abstract zijn voor mensen 

met een verstandelijke beperking. In Lief en Lijf, waarop de onderdelen ‘vriendschap, verkering en vrijen’ 

zijn gebaseerd, heeft Gesthuizen geprobeerd deze begrippen te vertalen naar concreet gedrag en het 

taalgebruik en de instructies af te stemmen op de doelgroep.  

Er zijn drie leesboeken (‘vriendschap’, ‘vrijen’ en ‘met elkaar naar bed’) en vier videofilms (‘vriendschap’, 

‘je eigen lichaam’, ‘seks’ en ‘voorbehoedmiddelen’) ontwikkeld. De tekst van de boekjes is aangepast aan 

de criteria ‘gemakkelijk lezen’, zoals destijds opgesteld door het Nederlands Bibliotheek en Lectuur 

Centrum (NBLC). Ook de tekeningen zijn afgestemd op de doelgroep. Het was belangrijk dat de situaties 

die werden afgebeeld of getoond herkenbaar waren voor de doelgroep. En dat, in verband met de aard 

van de verstandelijke beperking, de nadruk lag op ervaringsleren en niet (alleen) op het overdragen van 

kennis. Zo werden in de filmpjes de mensen actief uitgenodigd om mee te denken over de onderwerpen 

en was er aandacht voor het uitwisselen van ervaringen. Informatie wordt bewust herhaald omdat 

herhaling een belangrijk aspect is in de educatie van deze doelgroep, aldus Gesthuizen (1994). 

 

Vlaggensysteem 

Het Vlaggensysteem wil seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomen onder en ten aanzien van 

kinderen van nul tot achttien jaar. De methode werkt aan vaardigheden van ouders, opvoeders, leerkrachten 
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en anderen die met kinderen en jongeren werken. Zij leren seksueel (grensoverschrijdend) gedrag juist in te 

schatten en bespreekbaar te maken met kinderen. 

Voor het inschatten van het gedrag wordt gebruik gemaakt van zes criteria en (aanvullend) een normatieve 

lijst. De normatieve lijst is een tabel waarin voorbeelden van seksuele activiteiten en gedragingen per 

leeftijdscategorie (nul tot achttien jaar) staan beschreven. Op basis van zes criteria staat daarbij vermeld of 

het gedrag acceptabel is (groene vlag), licht grensoverschrijdend (gele vlag), ernstig grensoverschrijdend 

(rode vlag) of zeer ernstig grensoverschrijdend (zwarte vlag) is. De zes criteria zijn: wederzijdse 

toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, leeftijds- en ontwikkelingsadequaat, contextadequaat / 

passend bij de situatie en zelfrespect. Voor het bespreekbaar maken van gedrag met kinderen en jongeren 

staan zes werkvormen beschreven. Daarbij wordt meestal een set tekeningen gebruikt. Op de tekeningen 

staan voorbeelden en situaties van seksueel gedrag uitgebeeld waarbij kinderen en jongeren betrokken zijn. 

Ouders, opvoeders, leerkrachten en anderen die met kinderen/jongeren werken, kunnen met behulp van de 

tekeningen met hen in gesprek gaan over de afgebeelde situaties en de criteria die daarop van toepassing 

zijn. Verder kunnen de criteria en de normatieve lijst gebruikt worden om binnen teams van instellingen, 

scholen, internaten, et cetera te discussiëren over het seksuele gedrag en de manier waarop daarmee kan 

worden omgegaan. 

 

 

Overeenkomsten en verschillen 

 

Deurtje open, deurtje dicht 

Deze methode kan ook in delen gegeven worden, terwijl VVVK één cursus is. Ook werkt de methode meer 

met dvd. VVVK behandelt het thema kinderwens, iets wat in DODD niet aan bod komt.  

 

Girl’s talk  

Girl’s talk is gericht op alleen meisjes, in tegenstelling tot VVVK. Daarnaast richt deze interventie zich op 

laagopgeleide meisjes en niet per se op meisjes met een verstandelijke beperking. Ook is de doelgroep net 

iets jonger. Er wordt niet ingegaan op het onderwerp kinderwens.  

 

Je lijf, je lief 

Je lijf, je lief heeft als doel: educatie van volwassenen met een verstandelijke beperking op het gebied van 

seksualiteit en relaties. Gesthuizen (1994) wilde met Lief en Lijf bijdragen aan de emancipatie van deze 

groep op het gebied van seksualiteit en relaties. En daarmee de boodschap aan hen afgeven dat zij 

‘gewoon over seks kunnen praten’. Dit vond Gesthuizen ook van belang in het kader van aidspreventie. 

Daarnaast waren belangrijke boodschappen bij de ontwikkeling van Lief en Lijf dat ‘nee’ zeggen mogelijk 

en soms ook nodig is, dat je alleen dingen doet die je allebei fijn vindt en dat vriendschap en verkering niet 

altijd hoeven samen te hangen met of verbonden zijn aan seks en seksualiteit. Dit komt ook terug in 

Vriendschap, verkering, vrijen en kinderwens. 

 

Bij Je lijf, je lief gaat het om groepsgesprekken en wordt aangegeven dat het wenselijk is dat er minimaal 

twee cursusleiders zijn, zoals ook bij Vriendschap, verkering, vrijen en kinderwens. De groepsgrootte is 

echter kleiner (vier tot acht deelnemers).  

