
 

 Vragenlijst themacertificaat Relaties en Seksualiteit – D4W 

Primair onderwijs 

 

 
1. Wat is uw functie?  

 

2. Bent u ook de contactpersoon voor het vignet Gezonde School?  

o Ja  

o Nee, dat is ….. (geef naam, functie en mailadres)  

 

3. Hoeveel leerlingen heeft de locatie waarvoor u het vignet Gezonde School aanvraagt?  

 

….. leerlingen 

  

4. Voor advies en ondersteuning over de Gezonde School kunt u terecht bij de Gezond School-adviseur van uw 

regionale GGD. Hieronder kunt u aangeven of u hier gebruik van heeft gemaakt. Mogelijk neemt de beoordelaar 

contact op met de betreffende persoon bij eventuele vragen of onduidelijkheden rondom de aanvraag.  

I: Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Gezonde School-adviseur van de GGD.  

 

o Ja, ik ben geholpen door: Mariette Haak (GGD HM)  

o Nee, ik heb geen gebruik gemaakt van advies of ondersteuning  

 

Het groen gearceerde komt overeen met het beleidsplan Sociale Veiligheid dus deze optie dient aangevinkt te 

worden.  

 

 
5. Maakt uw school in het lesprogramma gebruik van het erkende lespakket, Kriebels in je buik? (meerdere 

antwoorden mogelijk)  

Extra informatie: In alle groepen moet volgens de doorlopende leerlijn aandacht worden 

besteed aan relaties en seksualiteit voor het behalen van het themacertificaat. 

• Ja, Kriebels in je buik (toelichting optioneel) 

• VeiligWijs (toelichting optioneel) 

• Kriebels in je buik Speciaal onderwijs (toelichting optioneel) 

• Boys R US (toelichting optioneel) 

• Girls Choice (toelichting optioneel) 

• Educatieve Escaperoom ’Het stopt bij jou!’ (toelichting optioneel) 

• Anders, namelijk: (toelichting verplicht) 

• Nee (toelichting optioneel) 

 

6. Geeft de school structureel relationele en seksuele vorming waarbij de volgende thema’s in alle leerjaren 

besproken worden: lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld, voortplanting en gezinsvorming, sociale en emotionele 

ontwikkeling en seksuele weerbaarheid. 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

 

o Ja, elk jaar gedurende het hele jaar. Geef aan in welke groepen. (toelichting verplicht)  

o Ja, elk jaar in een projectweek zoals ‘De Week van de Lentekriebels’. Geef aan in welke groepen. 

(toelichting verplicht)  

o Nee, namelijk:… (toelichting verplicht)  



 

Antwoord: ‘Ja, elk jaar gedurende het hele jaar.’ Geef aan dat dit in groep 1 t/m 8 gebeurt.  

 

 

7. Zijn de onderwijsactiviteiten op het gebied van relaties en seksualiteit vastgelegd? 

i: denk hierbij aan schoolplan, jaarplanning, beleidsplan  

 

o Ja, (upload document en voeg pag. nr. bij)  

o Nee (toelichting verplicht)  

 

Antwoord:  

1. Upload bij deze vraag jullie schoolplan, jaarplanning en/of het beleidsplan van jullie school. In dit 

bestand dient teruggevonden te kunnen worden dat jullie op papier hebben vastgelegd dat er 

onderwijsactiviteiten op het gebied van relaties en seksualiteit worden uitgevoerd.  

2. Upload het beleidsplan Sociale Veiligheid (de infographic) en verwijs naar pagina 2  

 

8. Biedt de school medewerkers bij- of nascholing op het gebied van relationele en seksuele vorming? Zo ja, op 

welke manier?  

 

o Ja, namelijk …. (bijlage toevoegen en bladzijdes.) (toelichting   verplicht)  

o Nee, namelijk … (geef toelichting) (toelichting verplicht)  

 

 Antwoord: ‘Ja, namelijk …’ en:  

1. Geef aan dat de onderstaande trainingen zijn gevolgd door alle leerkrachten (in het kader van het 

traject sociale veiligheid) en voeg het beleidsplan Sociale Veiligheid toe en verwijs naar pagina 14. 

