Seksualiteit
Deze factsheet beschrijft verschillende
aspecten van seksualiteit. Vermeld moet
worden dat jongeren uit de gemeente Urk
de meeste van deze vragen niet hebben
beantwoord. Daar waar resultaten van Urk
ontbreken is geen Flevolands gemiddelde
berekend.

Vrijen
Meer dan de helft van de jongeren
heeft wel eens met iemand gevreeën
zonder geslachtsgemeenschap te hebben.
Ongeveer een kwart van alle jongeren

Mening over seks als ruilmiddel

geeft aan wel eens geslachtsgemeenschap

Helemaal niet slecht

te hebben gehad. Een uitzondering
hierop zijn de jongeren uit de

Beetje slecht

Noordoostpolder; hiervan heeft 14% ooit
Slecht

geslachtsgemeenschap gehad.

Heel slecht

Ongeveer de helft van de jongeren die
ooit geslachtsgemeenschap hebben gehad,
heeft één sekspartner gehad.
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Van de jongeren die ooit
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omhoog geeft aan dat een gemeente

(vrijwel) nooit een condoom te gebruiken.

gunstig scoort op dit onderwerp in

De drie belangrijkste redenen om
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Aan de jongeren is gevraagd wat ze er

Seks in ruil voor cadeaus

van vinden als iemand van hun leeftijd
seks heeft in ruil voor cadeaus. Ongeveer
84% van de jongeren in Flevoland vindt

Voor seksualiteit zijn nauwelijks

dit (heel) slecht. Opmerkelijk is het dat

significante verschillen te ontdekken

bijna één op de tien van de jongeren het

tussen de gemeenten. Urk heeft een

helemaal niet slecht vindt dat anderen seks

ongunstige score voor seks in ruil

als ruilmiddel gebruiken.

voor cadeaus; een hoger percentage
jongeren keurt dit niet af. Jongeren in

Meer jongens dan meisjes vinden

de Noordoostpolder laten een gunstigere

het helemaal niet slecht vindt dat

score zien; een hoger percentage jongeren

leeftijdsgenoten seks hebben in ruil voor

keurt het af als leeftijdgenoten seks in ruil
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Verschillen naar geslacht en leeftijd

Trends

In tabel 2 is per onderwerp aangegeven welk geslacht

Het is niet mogelijk om trends weer te geven voor

of leeftijdsgroep er in positieve of negatieve zin

seksualiteit.

uitspringt. Een duim omhoog geeft aan dat een
geslacht of leeftijdsgroep gunstig scoort op dit
onderwerp in vergelijking met het andere geslacht of

Samenvatting

de leeftijdsgroep. Een duim naar beneden geeft een

Ongeveer een kwart van de jongeren in Flevoland heeft

ongunstige score aan.

wel eens geslachtsgemeenschap gehad. Het percentage
jongeren dat altijd een condoom gebruikt ligt rond de
46%.
16-18 jaar

12-15 jaar

Meisje

Eén op de tien jongeren geeft aan het helemaal niet
Jongen

Tabel 2
Seksualiteit naar geslacht
en leeftijd

slecht te vinden als een leeftijdgenoot seks zou hebben
in ruil voor cadeaus. Jongens staan minder negatief
tegenover leeftijdgenoten die seks zouden hebben in

Meerdere sekspartners

ruil voor cadeaus.

Condoomgebruik laatste keer
Seks in ruil voor cadeaus (niet zo
slecht of helemaal niet slecht)

Jongens scoren ongunstiger dan meisjes met betrekking
tot seksualiteit. Het percentage jongens met meerdere
sekspartners is hoger dan het percentage bij meisjes.
Verder is een hoger percentage jongens van mening dat
seks in ruil voor cadeaus niet slecht is.
Jongeren in de oudere leeftijdscategorie scoren
ongunstiger dan de 12-15 jarigen. Het percentage
jongeren in de leeftijd van 16-18 jaar dat de laatste
keer geen condoom heeft gebruikt tijdens de
geslachtsgemeenschap en het percentage dat seks in
ruil voor cadeaus afkeurt is hoger dan voor jongeren in
de leeftijd van 12-15 jaar.
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