 

Het Vlaggensysteem 

Het Vlaggensysteem heeft als doel seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen onder en ten 

aanzien van kinderen van nul tot achttien jaar. De methode werkt aan vaardigheden van ouders, 

opvoeders, leerkrachten en anderen die met kinderen en jongeren werken. Het Vlaggensysteem richt zich 

op een intermediaire doelgroep om de uiteindelijke doelgroep te bereiken. VVVK gaat met de 

jongvolwassenen zelf aan de slag.  

 

 

 

Toegevoegde waarde 
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Wat is de toegevoegde waarde van deze interventie ten opzichte van hierboven genoemde vergelijkbare 

interventies in één van de databanken met (potentieel) effectieve interventies? 

 

VVVK is een interventie die al langer loopt en waaraan steeds geschaafd is op basis van de opgedane 

kennis over wat wel en niet werkt. Ook is VVVK bijzonder omdat de interventie zich specifiek richt op de 

doelgroep van jong licht verstandelijk beperkten. Het gaat niet alleen over grensoverschrijdend gedrag. Zo is 

het onderwerp kinderwens toegevoegd, iets waar behoefte is om over te praten en meer over te weten te 

komen bij de jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Ook het aangaan van een relatie en leren 

praten over deze onderwerpen met anderen zijn belangrijke onderdelen.  
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3. Onderbouwing 
 

 

Oorzaken 

Veel LVB’ers voelen zich ongelukkig en onbekwaam in verkeringsrelaties en vinden het moeilijk erover te 

praten. De volgend factoren liggen hieraan ten grondslag. 

 

Kennisgebrek  

Terlouw (2012) beschreef waarom lvb-jongeren kennisgebrek hebben over seksualiteit en relaties. Allereerst 

noemt hij de ouders en/ of verzorgers. Verstandelijk beperkte jongeren die residentieel behandeld worden 

voor gedragsproblemen hebben vaak een problematische thuissituatie. Ook komt het voor dat hun ouders 

zelf een beperking hebben. Beide oorzaken maken dat de kennis over seksualiteit in het gedrang komt. 

Vrienden zijn een bron van informatie, maar zij hebben ook vaak een lichte verstandelijke beperking. De 

Media hebben als nadeel de gevaren niet te tonen. De jongere vormt daardoor een niet realistisch beeld. Op 

internet wordt weinig educatieve informatie opgezocht door jongeren, eerder zoeken ze contact met anderen 

om te daten. Het leert hen niet goed contact te leggen met anderen, en de nadruk ligt niet op actuele feiten 

zoals de conceptie. Daarnaast haalt men kennis van school. De meeste scholen bieden educatieve 

programma’s over seksualiteit. Deze informatie is niet specifiek per persoon en te globaal.  

Als mensen met een beperking al voorlichting krijgen, sluit deze vaak slecht aan bij de mogelijkheden in 

verband met hun beperking en bij hun emoties, onzekerheid en gevoelens die seksualiteit, maar ook de 

combinatie seksualiteit en beperking kunnen oproepen (Lammers et al., 2005 in van Berlo et al., 2011). 

 

Er is beperkte kennis aanwezig van anatomie, zwangerschap, menstruatie, lichaamsverzorging, 

voorbehoedmiddelen en soa’s. De kennis die er is komt vaak uit de praktijk en is lichaamsgebonden. Dit leidt 

er ook toe dat er verschil is in wat vrouwen en mannen weten. Mannen hebben wel kennis over hun eigen 

sekse, maar niet over vrouwen (omdat zaken als menstruatie zich grotendeels aan hun zicht onttrekken). 

Vrouwen daarentegen hebben weliswaar ook kennis over zaken rond mannelijke seksualiteit maar kennis 

over hun eigen lijf is vaak slechts heel beperkt aanwezig. Mensen in een instelling weten minder dan 

degenen die meer genormaliseerd wonen (Kersten, 2003). 

 

Gebrek aan zelfbewustzijn  

Omdat jongeren met een verstandelijke beperking zich voor een groot deel spiegelen aan normaal begaafde 

jongeren, is het belangrijk dat ze kennis hebben van hun beperking en dat ze daardoor mogelijk anders 

staan in vriendschap, verkering en seksualiteit en de mogelijkheden die er fysiek zijn om kinderen te krijgen. 

Daarnaast is het belangrijk om een realistisch beeld te hebben van het ouderschap (Gesell et al., 2010). 

 

Weerbaarheid en grenzen aangeven 

Veel lvb’ers weten niet dat zij het recht hebben om nee te zeggen en hun grenzen aan te geven. Ook 

moeten zij weten dat sommige handelingen pas kunnen als de ander akkoord is (Servais, 2009). De meeste 

geïnterviewde ouders van lvb’ers in het onderzoek van Rutgers WPF vermelden dat hun kind minder 

weerbaar is door de verstandelijke beperking en minder goed de oorzaken en gevolgen van zaken kan 

overzien. Sommigen zijn verbaal niet sterk genoeg om aan te geven wat ze niet willen, anderen durven niet 

te weigeren of zijn makkelijk beïnvloedbaar (Van Berlo et al., 2012). 

 

Mensen met een verstandelijke beperking vinden het moeilijker hun gedrag te overzien. Hierdoor stijgt de 

kans op negatieve seksuele ervaringen. De kennis van het eigen lichaam is niet voldoende waardoor een ik-

besef vaak minder aanwezig is (De Graaf, 2003 in Terlouw, 2012). 

