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De adolescentie is een periode waarin veel gebeurt, niet alleen 

op cognitief en op neurologisch gebied maar zeker ook op 

het gebied van seksuele ontwikkeling. Jongeren exploreren 

hun seksualiteit; ze hebben de eerste ervaringen met relaties 

en seks. De meeste jongeren doen enige seksuele ervaring 

op tijdens de adolescentie (Boelhouwer, Brouwer, Scholte 

Lubberink & Van Geert, 2014; De Graaf, Vanwesenbeeck, 

Woertman & Meeus, 2009). Dit gaat niet altijd over rozen. Zo 

stond op 18 april 2017 op de website seksindepraktijk.nl een 

bericht met de aanhef “Ophef in zwembad: maak duidelijke 

afspraken in je beleid” (Rutgers Kenniscentrum seksualiteit, 

2017). Meisjes werden bij zwembad Het Zuiderpark in Den 
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Haag lastig gevallen door een aantal jongens, iets wat volgens Marianne Cense, onderzoeker van 

Rutgers, “zeker niet uniek is”. Ongewenste seksueel getinte interacties tussen jongeren komen 

helaas te vaak voor, er verschijnen daarover regelmatig berichten in de media. Maar hoe zit het 

eigenlijk met de gewone seksuele ontwikkeling? Hoe beleven jongeren hun eigen seksualiteit in 

het dagelijks leven? Inzicht in wat “normaal” is, is nodig om te kunnen begrijpen hoe en waarom 

seksuele ontwikkeling afwijkende vormen aan gaat nemen en hoe seksuele voorlichting op een 

goede manier vorm kan worden gegeven.

Dalenberg’s proefschrift (Dalenberg, 2016) gaat over de ontluikende romantische en seksuele 

ontwikkeling van adolescenten (12–17 jaar) en over de rol die gesprekken met ouders over 

liefde en seks daarin hebben. Dalenberg heeft haar onderzoek uitgevoerd als onderdeel van het 

overkoepelende Project STARS (Studies naar Trajecten van Adolescente Relaties en Seksualiteit). 

Zij geeft antwoord op twee explorerende vragen, namelijk: “Hoe verloopt de (ontluikende) 

seksualiteitsontwikkeling van adolescenten, kijkend naar dagelijkse ervaringen?” en “Op welke 

manier spelen dagelijkse gesprekken met ouders over liefde en seks een rol in deze ontwikkeling?”.

Om deze explorerende vragen te beantwoorden heeft Dalenberg vier deelstudies uitgevoerd, 

waaraan ruim 300 jongeren hebben meegedaan. De eerste twee deelstudies gaan over de eigen 

beleving van jongeren; de laatste twee deelstudies gaan over de dagelijkse gesprekken met ouders 

over liefde en seks. Dalenberg maakt voor alle deelstudies gebruik van een “mixed-method” 

dagboek-methode, waarbij met behulp van een open format wordt gevraagd naar recente 

ervaringen met betrekking tot de romantische en seksuele ontwikkeling van de adolescent en een 

recent gesprek met zijn of haar ouders.

Kenmerkend voor de gebruikte methodologie is dat Dalenberg longitudinale data verzamelt, 

waardoor veranderingen in de romantische en seksuele ontwikkeling in kaart kunnen worden 

gebracht. Daarbij neemt Dalenberg een prospectief (vooruitkijkend) perspectief in, waarbij de 

adolescent zelf, door middel van tijdseriële metingen, ervaringen rapporteert.

In het eerste deel geven jongeren aan hoe zij, over een periode van twee jaar, ontwikkelen van 

minder (bijvoorbeeld tongzoenen) naar meer seksueel gedrag (bijvoorbeeld verder gaan dan 

strelen onder de kleding). Kwalitatieve analyse laat zien dat er drie thema’s spelen: verlangens, 

onzekerheden en het sociale netwerk van adolescenten. Daarbij lijken er verschillen te zijn tussen 

actieve en non-actieve adolescenten en ook tussen adolescenten die “snel” gaan wat betreft de 

ontwikkeling van minder naar meer seksueel gedrag en “stapsgewijs” ontwikkelende adolescenten. 
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Deze laatste groep rapporteert meer verlangens naar seksueel gedrag in hun dagelijkse beleving 

dan de “snelle” adolescenten. Alle adolescenten (zowel de seksueel actieve als de niet-actieve) 

rapporteren meer over de romantische aspecten van seksualiteit dan over seksuele activiteit zelf. Zo 

schrijft een adolescent wat betreft haar verlangens: “We gingen naar de film. Tijdens de film vroeg 

hij of ik verkering met hem wilde. Toen wou ik hem meteen kussen en knuffelen”.

