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Samenvatting 

 

In de inleiding tot de vijf hoofdstukken van deze dissertatie, bespreek ik 

Fine’s (1988) vroege pleidooi voor een andersoortige seksuele opvoeding van 

meisjes. Na de behandeling van de theoretische en filosofische onderbouwing 

van haar visie, concentreer ik mij op verschillende discoursen die van invloed 

zijn op het hedendaags begrip van seksualiteit van adolescenten in het algemeen, 

en van vrouwelijke adolescenten in het bijzonder – namelijk een discours over 

razende hormonen, een discours over de behoefte aan bescherming van 

vrouwelijke adolescenten, discoursen over authenticiteit en seksuele 

subjectiviteit, alsook over wat empowerment inhoudt. Vervolgens onderzoek ik 

de idee van seksuele empowerment van adolescente meisjes en stel ik de vraag 

of zulke empowerment een aspect is van “moreel goede seks”. Ik bespreek hoe 

het eigen beeld van meisjes over empowerment, alsook hun publieke presentatie 

van wat zij beschouwen als empowered seksualiteit, op een problematische 

manier kan zijn opgedrongen door culturele invloeden, waaronder de 

wijdverspreide consumptie van pornografie, opvattingen over empowerment als 

zodanig, en concepties van vrouwelijke seksualiteit. In mijn onderzoek naar de 

relatie tussen moreel goede seks, empowerment en het welzijn van adolescenten, 

stel ik voor om wederkerigheid (en zorg voor jezelf en de ander) net zozeer als 

een vereiste voor moreel goede seks te beschouwen als geldige instemming of 

autonomie (Steutel, 2009; Steutel & de Ruyter, 2011; Tellings, 2009). 

In hoofdstuk 1, “Seksuele opvoeding als morele opvoeding”, pleit ik voor 

de integratie van de leerplanonderdelen morele opvoeding en seksuele 

opvoeding. Binnen een dergelijke integratie hebben de aan te leren waarden niet 

primair betrekking op specifieke seksuele gedragingen maar op de behandeling 

van mensen in het algemeen, wat betekent dat seks die gepaard gaat met dwang 

of uitbuiting, alsmede seks die schade veroorzaakt, moreel verkeerd is. Ik 

betoog dat seksuele opvoeders zich ten doel moeten stellen misbruik tegen te 

gaan, niet door meisjes de verantwoordelijkheid toe te kennen om zelf te 

voorkomen slachtoffer te worden, maar door jongens aan te leren om zich op 

een morele manier seksueel te uiten, dat wil zeggen op een manier die zorgzaam 

en respectvol is. In dit hoofdstuk argumenteer ik ook dat lesgeven over fantasie 



en seksuele “afwijkingen” (in termen van het eerder besproken morele gedrag) 

wellicht het belangrijkste aspect is van een seksuele opvoeding die jongens 

vormt of omvormt tot “goede” sekspartners in plaats van misbruikplegers. 

In hoofdstuk 2, “Feministische idealen betreffende een gezonde 

seksualiteit van vrouwelijke adolescenten”, exploreer ik recente idealen over een 

gezonde seksualiteit van tienermeisjes die zijn verdedigd door feministische 

theoretici en onderzoekers in de VS. Gangbare idealen leggen de nadruk op 

begeerte, plezier en subjectiviteit als aspecten van een gezonde seksualiteit. In 

dit hoofdstuk worden problemen besproken die inherent zijn aan deze conceptie, 

waaronder de rigide tweedeling tussen subject en object, alsook de idee dat 

begeerte, plezier en subjectiviteit een verschillende historische betekenis kunnen 

hebben voor meisjes met een uiteenlopende achtergrond. Bovendien heeft het 

gebruik van plezier als maatstaf voor “goede” seks morele implicaties die andere 

belangrijke feministische doelen, zoals gelijke rechten en respect voor 

verschillen, kunnen ondermijnen. 

In hoofdstuk 3, “Seksuele empowerment van adolescente meisjes: twee 

feministes exploreren het begrip”, probeer ik samen met dr. Zoe Peterson een 

analyse te geven van meningsverschillen tussen hedendaagse feministes over de 

plaats van de eigen stem van meisjes in het begrip van seksuele empowerment. 

Als een meisje zich empowered voelt, is ze daarmee dan ook empowered? We 

identificeren drie thema’s die het vinden van een antwoord op deze vraag lastig 

maken: de leeftijdsverschillen van de meisjes waar we over spreken, het feit dat 

ze blootstaan aan geseksualiseerde media, en de heteroseksuele druk om 

mannelijke partners te plezieren. Ondanks deze moeilijkheden identificeren we 

verschillende punten van overeenstemming (bijv. dat meisjes geen passieve 

mediaconsumenten zijn en dat rekening moet worden gehouden met hun 

ontwikkeling) en argumenteren we dat adequate seksuele opvoeding en het 

stimuleren van mediageletterdheid essentieel zijn voor het optimaliseren van de 

seksuele empowerment van adolescente meisjes.  