 

Beperking zelf  

Om iemand met een verstandelijke beperking te begeleiden in de seksuele ontwikkeling en om te kunnen 

ingaan op vragen en problemen, is het dus belangrijk rekening te houden met het ontwikkelingsniveau. De 
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kennis die zij wel hebben komt meestal van televisie of internet en is (mede daardoor) niet altijd toereikend. 

(De Graaf, 2003 in Terlouw, 2012) 

 

 

Aan te pakken factoren 

De interventie pakt vooral de factoren kennisgebrek en bewustzijn aan. Per thema – vriendschap, verkering, 

vrijen en kinderwens zijn kennis- en bewustwordingsdoelen geformuleerd.  

 

Kennisgebrek 

 Vriendschap: kennis over vriendschappelijke relaties is vergroot: o.a. hoe en waar maak je vrienden, 

wat doe je met vrienden 

 Verkering: kennis over verkeringsrelaties is vergroot: o.a. het verschil tussen vriendschap en 

verkering, wat is verliefdheid en zoenen 

 Vrijen: kennis over seksualiteit is vergroot: o.a. verschillen in geslachtskenmerken man-vrouw, 

ontwikkeling man-vrouw, manieren van vrijen, hygiëne, verschillende voorbehoedsmiddelen, soa’s, 

homoseksualiteit, seks via en op internet  

 Kinderwens: kennis over kinderen krijgen en opvoeden is vergroot 

 

Gebrek aan zelfbewustzijn  

 Vriendschap en relaties: Deelnemer is zich meer bewust van hoe hij naar anderen kijkt en de ander 

naar hem en dat hierin een verschil kan zitten 

 Vriendschap: Deelnemer is zich meer bewust van de eigen wensen en behoeftes bij 

vriendschappelijke relaties en heeft beter zicht gekregen op het eigen sociale netwerk 

 Verkering: Deelnemer is zich meer bewust van wat verkering voor hem of haar betekent en wat hij/zij 

daarin belangrijk vindt 

 Vrijen: Deelnemer weet beter wat van zijn eigen wensen, behoeften en grenzen zijn op het gebied 

van seksualiteit, dat deze kunnen verschillen van de partner en dat het belangrijk is daar rekening 

mee te houden 

 Kinderwens: Kennis over kinderen krijgen en opvoeden is vergroot 

 Kinderwens: Deelnemer is zich beter bewust van de eigen kinderwens en de eigen competenties 

m.b.t. ouderschap 

 

Grenzen herkennen en aangeven is wel een onderwerp dat besproken wordt en waarover de deelnemers 

voor zichzelf aan het denken gezet worden, maar er wordt in deze interventie niet in bv. de vorm van 

rollenspellen mee geoefend om ook daadwerkelijk de eigen effectiviteit in het herkennen en aangeven van 

grenzen te vergroten. Er is voor gekozen om in deze cursus het accent te leggen op kennis en 

zelfbewustzijn omdat de achterstand op deze factoren al groot is en omdat dit voorwaardelijk is om de eigen 

effectiviteit te vergroten.  

 

Met de beperking zelf wordt in de aanpak van VVVK rekening gehouden, door de wijze waarop de 

informatie aangeboden en herhaald wordt (zie ook verantwoording). 

 

 

Verantwoording 

Het uiteindelijke doel van de cursus is dat jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking 

beschikken over meer kennis en zich beter bewust zijn van eigen wensen en behoeftes op het gebied van 

vriendschap, verkering, vrijen en kinderwens, waardoor zij gezondere vriendschaps- en verkeringsrelaties 

kunnen ontwikkelen. In de aanpak worden verschillende technieken gebruikt om de kennis en het bewustzijn 

van de lvb’ers te vergroten. In bijlage 1 is een schema opgenomen waarin per bijeenkomst vermeld is welke 

activiteiten de deelnemers doen en wat het thema is.  
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Kennisvergroting 

De trainer begint vaak met het bijbrengen van theorie. Voor sommige onderdelen worden filmpjes als 

instructie ingezet of wordt gebruik gemaakt van afbeeldingen. Video’s bekijken en het gebruik van 

afbeeldingen vergroot de kennis en verduidelijkt (zie bv. theories of information processing, Steen (2007, in: 

Bartholomew et al., 2011.) Ook kan het ter inleiding op een groepsgesprek gebruikt worden. De doelgroep 

heeft soms moeite met tekst en de afbeeldingen helpen hen dan om de informatie te verwerken (Schaafsma, 

2013). 

 

Daarnaast wordt vooral gebruik gemaakt van groepsgesprekken of andere actieve werkvormen, zoals 

opdrachten, spellen of een rollenspel, om de informatie te verwerken of juist voor te bespreken wat 

deelnemers er al van weten. Een discussie (zie ook Petty et al., 2009 in: Bartholomew et al., 2011) laat de 

cursist nadenken over de informatie die verstrekt is. Dit sluit ook aan bij de techniek elaboration (Petty et al., 

2009 in: Bartholomew et al., 2011), bedoeld om cursisten te stimuleren betekenissen te verlenen aan 

informatie die wordt overgedragen. Bijvoorbeeld in de les over vriendschap worden de deelnemers 

uitgenodigd om hun eigen ervaringen met vriendschap in te brengen. 

