
INDICATIE ATTITUDE SEKSUALITEIT 

Het belang van eenheid  
 

 

 

INLEIDING 

Het jeugdwerk is belangrijk voor de vorming en toerusting van tieners en jongeren. Je hebt  

als leidinggevende in het jeugdwerk een grote voorbeeldrol. Wat je laat zien in je eigen  

leven, de manier waarop je reageert en wat jouw mening is over bijvoorbeeld seksualiteit,  

heeft invloed op de meningsvorming en levensinstelling van de tieners en jongeren. Om als 

jeugdleiding goed zicht te krijgen hoe je er met elkaar in staat op het gebied van seksualiteit  

is deze tool ontwikkeld.  

 

 

WERKWIJZE 

1. Laat ieder voor zich de vragenlijsten invullen. 

2. Tel per vragenlijst de punten op en deel het door 7. Je krijgt dan per lijst een cijfer tussen 

de 0 en de 10. 

3. Deze cijfers vormen het coördinaat van jouw attitude: vragenlijst 1 is de horizontale as, 

vragenlijst 2 de verticale as.  

4. Print of teken de grafiek op een groot vel. 

5. Laat ieder zijn eigen coördinaat invullen op het grote vel met de grafiek, met een dikke 

punt met de voornaam erbij.  

6. Deel de toelichting bij de vier kwadranten uit. Elk coördinaat valt in één van de vier 

kwadranten. Laat ieder voor zichzelf de omschrijving lezen die bij hem of haar past. 

7. Denk met elkaar na over wat jullie samen uitstralen naar de jongeren. Welk kwadrant 

heeft de overhand in het team? Hoe kunnen jullie dat in een beter evenwicht brengen?  

8. Bespreek waar jullie als team jezelf kunnen verbeteren en hoe jullie dat kunnen doen. Laat 

ieder ook voor zichzelf bepalen hoe hij erin wil staan en wat hij kan bijleren.  

 

  



VRAGENLIJSTEN 

Geef elke vraag een cijfer van 0 t/m 10 om aan te geven in welke mate het bij jou past. Helemaal 

mee eens is een 10, helemaal mee oneens is een 0. 

 

Vragenlijst horizontale as 
 

Vraag Cijfer 

0-10 

Als je jong bent, mag je volop genieten van wat het leven allemaal te bieden 

heeft.  

 

Je kunt tegenwoordig niet meer van jongeren verwachten dat ze met seks 

wachten tot ze getrouwd zijn. 

 

De Bijbel geeft weinig houvast op het gebied van seksualiteit en houdt te 

weinig rekening met de huidige tijd. 

 

Het is prima als jongeren zo af en toe naar porno kijken, als het maar binnen 

fatsoenlijke grenzen blijft. 

 

Seks hoeft niet per se binnen een huwelijk, maar wel binnen een stabiele relatie.  

De puberteit is er om jezelf te ontdekken, zelfbevrediging hoort daar ook bij en 

daar mag je ook lekker van genieten. 

 

De vrijheid, de toegankelijkheid en de mogelijkheden op het gebied van 

seksualiteit die er nu zijn, helpen mensen om een betere (seksuele) relatie op te 

bouwen.  

 

Gemiddelde cijfer  

 

Vragenlijst verticale as 
 

Vraag Cijfer 

0-10 

Ik vind het belangrijker dat jongeren goed met mij kunnen opschieten, dan dat 

ze van me leren. 

 

Je krijgt betere gesprekken met jongeren als je ze veel ruimte geeft, dan als je 

duidelijke grenzen aangeeft. 

 

Ik leer zelf ook van dingen die ik verkeerd doe, dus wie ben ik om er iets over te 

zeggen als een jongere een keer een misstap maakt?  

 

Het is logisch dat jongeren op internet rondkijken en spelen met seksualiteit; 

daar doe je niets aan, dat zou je zelf toch ook doen als je nu jong was? 

 

Ik vind het leuk om met de stoere verhalen van jongeren over seksualiteit mee 

te praten. 

 

Ik kijk eerder rustig de kat uit de boom als er iets gebeurt in de groep, dan dat ik 

gelijk de confrontatie aan ga. 

 

Het maakt mij niet zoveel uit welke keuzes jongeren maken op het gebied van 

seksualiteit, als ze maar contact blijven houden met de jeugdgroep. 

 

Gemiddelde cijfer  



 

  



Kwadrant I ‘Bijvallend & Ruimdenkend’ 

 

Sterkte 

- Je geeft jongeren veel ruimte. 

- Je maakt makkelijk contact met jongeren. 

- Je hebt een open houding en zal niet snel iemand veroordelen. 

 

Valkuil  

- Je laat de jongeren vooral zelf hun eigen weg vinden, je biedt hen weinig houvast. 

- Je eigen mening is al snel de waarheid voor je: je bent niet zo snel geneigd om die te 

veranderen.  

- Je grijpt niet snel in, je bent weinig geneigd om verkeerd gedrag te corrigeren. 

 

Om over na te denken: 

Welke rol heeft de Bijbel voor jou op het gebied van seksualiteit? Waarom? Wat wil je jongeren 

meegeven als het gaat om de Bijbel? 

 

 

 

Kwadrant II ‘Bijvallend & Behoudend’ 

 

Sterkte 

- Je denkt na over je eigen mening, maar zal die niet snel opleggen aan anderen. 

- Je probeert iedereen in de groep te vriend te houden en gaat niet snel in discussie. 

- Je hebt een serieuze instelling en wil dat de jongeren contact met de groep blijven houden.  

 

Valkuil 

- Je bent voorzichtig en zal niet snel ingrijpen en corrigeren, je bent meer van het compromis. 

- Je eigen mening kan ondergesneeuwd raken. 

- Je laat de jongeren vooral zelf hun eigen weg vinden, je biedt hen weinig houvast. 

 

Om over na te denken: 

Hoe kun je jouw ideeën en ervaringen inzetten om jongeren te versterken en te begeleiden? 

 

  



Kwadrant III ‘Bijsturend & Behoudend’ 

 

Sterkte 

- Je denkt vaak eerst goed na voordat je iets zegt over een gevoelig thema. 

- Je bent voornamelijk bezig om de jongeren de goede richting te wijzen. 

- Je hebt vaak de rol om zowel de jongeren als je teamgenoten tot nadenken te stemmen.  

 

Valkuil 

- Je kunt wat terughoudend of oordelend overkomen. 

- Je kan moeilijk benaderbaar zijn als een jongere iets fout heeft gedaan op het seksuele vlak. 

 

Om over na te denken: 

Hoe kun je de balans goed houden tussen zowel sturen als ruimte geven? 

 

 

Kwadrant IV ‘Bijsturend & Ruimdenkend’ 

 

Sterkte 

- Je hebt respect voor andere meningen en zal niet snel iemand veroordelen. 

- Je bent toegankelijk voor de jongeren. 

- Je wil de jongeren de juiste richting wijzen. 

 

Valkuil 

- Je neemt niet altijd de tijd om goed over een onderwerp na te denken. 

- Je eigen standpunten kunnen wel eens in conflict zijn met elkaar. 

- Je wilt jongeren de juiste richting wijzen, maar het is niet altijd duidelijk welke richting dat is; je 

biedt hen niet zoveel houvast en ondersteuning. 

 

Om over na te denken: 

Wat wil je jongeren meegeven op het gebied van seksualiteit? Waarom? 