- Docententraining relaties en seksualiteit (GGD HM) 

- Docententraining meldcode en grensoverschrijdend gedrag (GGD HM) 

- Training aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld (door IB)  

- Training calamiteitenmanagement (directie en IB) 

- Training Implementatie sociale veiligheid en meldcode (directie en IB) staat op de planning 

voor begin schooljaar 2021-2022 

2. Wanneer er vanuit de school nog overige bij- of nascholing wordt georganiseerd dan kan dat ook bij de 

toelichting komen te staan.  

 

9. Informeert de school ouders over relationele en seksuele vorming?  

 

o Ja, namelijk …. (bijlage toevoegen met verwijzing pag. nr.)  

o Nee (geef toelichting) (toelichting verplicht)  

 

Antwoord: 

1. Kies ‘Ja, namelijk …’ 

2. Voeg het beleidsplan Sociale Veiligheid toe en verwijs naar pagina 5. 

3. Als er ook informatie in de schoolgids staat, verwijs dan ook daarnaar.  

 

 
 

10. Wordt er op uw school periodiek nagegaan hoe het met (individuele) leerlingen gaat op het gebied van relaties 

en seksualiteit?  

i: denk hierbij aan veiligheid, signalen van grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik.  



 

o Ja (geef toelichting)  

o Nee (geef toelichting)  

 

Antwoord: 

1. Kies ‘Ja, geef toelichting:’  

2. Geef aan op welke manier uw school periodiek nagaat of leerlingen zich veilig voelen op 

school. Benoem dat er jaarlijks een vragenlijst wordt afgenomen waarin sociale veiligheid en 

welbevinden worden uitgevraagd. 

3. Voeg het beleidsplan Sociale Veiligheid toe en verwijs naar pagina 54. Licht hierbij toe dat 

leerkrachten een training volgen op het gebied van seksualiteit, waarin zij leren te signaleren. 

Benoem daarnaast dat er in het beleidsplan Sociale Veiligheid omschreven wordt hoe borging 

en monitoring plaatsvindt.  

 

 11. Wat doet uw school met de informatie uit deze periodieke meting?  

 

Antwoord: Beschrijf hoe de leerkracht de informatie uit deze periodieke meting gebruikt om bijvoorbeeld 

groepsplannen te schrijven, samenwerking te zoeken met externe partners als er ondersteuning per 

leerling/op groepsniveau nodig is.  

 

Tip: Hier willen ze een zo concreet mogelijk voorbeeld van hoe de school hiermee omgaat. Dit staat niet 

concreet in het beleidsplan Sociale Veiligheid beschreven. Wees dus volledig in het antwoord en 

benoem verschillende voorbeelden.   

 

12. Zijn er medewerker(s) op school getraind in het signaleren en bespreekbaar maken van zorgen op het gebied 

van relaties en seksualiteit bij leerlingen? Zo ja, welke medewerkers?  

i: denk hierbij aan een training vlaggensysteem of signaleren seksueel misbruik  

 

o Leerkrachten  

o Intern begeleider  

o Onderwijs ondersteunend personeel  

o Gezonde School-coördinator  

o Anders, namelijk….  

o Nee (toelichting optioneel)  

 

Behorend bij het traject Sociale Veiligheid is er een docententraining grensoverschrijdend gedrag en de 

meldcode verzorgd op school. Dit maakt dat de leerkrachten, de intern begeleider en het onderwijs 

ondersteunend personeel getraind zijn in het signaleren en bespreekbaar maken van zorgen op het gebied 

van relaties en seksualiteit bij leerlingen. Mochten er ook andere medewerkers aanwezig zijn geweest bij 

deze training, dan kunnen deze medewerkers bij bovenstaande vraag worden benoemd bij ‘Anders, 

namelijk…’ 

 

13. Worden problemen of zorgen op het gebied van relaties en seksualiteit gesignaleerd en besproken in een 

zorgteam van school (bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik)?  

i: Elke school is wettelijk verplicht om een heldere ondersteuningsstructuur te hebben. De vraag is of problemen of 

zorgen rondom dit specifieke thema hier besproken worden.  

o Ja, namelijk ….. (bijlage toevoegen met pag. nr.)  

o Nee (geef toelichting)  

 



Antwoord:  

1. Geef aan hoe binnen jullie school de zorgstructuur geregeld is. Daarbij kan het zorgplan of 

schoolondersteuningsprofiel als bijlage worden toegevoegd.    