 

Door verschillende technieken in te zetten voor kennisoverdracht, is er een grotere kans dat de kennis 

daadwerkelijk opgenomen wordt door de deelnemers. Ook begint de volgende bijeenkomst met een 

herhaling van de keer daarvoor. Regelmatig komt de trainer terug op onderwerpen die eerder aan bod zijn 

geweest omdat kennis bij deze doelgroep minder snel blijft hangen (Schaafsma, 2013). 

 

Bewustzijn 

De interventie zet groepsgesprekken op verschillende manieren in. Het kan informatief zijn en tonen wat er 

speelt onder deelnemers over het betreffende onderwerp, het vormt een terugblik op wat eerder besproken 

is of deelnemers denken na over hoe ze zelf in het onderwerp staan. Seksuele weerbaarheid verhogen kan 

door in gesprek te gaan (Terlouw, 2012). Er worden daarom ook groepsgesprekken gehouden om in een 

open sfeer de overwegingen bij de diverse thema’s te delen. Het maakt ook inzichtelijk hoe verschillend er 

over een onderwerp gedacht kan worden en laat de cursist nadenken over wat hij er zelf van vindt (Petty et 

al., 2009 in: Bartholomew et al. 2011). De herhaling van kennis, die bij de factor kennisvergroting genoemd 

staat, heeft dus op twee manieren een uitwerking. Enerzijds heeft het geheugen er baat bij en kan de kennis 

beter verwerkt worden, anderzijds zorgt het ervoor dat de deelnemer er nog eens over nadenkt, er een 

mening over kan vormen en zich meer bewust wordt van het onderwerp. 

 

Ook verhoogt een discussie het zelfbewustzijn. ‘Conscious raising’ is een techniek bedoeld om informatie, 

feedback of confrontatie te bieden en alternatieven voor een probleem of gedrag (Prochaska et al., 2008 in: 

Bartholomew et al., 2011).  ‘Active learning’ is ook een aanpak die gebruikt wordt om het bewustzijn te 

vergroten (Petty et al., 2009 in: Bartholomew et al., 2011). Dit is een techniek waarbij het leren wordt 

bevorderd door een doelgerichte en actieve werkvorm. Bijvoorbeeld de vraag ‘Hoe krijg ik verkering?’ 

kunnen deelnemers samen met de trainer verkennen wanneer ze verkering hebben.  

Thema’s die daarnaast in de groepsgesprekken aan bod komen zijn onder andere zoenen, vertrouwen op je 

ja/nee gevoel, intimidatie en eigen grenzen aangeven. 

 

Er zit ook een observatieoefening in de cursus. Die oefening leert hoe de cursist zichzelf en anderen ziet en 

hoe andere cursisten de cursist zien. Dit geeft informatie over goedkeuring door anderen. Het voorspelt 

informatie over wat anderen vinden over iemands gedrag en in hoeverre zij dit zullen goed- of afkeuren 

(Forsyth, 2006 in: Bartholomew et al. 2011). Ook daarmee wordt het zelfbewustzijn geprikkeld en vergroot. 

 

 

Werkzame elementen 

De veronderstelde werkzame elementen van het lesprogramma zijn: 

 De combinatie van het inzetten op meer kennis en groter zelfbewustzijn (2, 3, 5). 

 Laagdrempelig informeren: eenvoudige informatie in een beperkte hoeveelheid per bijeenkomst, met 

aandacht voor herhaling (2, 3, 5). 
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 Het gebruik van beeldmateriaal (tekeningen en filmpjes) (2, 3, 5). 

 De afwisseling in werkvormen tijdens een bijeenkomst: kennisoverdracht, discussie, 

(thuiswerk)opdrachten en spelvormen (2,3, 5). 

 Aandacht voor normen en waarden voor seksualiteit (2, 5).  

 Het bespreekbaar maken van seksualiteit door uitwisseling van ervaringen en het elkaar laten 

adviseren van deelnemers (2, 3, 5). 

 De kleine groep (acht tot twaalf deelnemers) waarin de cursus wordt gegeven (2, 5). 

 De opbouw van de cursus, van een lichter onderwerp als vriendschap tot spannender onderwerpen 

als verkering en vrijen, waardoor eerst een vertrouwde sfeer ontstaat (2, 5). 

 Het betrekken van een zelf gekozen vertrouwenspersoon uit de omgeving van de deelnemer en/of 

de persoonlijke begeleider (2, 3, 4).  

 

Verklaring classificatie veronderstelde werkzame elementen: 

 
Betekenis scores: 

2 = Veronderstelling in de aanpak  

3 = Onderbouwing 

5 = Praktijkervaringen 

6 = Effectonderzoek 

Zie voor een toelichting de desbetreffende onderdelen van het werkblad.  
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4. Uitvoering 
 

 

Locatie en uitvoerders 

De interventie VVVK wordt uitgevoerd op een locatie die centraal gelegen is, veilig voelt en goed bereikbaar 

is voor deelnemers. Dit kan bijvoorbeeld een schoolgebouw of MEE-locatie zijn. Er zijn voorzieningen nodig 

voor het afspelen van een PowerPoint en filmpjes. Goede geluidsboxen zijn onontbeerlijk, evenals 

voldoende ruimte om in subgroepen uiteen te gaan. 