De resultaten laten zien dat adolescenten vooral bezig zijn met hun sociale netwerk: zij beleven hun 

seksuele ontwikkeling het meeste met hun leeftijdsgenoten. Opvallend is dat hun invloed vooral als 

negatief wordt beleefd, bijvoorbeeld door druk om seks te hebben. Met name geldt dit voor de “non-

actieve” en voor de “snelle” adolescenten. Verder valt op dat er veel uitval is in de steekproef die 

Dalenberg onderzoekt. Dat roept de vraag op wat de redenen van uitval waren en hoe representatief 

de overgebleven steekproef is, zeker ook omdat er in verhouding veel meisjes overblijven.

In het tweede deel gaat Dalenberg in op de gerapporteerde gesprekken met ouders. Alhoewel 

ouders belangrijke socialisatiebronnen zijn en Nederlandse ouders bekend staan als nuchtere 

volwassenen die seksuele ervaringen van hun adolescent normaliseren (Schalet, 2011), 

blijkt uit Dalenberg’s bevindingen dat slechts een derde van de adolescenten (21 van de 66 

personen die meededen aan de drie waves van het onderzoek over een periode van een jaar, 

met een gemiddelde leeftijd van 15.6 jaar) ten minste één gesprek met hun ouders voerden. 

Verder vermeldt Dalenberg dat de gerapporteerde gesprekken voornamelijk over romantische 

aspecten van seksuele ontwikkeling gaan, wat in overeenstemming is met bevindingen uit 

vragenlijstonderzoek. Wel zijn er veel individuele verschillen: sommige adolescenten zijn “puur 

vermijders”, sommigen maakt het onderwerp van gesprek niet uit, een derde groep laat een 

gemengd patroon zien van toenadering en vermijding ten opzichte van liefde en seks.

Dalenberg keek vervolgens verder naar de individuele verschillen en naar de relatie tussen 

gesprekken met ouders en de dagelijkse beleving van seksualiteit. Adolescenten lijken daarbij 

gesprekken verschillend te ervaren, gerelateerd aan het romantische ontwikkelingsstadium waarin 

zij zich bevinden. Er kunnen drie groepen adolescenten worden onderscheiden, die verschillen 

wat betreft hun romantische ontwikkelingsstadium. Een eerste groep is in een beginnend stadium 

(vermijders van seksuele ervaringen), een tweede groep is verder wat betreft romantische 

ontwikkeling en er is een gemixte groep. Opvallend is dat er van de oorspronkelijke proefgroep 

(66 adolescenten) 45 adolescenten zijn die rapporteren niet één gesprek met ouders te hebben 

gehad. Het was interessant geweest als deze groep adolescenten verder bevraagd was over hun 

ervaringen. Ook was het mooi geweest als er informatie was verzameld over gesprekken met 
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leeftijdsgenoten; zeker omdat al in het eerste deel van het onderzoek naar voren kwam dat het 

sociale netwerk van adolescenten heel belangrijk wordt gevonden.

Samenvattend laten Dalenberg’s bevindingen zien dat dagboekgegevens van adolescenten over 

de eigen beleving van dagelijkse ervaringen een rijke bron van informatie zijn en waardevolle 

informatie opleveren over de seksuele ontwikkeling van Nederlandse jongeren. Zeker ook omdat 

het proefschrift belangrijke handvatten geeft voor het actualiseren van seksuele voorlichting. 

Zo is er ondersteuning voor het belang van “formele” seksuele educatie, want “wellicht praten 

adolescenten liever met anderen dan met ouders over liefde en seks”. Een tweede aanbeveling 

voor seksuele voorlichting is seksualiteit breed op te vatten en ook aandacht te besteden aan de 

romantische aspecten ervan, en dan vooral aan de interne representaties die adolescenten van 

romantiek en seksualiteit hebben. Ten derde is er onderbouwing voor het gebruikmaken van 

een stadiagewijze opbouw, die goed aansluit bij de beleving van adolescenten in verschillende 

stadia van hun seksuele ontwikkeling. Al met al breekt Dalenberg een lans voor het uitgaan van 

diversiteit bij de romantische en seksuele ontwikkeling van adolescenten. Dit en het verzamelen 

van data bij jongeren zelf over hun eigen seksuele ontwikkeling zijn belangrijke tools om op voort 

te bouwen in vervolgonderzoek.
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