Het vermogen om plezier in seks te hebben wordt gezien als een bewijs 

van seksuele empowerment. Daarom, en ook omdat het onderwerp van de 

dissertatie verschuift naar seksuele opvoeding, onderzoek ik met twee collega’s 

wat hedendaagse leerplannen seksuele opvoeding over plezier te melden 



hebben. Hoofdstuk 4, “Het gebruik en misbruik van plezier in leerplannen 

seksuele opvoeding”, dat geschreven is met Kara Lustig en Kelly Graling, biedt 

een kwalitatieve analyse van discourses in leerplannen seksuele opvoeding in de 

V.S. Uit de aan het licht gebrachte discourses blijkt dat spreken over plezier 

vaak wordt verbonden met een scala van gevaarlijke of negatieve effecten, zoals 

verzuimen om condooms te gebruiken, overhaaste en onbezonnen seks, spijt 

hebben van seksuele contacten, alsmede zwangerschap en soa’s. Wanneer de 

discours over plezier is opgenomen in een paragraaf over “je lichaam kennen”, 

heeft de discours een gemedicaliseerde, wetenschappelijke toon. Plezierige seks 

wordt ook op een positievere manier gepresenteerd, ofwel wanneer gekoppeld 

aan het huwelijk in curricula Abstinence Only Until Marriage (AOUM), ofwel 

in een meer feministische discours over vrouwelijk plezier in curricula 

Comprehensive Sex Education (CSE). Ons onderzoek wijst uit dat een discours 

over begeerte niet ontbreekt, maar dat zo’n discours vaak onderdeel is van een 

discourse over veilige praktijken en dus dat plezier met gevaar vereenzelvigt 

blijft. 

Hoofdstuk 5, “Naar een leerplan seksuele ethiek: filosofie en samenleving 

toegepast op de individuele ontwikkeling”, laat mijn groei als wetenschapper 

zien, gerekend vanaf het beginartikel uit 1997 (hoofdstuk 1). Hier, in het vijfde 

hoofdstuk, situeer ik mijn pleidooi voor een leerplan dat ethiek en seksuele 

opvoeding combineert in de context van het voortgaande debat tussen 

progressieve seksuele opvoeders en voorstanders van Abstinence Only Unitil 

Marriage. Ik heb kritiek op zowel AOUM- als CSE-curricula, en laat zien dat in 

liberale reacties op AOUM-bezwaren de ethische dimensies van seksuele 

opvoeding (zoals opvoeding tegen dwang en opvoeding tot zorg voor de ander) 

zijn verwaarloosd ten faveure van op evidentie gebaseerde praktijken. Voorts 

laat ik zien hoe hedendaagse leerplannen ethisch redeneren kunnen bevorderen 

en seksuele opvoeding tot een vorm van burgerschapsvorming kunnen maken, 

waarin de nadruk wordt gelegd op rechtvaardigheid, billijkheid en zorg voor de 

ander alsook voor het zelf.  

In de conclusie bespreek ik de recente discussies tussen CSE- en AOUM-

adepten, en beschrijf en rechtvaardig ik acht grondbeginselen van een nieuw 

type seksuele opvoeding dat ethisch gefundeerd is. Deze beginselen zijn: 



    

1. In seksuele opvoeding moet ethiek centraal staan, ook door 

studenten te trainen in het rechtvaardigen van de eigen opvattingen 

in termen van ethische principes. 

2. Seksuele opvoeding moet gebruik maken van academische lectuur 

en mag als zodanig geen “versimpelend” leerplan zijn; dat vereist 

dat minder nadruk wordt gelegd op lessen in “doen we het of doen 

we het niet”. 

3. Een open opstelling ten aanzien van seksuele identiteiten en 

praktijken behoort een streven te zijn. 

4. Het leerplan moet gericht zijn op de ander alsook op het zelf, met 

gelijke aandacht voor schade- en rechtenargumenten. 

5. In seksuele opvoeding moet de nadruk worden gelegd op 

wederkerigheid en instemming als twee lakmoestests voor ethische 

seksuele praktijken, in samenhang met lessen over empathie, 

vertrouwen, vriendelijkheid en, omgekeerd, uitbuiting. 

6. Plaats moet worden ingeruimd voor lessen over plezier, de 

verschillende bronnen van plezier en problematische vormen van 

plezier. 

7. Vereist is aandacht voor de samenleving door onderwijs te geven 

over instituties die seksuele ideologieën voortbrengen. Het leerplan 

moet studenten een kritische houding bijbrengen betreffende media, 

pornografie, censuur, prostitutie, en de omgang met verkrachting en 

seksueel misbruik van kinderen. 

8. Het leerplan moet met name discussies over religieuze 

overtuigingen verwelkomen, omdat religie de fundering biedt voor 

de ethische en seksuele opvattingen van veel studenten. 

Ook keer ik weer terug naar de idee van empowerment door aandacht te 

besteden aan een discours van “kiezen” die in een democratische samenleving 

wijdverbreid is. Ik betoog dat indien seksuele opvoeding vrouwelijke studenten 

stimuleert om repressieve bronnen van macht te kritiseren, zij in staat zijn om 

geïnformeerde keuzen te maken, maar dat zij dat moeten doen binnen een kader 

dat wederkerigheid als een morele verplichting omvat. Mijn claim is dat 



vandaag de dag lessen over wederkerigheid deel moet uitmaken van seksuele 

opvoeding omdat 1) zorg niet minder dan respect een morele vereiste is, 2) door 

te sterk of enkel de nadruk te leggen op kiezen in feite een visie op seks wordt 

ondersteund die egocentrisch is en die kan leiden tot het schaden van anderen, 

en 3) volgens bepaalde feministische visies gelijkheid en zorg elkaar dienen te 

bevestigen (Gilligan,1982). Zorg kan bijna worden beschouwd als een toetssteen 

voor gelijkheid en constitueert een ethiek die bij uitstek geschikt is om schade in 

seksuele relaties te voorkomen – de schade waar feministen zich om hebben 

bekommerd. 