 

De interventie wordt uitgevoerd door organisaties voor mensen met een lichte verstandelijke beperking die, 

al dan niet met een lichte vorm van begeleiding, zelfstandig wonen.  

 

De cursus kan volgens de ontwikkelaar ook (in een aangepaste vorm) worden toegepast in instellingen voor 

mensen met een grotere verstandelijke beperking of bij een jongere doelgroep. 

 

 

Materialen 

De cursus Vriendschap, verkering, vrijen en kinderwens’ bestaat uit de volgende onderdelen. 

Het handboek ‘Cursus Vriendschap, verkering, vrijen en kinderwens’, geschreven en   

uitgegeven door MEE Oost-Gelderland (1995).  

 

In het handboek zijn voor iedere bijeenkomst bijbehorende formulieren, afbeeldingen/strips en 

(thuis)werkopdrachten opgenomen. En daarnaast ook: 

 een formulier ‘cursusplanning en deelnemersregistratie cursus VVVK’ 

 een formulier ‘deelnemersinformatie en betalingsregistratie’ 

 een formulier met cursusregels 

 een formulier met prestatie-indicatoren. 

 een pagina met handige links over het thema seksualiteit.  

 

Dvd/filmpjes (productie ‘Seksualiteit’, ontwikkeld door MEE Oost in samenwerking met Centric ITV Solutions. 

Platen uit ‘Van top tot teen’ van Bosch & Suykerbuyk Trainingscentrum BV (www.bosch-suykerbuyk.nl). 

 

Vrienden en vrijers. Koffertje met diverse thema’s. 

 

Kwartetspel ‘Mag ik van jou?’. 

 

In het handboek wordt verder verwezen naar twee dvd’s: ‘Liefde is overal’ en de iTV dvd ‘Sociale 

Vaardigheden’. Deze maken geen deel uit van het handboek. Medewerkers van MEE Oost kunnen de dvd’s 

intern vinden in hun documentendatabank of informatiecentrum. 

 

Ook wordt gebruik gemaakt van de internetsites sense.info en begrensde liefde.nl. 

 

 

Type organisatie 

De interventie wordt uitgevoerd door organisaties voor mensen met een lichte verstandelijke beperking die, 

al dan niet met een lichte vorm van begeleiding, zelfstandig wonen.  

 

De cursus kan ook (in een aangepaste vorm) worden toegepast in instellingen voor mensen met een grotere 

verstandelijke beperking of bij een jongere doelgroep. De interventie kan dan door de instelling worden 

http://www.bosch-suykerbuyk.nl/
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ingekocht bij MEE Oost of zij kunnen deze zelf geven na een train-de-trainer traject. Een consulent van MEE 

geeft de training dan een keer samen met een begeleider van de instelling. 

 

Actuele toepassing 

MEE Oost voert en voerde de cursus op verschillende locaties uit. Ook wordt de cursus door consulenten 

van MEE Oost gegeven als module in het kader van een cursus Zelfstandig Wonen in samenwerking met 

ROC Graafschap College. In een aangepaste vorm wordt de cursus ook gegeven aan een vrijetijdsclub van 

lvg-meiden in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. De aanpassing hangt erg af van de ontwikkelingsleeftijd en 

problematiek van de jongere.  

 

 

Opleiding en competenties 

De cursusleiders hebben een relevante hbo-opleiding gevolgd, hebben kennis van en affiniteit met de 

doelgroep, kennen de visie van MEE ten aanzien van de onderwerpen en zijn zich bewust van hun eigen 

normen en waarden hierover. Scholing in het thema wordt dringend aanbevolen (zie ook 4: 

kwaliteitsbewaking). Nieuwe cursusleiders lezen zich in en geven een cursus eerst samen met een MEE-

medewerker.  

 

De cursusleiders moeten kunnen zorgen voor een goede sfeer in de groep en voor veiligheid. De volgende 

punten staan daarbij centraal: ‘integriteit, vertrouwen, open en eerlijke gespreksvoering en respect’. Er 

worden verder geen specifieke eisen aan de competenties en begeleiding van de cursusleiders gesteld. De 

cursus is tot nu toe één keer overgedragen. Dit was aan een zorginstelling.  

 

Bij MEE Oost wordt met enige regelmaat een training ‘Seksualiteit: omgaan met hulpvragen omtrent 

seksualiteit en kinderwens’ aangeboden aan consulenten die met genoemde vraagstukken te maken krijgen. 

De consulenten die de cursus gaan geven, wordt dringend aanbevolen om deze training te volgen. Er is een 

groep consulenten binnen het thema ‘Vrienden & Relaties’ bij MEE Oost die signaleren, nieuwe kennis 

verwerven, de materialen up to date houden, nieuwe dingen uittesten en projecten rondom gerelateerde 

onderwerpen uitvoeren. 

 

 

Kwaliteitsbewaking 

In het handboek zijn formulieren opgenomen om de effecten en resultaten van de cursus te meten. De 

doelen zijn vertaald naar een lijst met prestatie-indicatoren, waarin ook streefnormen zijn opgenomen. Een 

voorbeeld van een streefnorm: ‘95% van de cursisten volgt de cursus tot aan het einde’. Voorafgaand aan 

iedere bijeenkomst wordt vervolgens nagegaan of iedereen die opgegeven is, ook daadwerkelijk aanwezig 

is. 