2. Benoem dat er indien nodig gesprekken plaatsvinden met externe professionals. Voeg het beleidsplan 

Sociale Veiligheid toe en verwijs naar pagina 35 en 160 (de sociale kaart) waar jullie gebruik van 

maken. Heb je als school duidelijke documenten die gaan over de samenwerking met externe partijen 

(denk aan ZAT), voeg deze dan toe. 

3. Benoem dat er wordt gesignaleerd op grensoverschrijdend gedrag. Voeg het beleidsplan Sociale 

Veiligheid toe en verwijs naar de protocollen op pagina 124. Licht toe dat op het moment dat er iets 

gesignaleerd wordt dan wordt dit besproken met ouders (door de leerkracht). Als er vermoeden is van 

kindermishandeling en huiselijk geweld dan wordt de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en 

kindermishandeling ingeschakeld. Benoem ook dat alle professionals werken volgens het 

vlaggensysteem. 

 

14. Informeert de school leerlingen en ouders bij wie zij terecht kunnen met vragen of hulp rond seksualiteit? Zo ja, 

hoe?  

o Ja (geef toelichting)  

o Nee (geef toelichting)  

 

Antwoord:  

1. Geef aan dat leerlingen en ouders met dit soort vragen terecht kunnen bij de 

contactpersoon/vertrouwenspersoon. Geef ook aan op welke manier jullie leerlingen en ouders 

informeren over de contactpersoon/vertrouwenspersoon van de school en over de plek waar deze 

gegevens te vinden zijn.  

2. Voeg het beleidsplan Sociale Veiligheid toe en verwijs naar pagina 12 en 36. 

3. Voeg de schoolgids toe als hier ook nog relevante informatie in staat. 

 

15. Biedt de school of een samenwerkingspartner extra ondersteuning op het gebied van relaties en seksualiteit 

aan leerlingen die dit nodig hebben?  

 

o Ja Zo ja, welke ondersteuning? (toelichting verplicht)…..  

o Anders, namelijk ….(toelichting verplicht)  

o Nee (toelichting optioneel)  

 

Antwoord: 

1. Op het moment dat er bij een leerling problematiek/achterstand op het gebied van relaties en 

seksualiteit wordt geconstateerd, wordt er samen met ouders gekeken welke ondersteuning wenselijk 

is. Hierbij worden waar nodig externe professionals ingevlogen. Voeg het beleidsplan Sociale Veiligheid 

toe en verwijs naar pagina 35-36).  

 

 
16. Welke praktische maatregelen zijn er genomen om toezicht te houden op leerlingen vanuit het perspectief 

‘voorkomen van seksueel grensoverschrijdende situaties’? Bijvoorbeeld geen volledig afgesloten toiletten, een 

pornofilter en/of toezicht op het schoolplein. (indien er geen maatregelen zijn genomen dit ook graag toelichten).  

 

Antwoord: 

Vul in welke praktische maatregelen de school neemt.  

 

17. Wie betrekt uw school bij de organisatie van activiteiten rondom relationele en seksuele vorming?  



o Medewerkers, geef toelichting  

o Ouders, geef toelichting  

o Geen van beiden (toelichting optioneel)  

 

Antwoord: 

Geef aan op welke manier u ouders en medewerkers betrekt bij activiteiten. 

 

Tip: Hieronder worden een aantal voorbeelden gegeven. 

- Ouders: Oudervoorlichting, onderwerp komt terug tijdens 10-minutengesprekken, (G)MR 

- Medewerkers: Training op het onderwerp en teamgesprekken over invulling relationele en 

seksuele vorming. Verwijs naar bladzijde 20 en 114-122 voor sociaal veiligheidsbeleid  

- Verwijs naar bladzijde 5-6 en 18-19 voor het sociaal veiligheidsbeleid (infographic) 

 

18. Kunt u een aantal concrete voorbeelden van voorbeeldgedrag van medewerkers noemen op het gebied van 

relaties en seksualiteit?  