Aan het eind van de cursus vullen de deelnemers een formulier in over hoe zij de bijeenkomsten hebben 

ervaren. Een voorbeeld van een stelling: ‘Ik vond de filmpjes goed’. Daarbij als antwoordmogelijkheden: mee 

eens; beetje mee eens; beetje mee oneens; niet mee eens. Ook de persoonlijke begeleiders van de 

deelnemers krijgen het verzoek een formulier in te vullen, waarmee wordt nagegaan in hoeverre de 

begeleiders een effect van de cursus hebben opgemerkt. Dit gebeurt aan de hand van stellingen als: ‘Ik vind 

dat X nu weet wat vrijen inhoudt’. In het evaluatieformulier voor deelnemers wordt ook nagegaan in hoeverre 

zij zelf effect van de cursus ervaren. Met als antwoordmogelijkheden: mee eens; beetje mee eens; beetje 

mee oneens; niet mee eens. MEE Oost bundelt de ervaringen in evaluatieverslagen. 

 

 

Randvoorwaarden 

 

 Er moet draagvlak zijn voor het volgen van de cursus bij mensen uit de directe omgeving van de 

cursisten (ouders, verzorgers, partner). Zij dienen de cursisten te stimuleren en motiveren om de 

opdrachten te maken en aanwezig te zijn op de bijeenkomsten van de cursus. Een begeleider is 
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vaak een eerste aanspreekpunt. Verzorgers, familie en begeleiders vinden het lastig om over 

seksualiteit, relaties en kinderwens te praten met de lvb’er. Daarom worden cursisten aangemoedigd 

een vertrouwenspersoon uit hun netwerk uit te nodigen voor de eerste bijeenkomst. 

 De groep cursisten bestaat uit zowel mannen als vrouwen. De samenstelling moet wel evenwichtig 

zijn, dus niet één vrouw met zeven mannen.  

 De cursisten moeten enigszins kunnen lezen en schrijven (in verband met het maken van 

huiswerkopdrachten). 

 Er zijn afhankelijk van de groepsgrootte één of twee cursusbegeleiders, bij voorkeur een man en een 

vrouw. 

 De cursisten moeten zich veilig voelen om het onderwerp te bespreken (zie 4). 

 De groep bestaat uit zes tot maximaal twaalf deelnemers. 

 De bijeenkomsten worden gehouden in de woonplaats van de cursisten of anders in de nabije 

omgeving. 

 

 

Implementatie 

Er is geen implementatieplan beschikbaar. 

 

 

Kosten 

In de ideale situatie wordt de training gegeven door twee cursusleiders. De meeste kosten gaan dan zitten in 

de personeelsuren. In totaal gaat dat om 77 uur, exclusief reistijd.  

 

Indien de cursus wordt uitgevoerd door een consulent van MEE Oost, dan wordt een offerte op maat 

gemaakt. 

 

Als er een ruimte gehuurd moet worden, dan bedragen de kosten hiervoor doorgaans ca. € 100,- per 

bijeenkomst (dus voor elf bijeenkomsten ca. € 1.100,-). De materiaalkosten bedragen € 100,-. 

 

De vergoeding voor de cursisten probeert MEE zo laag mogelijk te houden in verband met het – vaak lage – 

inkomen van de deelnemers.  
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5. Onderzoek naar praktijkervaringen 
 

 

De beschrijving van de praktijkervaringen van de professional en cliënt/burger is gebaseerd op de volgende 

publicaties. 

 

A. De cursus ‘Vriendschap, verkering & vrijen’ op een hoger plan, geschreven door H. Hamers, in 2009 

uitgegeven door Zorg Consult Nederland te Bilthoven. 

B. Zorg Consult Nederland, een externe partij, heeft onderzoek gedaan in opdracht van MEE Oost om 

“inzicht te verkrijgen in en het verhogen van het effect van dit type cursusaanbod”. MEE wilde advies 

over de doelstelling van de cursus, het materiaal en de werkvormen, suggesties voor verbetering en 

een voorstel om het effect in de toekomst te meten (om daarmee de verdere ontwikkeling van de 

cursus te stimuleren). De onderzoeker heeft gebruik gemaakt van deskresearch (opzet cursus, 

schriftelijk materiaal, ander materiaal van de cursus), een interview met vijf (vrouwelijke) 

cursusleiders van MEE Oost en een interview met zes cursisten. In de rapportage staat niet vermeld 

of de onderzoeker gebruik heeft gemaakt van een vragenlijst die vooraf is opgesteld, alleen dat de 

interviews kort en interactief waren. De uitkomsten staan vrij globaal omschreven en de onderzoeker 

heeft zijn persoonlijke interpretaties erbij vermeld (‘ik heb de indruk dat’, ‘belangrijk lijkt mij om’). Het 

is daarbij niet altijd duidelijk in hoeverre de interpretaties gebaseerd zijn op uitspraken van 

geïnterviewden. 

C. De belangrijkste resultaten: De cursisten waren positief over de cursus en namen er vooral uit mee 

dat je ‘alleen dat doet wat je alle twee wilt, geen dingen tegen je zin in laten gebeuren’. 

Cursisten leken enthousiast over het materiaal. Als nadeel noemden zij het feit dat zij veel moesten 

lezen. De cursus heeft voor de cursisten verschillende dingen opgeleverd, afhankelijk van hun 

verwachtingen vooraf. Zo vindt de ene cursist vooral de seksuele voorlichting positief en de andere 

cursist vooral de informatie over waarden en normen (wat is wel/niet wenselijk seksueel contact). De 

cursisten vonden de cursus prettig omdat ze in een groep waren en daardoor anderen leerden 

kennen. 

De geïnterviewde cursusleiders waren enthousiast over de cursus, zij hadden er goede ervaringen 

mee. Het gezamenlijk bekijken van de dvd’s gaf soms een ongemakkelijk gevoel. Maar in de praktijk 

bleek dat deelnemers hier ‘gewoon’ mee omgaan. Bij groepen vielen er soms voor de 

daadwerkelijke start van de cursus cursisten uit. De cursusleiders geven aan dat dit voorkomen kan 

worden door cursisten snel te plaatsen en te voorkomen dat ze op een wachtlijst komen. In de 

uitvoering was sprake van accentverschillen, afhankelijk van de insteek/focus van de cursusleider en 

de vragen/wensen vanuit de deelnemers. Zo heeft de ene cursusleider meer expliciet, meer direct 

het onderwerp besproken. Bij een andere cursusleider lag het accent meer op seksuele voorlichting 

dan op waarden en normen. De cursusleiders uit het onderzoek van Hamers merkten dat de 

omgeving (bijvoorbeeld de ouders) soms meewerkten, maar soms ook niet. Ouders konden 

bijvoorbeeld terughoudend of zelfs afhoudend reageren en de neiging hebben om de (ontluikende) 

seksualiteit van hun kind te ontkennen. Hamers wijst op het belang van steun en hulp vanuit de 

omgeving en dat dit een aandachtspunt is bij de werving van deelnemers. 

 

A. Evaluatie cursus VVV van MEE Oost-Gelderland (april 2012, ongepubliceerd, intern document). 

B. MEE Oost heeft een cursus, bestaande uit elf bijeenkomsten die deels in 2011 en deels in 2012 zijn 

gehouden, geëvalueerd. Er is gebruik gemaakt van evaluatieformulieren die de cursisten na iedere 

bijeenkomst hebben ingevuld, evaluatie door cursisten aan het eind van de totale cursus en 

evaluatieformulieren die de ondersteuners van de cursisten na afloop van de cursus hebben 

ingevuld. De evaluatieformulieren bevatten een aantal stellingen. Cursisten konden bij stellingen als 

‘Ik vond de cursus leuk om te doen’ en ‘Ik vond dat ik goed mijn mening kon zeggen’ antwoorden: 
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‘mee eens’, ‘beetje mee eens, beetje mee oneens’, ‘niet mee eens’ of ‘weet niet’. Begeleiders 

konden op dezelfde manier reageren op stellingen als ‘Ik heb gezien dat … graag naar de cursus 

ging’ en ‘Ik vind dat …. nu beter weet wat vrijen inhoudt’. De vier cursisten die deelnamen aan deze 

cursus, hebben allemaal meegewerkt aan de evaluatie. Nadere kenmerken van de cursisten 

(bijvoorbeeld leeftijd) worden niet genoemd. Twee van de vier persoonlijke begeleiders van de 

cursisten hebben eraan meegewerkt. In het evaluatieverslag wordt opgemerkt dat de resultaten ten 

aanzien van de mening van de begeleiders over de cursus, hierdoor vertekend zijn. Er wordt 

vermeld waarom de twee andere persoonlijk begeleiders de evaluatieformulieren niet hebben 

geretourneerd. 

C. Uit het evaluatieverslag van MEE Oost-Gelderland (2012b) blijkt dat alle vier de cursisten de sfeer 

goed vonden. Drie voelden zich veilig genoeg om over de onderwerpen te spreken. Eén cursist 

voelde zich echter vaak niet veilig. Bij een les over verliefdheid gaf deze cursist aan: ‘Vervelend 

onderwerp om over te praten, met name over zaken uit het verleden’. Welke lessen de cursisten 

moeilijk of makkelijk vonden, verschilde per cursist. Ook de voorkennis van de cursisten verschilde: 

sommige onderwerpen waren voor de ene cursist nieuw en voor de andere al meer bekend. Op het 

evaluatieformulier gaven alle vier de cursisten aan dat zij de thuiswerkopdrachten goed konden 

maken, dat de filmpjes goed waren, dat ze de manier waarop gewerkt werd goed vonden en dat ze 

goed hun mening konden zeggen. Ook gaven zij allemaal aan dat de cursusleider hen begreep en 

dat er naar hen werd geluisterd. Twee cursisten gaven aan niet zeker te weten of zij dankzij de 

cursus beter konden omgaan met verkering en vrijen. Drie cursisten waren tevreden over wat zij 

hebben geleerd in de cursus, één cursist was niet tevreden (een nadere toelichting hierop staat niet 

omschreven). De persoonlijke begeleiders waren het met alle stellingen eens. Dat wil zeggen dat zij 

aangaven gezien te hebben dat de cursist (waarvan zij de begeleider zijn) graag naar de cursus 

ging; hij/zij door de cursus een beter beeld heeft van zichzelf in relatie tot anderen; hij/zij nu beter 

weet wat vriendschap, verkering en vrijen inhoudt; hij/zij alle onderwerpen van de cursus openlijk 

met de begeleider heeft besproken; de begeleider het gevoel heeft dat hij/zij nu beter om kan gaan 

met de gangbare waarden en normen omtrent verliefdheid, verkering en vrijen en dat de 

onderwerpen gemakkelijk waren om met elkaar te bespreken. 