 

Antwoord: 

1. Hoe de school aandacht besteedt aan voorbeeldgedrag van leerkrachten. Noem hierbij concrete 

voorbeelden, waardoor duidelijk wordt wat er speelt in het klaslokaal en in de school. Enkele 

voorbeelden zijn:  

o De leraren geven les uit het pakket Kriebels in je buik 

o De leerkrachten praten open over het onderwerp relaties en seksualiteit 

o De leerkrachten geven hun eigen grenzen aan wanneer het gaat om relaties en seksualiteit 

o De leerkrachten letten op hun taalgebruik en schelden niet met woorden zoals ‘homo’ 

Voeg hierbij alle te bedenken voorbeelden binnen de school toe, zodat duidelijk wordt hoe dit er 

concreet uitziet. 

2. Hoe de opgestelde beroepscode (voeg het beleidsplan Sociale Veiligheid toe en verwijs naar pagina 23-

34) gehandhaafd wordt binnen de school: 

o Hoe wordt ervoor gezorgd dat school- en gedragsregels door medewerkers worden 

nageleefd? 

o Is er sprake van een aanspreekcultuur? Leg uit hoe dit concreet terug te zien is binnen de 

school.  

o Word er feedback gegeven binnen de school? Leg ook hierbij uit hoe dit concreet terug te zien 

is.  

3. Wordt er gebruik gemaakt van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan, waarin competenties zoals reflectie, 

gesprekken met ouders en communicatieve vaardigheden zijn opgenomen? 

4. Is het voorbeeldgedrag onderwerp van gesprek tijdens teamvergaderingen? Beschrijf hoe dit 

onderwerp besproken wordt. Denk bijvoorbeeld aan het bespreken van de stellingen. 

 

19. Maakt uw school gebruik van hulp, ondersteuning en/of expertise van andere organisaties op het gebied van 

relaties en seksualiteit?  

o Ja, namelijk… (toelichting verplicht)  

o Nee (toelichting optioneel)  

 

 Antwoord: 

Geef aan dat jullie als school gebruik maken van hulp, ondersteuning en/of expertise op het gebied van 

relaties en seksualiteit van de GGD Hollands Midden. Zij verzorgen docententrainingen en 

oudervoorlichtingen rondom dit onderwerp. Wanneer er sprake is van een incident kan school daarnaast 



ook de GGD Hollands Midden benaderen voor ondersteuning. Ook kan het Centrum voor Jeugd en Gezin 

benaderd worden wanneer er sprake is van individuele casuïstiek. 

Wanneer nodig zal ook gekeken worden op de sociale kaart om te kijken wie ondersteuning kan bieden.  

  

 
20. Maakt relationele en seksuele vorming onderdeel uit van het schoolbeleid en heeft uw school haar visie op hoe 

de school wil bijdragen aan de seksuele ontwikkeling van leerlingen, het voorkomen van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag en de rol van seksuele vorming hierin opgenomen?  

o Ja (upload dit schoolbeleid en geef pag. nr aan)  

o Ja, deze visie opgenomen in: (Voeg bijlage toe en geef eventueel pag. nr.)  

o Nee (toelichting verplicht)  

 

Antwoord: 

1. Kies ‘Ja, deze visie opgenomen in:’ 

2. Voeg het beleidsplan Sociale Veiligheid toe 

3. Voor het stuk over visie: verwijs naar pagina 105 

4. Voor het stuk over beleid: verwijs naar pagina 105-109  

21. Wie betrekt de school actief bij de beleidsvorming rond relationele en seksuele vorming?  

i: Denk bijvoorbeeld aan deelname in een werkgroep of het samen vormen van een visie.  

 

o De medewerkers, geef toelichting.  

o De ouders, geef toelichting.  

o Nee, geen van beiden  

 

Antwoord: Beschrijf op welke manier ouders en medewerkers betrokken worden bij beleidsvorming. 

 

Tip: denk hierbij aan: 

Medewerkers; beschrijf o.a.: 

- De docententraining rondom relaties en seksualiteit; hierin is besproken hoe het team relaties en 

seksualiteit wil vormgeven binnen de school. Op basis hiervan wordt een leerlijn opgesteld. De 

manager sociale veiligheid houdt bij of de leerlijn nog steeds passend is of dat deze aangepast 

moet worden.  

- Dat het team stellingen omtrent deze thema’s heeft doorgenomen.  