 

A. Verslag Procesevaluatie cursus Vriendschap, Verkering, Vrijen en Kinderwens, door Inge van den 

Tillaart, Margrieta Bode, Esther Boerstal en Christel de Krosse van MEE Oost, april 2015, 

ongepubliceerd, intern document. 

B. In augustus 2014 heeft MEE Oost een procesevaluatie uitgevoerd bij de cursus VVVK. Hiervoor is 

een nieuw formulier ontwikkeld, die aanvullend is op de bestaande meetset van de cursus. De 

meetset meet vooral de doelen van de cursus bij cursisten. Voor de procesevaluatie zijn vragen 

toegevoegd over de uitvoering van de cursus, het proces eromheen. De procesevaluatie is 

afgenomen bij de cursusleiders van een cursus die is uitgevoerd van januari 2014 tot juni 2014.  

Helaas ging een cursus in het najaar van 2014 niet door wegens te weinig aanmeldingen, waardoor 

ook de geplande evaluatie onder de cursusdeelnemers niet door kon gaan. Als alternatief is daarom 

gekozen voor een terugkombijeenkomst met oud-deelnemers. MEE Oost ziet dit als een extra 

evaluatiemoment waarvan de output gebruikt kan worden voor de doorontwikkeling van de cursus. 

Van de 63 uitgenodigde oud-cursisten waren er op de bijeenkomst zelf uiteindelijk negen aanwezig, 

zij zijn geïnterviewd. Zij varieerden in leeftijd van 24 tot 42 jaar en de man-vrouw verhouding was 

5:4. De gekozen methode was een mix van een individueel interview en een groepsinterview. 

C. In het interview met de cursusleiders valt de onwenselijke man-vrouw verhouding op, de enige 

aanwezige vrouw is daarom verwezen voor individuele begeleiding. Verder zijn na overleg met de 

groep de gebruikelijke elf bijeenkomsten teruggebracht tot negen. Het onderdeel Kinderwens is na 

overleg met de cursisten geschrapt. De deelnemers hadden er geen behoefte aan omdat zij geen 

kinderwens hadden. De cursusleiders hebben voorgesteld een avond te houden met begeleiders 

van deelnemers, maar ook hieraan bleek geen behoefte bij de cursisten. Advies van cursusleiders is 
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om bij een volgende cursus bij de start toch een avond te beleggen met het netwerk. Een ander 

belangrijk aandachtspunt is het cursusmateriaal dat de cursusleider niet altijd even up-to-date vindt. 

Een succesfactor is het vertrouwen dat de cursus aan een deelnemer biedt om zich kwetsbaar op te 

stellen. 

De interviews met oud-deelnemers bevestigden het belang van het doel van de cursus. Daarbij blijkt 

herhaling nog wel gewenst voor juist de subtiele kennis, de nuances in het sociale verkeer. Ook is er 

nog steeds gebrekkige kennis over bijvoorbeeld soa’s of de kennis is weggezakt. Voor deelnemers 

blijft seksualiteit ook na de cursus een moeilijk onderwerp om over te praten binnen het eigen 

netwerk. Meerdere deelnemers gebruiken de deelnemersmap nog wel eens om informatie op te 

zoeken. Ook wordt er soms informatie van het internet gehaald. Anderen gebruiken het internet 

soms voor de opwinding. Deelnemers waarderen de deelname aan de cursus en ook de 

terugkombijeenkomst erg. Men vindt het gezellig om andere mensen te ontmoeten, maar ook om in 

een groep te leren. 

De aanbevelingen zijn deels in het recent aangepaste draaiboek meegenomen. Daarnaast heeft 

MEE vorig jaar een kennismakelaar Seksualiteit aangenomen, die een actieve rol gaat spelen in het 

verwerken van verbeterpunten uit de doorlopende evaluatie van de interventie VVVK. Verder zijn er 

recent voor de omgeving van de deelnemers – begeleiders en ouders − trainingen ontwikkeld voor 

het bespreekbaar maken van vriendschap, verkering, vrijen en kinderwens. Dit geeft de ruimte om 

de wensen en behoeften van de deelnemers over het al dan niet betrekken van hun omgeving 

leidend te laten zijn en − mocht die behoefte er bij de deelnemers niet zijn − de omgeving toch iets te 

bieden te hebben. 

 

 

 

Praktijkvoorbeeld 

In gevonden publicaties over de interventie staan geen casestudies beschreven die illustreren hoe de 

interventie in een specifiek geval is toegepast in de praktijk. 
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6. Onderzoek naar de effectiviteit 
 

 

Er zijn geen wetenschappelijke onderzoeken bekend die directe of indirecte aanwijzingen leveren voor de 

effectiviteit van de interventie. 

 

Onderzoek in Nederland 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de interventie. Dergelijk onderzoek is 

evenmin gevonden bij de door Movisie uitgevoerde literatuursearch. 

 

 

Onderzoek naar vergelijkbare interventies 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar soortgelijke methoden, noch in Nederland, noch in het 

buitenland.  
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