- Dat op basis daarvan de beroepscode (voeg het beleidsplan Sociale Veiligheid toe en verwijs naar 

pagina 23-34) is geformuleerd.  

 

Ouders; beschrijf hoe de school met ouders samenwerkt: 

- Denk aan: nieuwsbrieven, ouderavond, informatie in de schoolgids/ op de website, 

oudergesprekken 

- Wellicht wordt aan ouders gevraagd om mee te denken over het schoolbeleid? Denk ook aan de 

rol van de MR.  

- Verwijs naar het beleidsplan Sociale Veiligheid, pagina 5. 

 

22. Heeft de school regels/gedragscode opgesteld over de relationele en seksuele omgang (leerlingen onderling en 

leerling leerkracht)?  

i: Het gaat hier bijvoorbeeld om regels om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen of en positief gedrag te 

bevorderen  

o Ja, deze regels/gedragscode zijn te vinden in toegevoegde bijlage. (Voeg bijlage toe en geef pag. nr.)  

o Nee (toelichting optioneel)  



 

Antwoord: 

1. Kies ‘Ja, deze regels/gedragscode zijn te vinden in toegevoegde bijlage.’ 

2. Voeg het beleidsplan Sociale Veiligheid en verwijs naar pagina 105-109, 23-34 en voeg de bijlage 

(aanvullende extra omgangsregels) vanuit jullie eigen server.  

3. Zoals op pagina 23-34 wordt aangegeven hebben jullie als school ook eigen regels geformuleerd. Voeg 

deze school/klassenregels toe welke onder de beschreven kapstokregels vallen. Deze kunnen op jullie 

site of in jullie schoolgids staan.  

 

23. Informeert de school leerlingen en ouders over de schoolregels rond relaties en seksualiteit?  

o Ja, de school informeert leerlingen. Geef toelichting.  

o Ja, de school informeert ouders. Geef toelichting.  

o Nee, geen van beiden (toelichting optioneel)  

 

Antwoord: Geef aan hoe de school leerlingen en ouders informeert.  

 

Tip: Denk bijvoorbeeld aan: 

- Leerlingen: Regels in de klas of school opstellen/ bespreken, verwerking in reguliere lesstof, 

posters op school 

- Ouders: Intake nieuwe ouders, ouderavonden, nieuwsbrief/ schoolgids/ website 

  

24. Is aangegeven hoe de school handhaaft bij het niet-naleven van de schoolregels?  

o Ja, namelijk: …..(upload document en geef pag. nr aan)  

o Nee  

 

Antwoord: 

1. Kies ‘Ja, namelijk: …’ 

2. Voeg beleidsplan Sociale Veiligheid toe en verwijs naar pagina 23-34, pagina 125-133.  

 

25. Worden het beleid en de schoolregels rond relaties en seksualiteit geëvalueerd?  

o Ja, namelijk ……  

o Nee  

 

Antwoord: het  beleidsplan Sociale Veiligheid is begin 2021 formeel vastgesteld. Dit is de reden dat het nog 

niet geëvalueerd is. De eerste evaluatie staat gepland in het najaar van 2021. 

De manager sociale veiligheid is verantwoordelijk voor het bijhouden/aanpassen van het beleid op basis 

van o.a. incidentenregistratie, rapportage meldcode en de leerlingdossiers.  

 

26. Heeft de school de coördinatie rond relationele en seksuele vorming bij iemand belegd? Zo ja, bij wie?  

o Gezonde School-coördinator  

o Directielid  Dit is belegd bij de manager sociale veiligheid (pag. 51). 

o Leerkracht  

o Werkgroep  

o Anders, namelijk….  

o Nee (toelichting optioneel)  

 

 
27. Heeft u nog aanvullingen op uw aanvraag?  

 



Antwoord: Beschrijf hier relevantie informatie, wat nog nergens genoemd is. 

 

28. Waar bent u trots op als het gaat om het relationele en seksuele vorming binnen uw school?  

 

Antwoord: Geef aan waar de school trots op is 

 

 
29. De (adjunct) directeur en de Medezeggenschapsraad committeren zich aan de aanvraag voor het vignet 

Gezonde School voor het thema Relaties en seksualiteit. Deze vragenlijst is naar waarheid ingevuld.  

o Ja  

o Nee (geef toelichting)  

 


