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samenvatting
In 2008 vond de evaluatie plaats van World Starts With Me (WSWM), een
    ȋȌ1 programma ontwikkeld door
World Population Foundation (WPF)2. WSWM wordt geïmplementeerd
in Oeganda en negen andere landen in Azië en sub-Sahara Afrika. Het
evaluatieonderzoek in Oeganda liet zien dat middelbareschoolleerlingen
vaak niet de seksuele voorlichting ontvangen zoals bedoeld door het
WSWM programma en dat de implementatie door docenten daarin een
belangrijke factor is. Dit zijn zorgelijke bevindingen, want uit onderzoek
blijkt dat voor Oegandese schoolgaande jongeren docenten één van de
belangrijkste bronnen van informatie zijn over seksuele en reproductieve
gezondheid en rechten (SRGR).
         ơ 
seksuele voorlichting, maar tegelijkertijd laat onderzoek zien dat docenten
verschillende barrières ondervinden die het geven van CSE bemoeilijken.
Bekend is bijvoorbeeld dat hun culturele en religieuze waarden en
overtuigingen en hun persoonlijke ervaringen een obstakel kunnen vormen.
Er is echter weinig bekend over deze waarden, overtuigingen en ervaringen,
en dan met name hoe deze het geven van seksuele voorlichting motiveren.
Daarom stelt dit dissertatieonderzoek zich ten doel om een beter begrip te
krijgen van de motivaties van docenten om seksuele voorlichting te geven.

1 Comprehensive sexuality education (CSE) is het Engelstalige begrip voor seksuele
vorming waarin jongeren al vanaf een jonge leeftijd leren over de cognitieve,
emotionele, sociale, interactieve en fysieke aspecten van seksualiteit. In
tegenstelling tot abstinence-only education, waarin de focus ligt op het onthouden
van seks, leren jongeren in CSE op een positieve en verantwoorde manier hun
seksualiteit te begrijpen en ervan te genieten. CSE is inclusief educatie over
anticonceptie en seksuele diversiteit.
2 WPF is een Nederlandse non-gouvernementele organisatie (ngo) die na een fusie
overging in Rutgers WPF en tegenwoordig Rutgers heet.

Dit dissertatieonderzoek richt zich zowel op studenten als docenten. Op deze manier streeft
het onderzoek ernaar een bijdrage te leveren aan het debat over hoe, en in welke mate,
seksuele voorlichting op scholen kan bijdragen aan de SRGR van jongeren in Oeganda. De
onderzoeksvragen zijn als volgt:
1. Wat zijn de percepties van middelbareschoolleerlingen ten aanzien van relaties
en seksuele handelingen, en hoe construeren en onderhandelen zij hun seksuele
handelingsbekwaamheid ȋ Ȍ in een context waarin zij verwacht worden zich te
onthouden van seks, zoals uitgedragen door middelbare scholen en, breder, de Oegandese
maatschappij? ȋ ͥȌǢ
2. Wat zijn de culturele schema’s en persoonlijke ervaringen van Oegandese
middelbareschooldocenten op het gebied van seksualiteit en seksuele voorlichting,
en hoe motiveren deze schema’s ze om seksuele voorlichting te geven? ȋ  ͢ǡ
ͦǡͧǡͨͩȌǢ
3. Welk culturele sjabloon ȋȌ voor seksuele voorlichting op Oegandese middelbare
scholen visualiseert de gedeelde redenaties en motivaties voor het geven van seksuele
    ´ ƪ ǡ °     
van CSE? ȋ ͩȌǢ
4. Welke aanbevelingen kunnen gegeven worden om, binnen de Oegandese context
waarin jongeren worden verwacht zich te onthouden van seks, door middel van seksuele
voorlichting op scholen een bijdrage te leveren aan de SRGR van jongeren? ȋ 
 ȌǤ
Participatief Actieonderzoek en de Regulatieve Cyclus:
Wetenschappelijk Onderzoek en de Praktijk
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Het hoofddoel van dit dissertatieonderzoek is een verbeterde implementatie van seksuele
voorlichting op scholen in Oeganda, en dan met name van CSE-programma’s. Om dat te
bewerkstelligen, hebben we principes van participatief actieonderzoek en de regulatieve
cyclus (van Strien, 1997) toegepast, welke het mogelijk maken om wetenschappelijk
onderzoek te linken aan de Oegandese en Nederlandse praktijk. Net als in participatieve
actiebenaderingen, past de regulatieve cyclus een cyclus toe van kennisvoortbrenging,
ƪ           ǡ   
andere belanghebbenden in staat om actief deel te nemen aan het onderzoek en samen
kennis te co-creëren.
In het onderzoeksproces werkte ik samen met de onderzoeksparticipanten, de
Nederlandse non-gouvernementele organisatie (ngo) Rutgers en Oegandese ngo’s die
seksuele voorlichtingsprogramma’s implementeren op scholen. De onderzoeksparticipanten
en andere belanghebbenden participeerden in de verschillende fases van de regulatieve
cyclus om het onderzoeksvoorstel te ontwikkelen, de bevindingen te valideren en
interpreteren, en de aanbevelingen te formuleren. Zoals besproken in hoofdstuk 2, bleek
deze onderzoeksbenadering toegevoegde waarde te hebben omdat het mogelijk maakte
om      ȋǯ   Ȍ mee te nemen
in de ontwikkeling van   op meerdere niveaus. Daarnaast maakte deze

samenvatting
onderzoeksbenadering een   en  van de bevindingen mogelijk,
dankzij het opnieuw naslaan van   later in het onderzoeksproces en
een         ƪ   
voorlopige resultaten (zie hoofdstuk 4).
Theoretisch Raamwerk: Werken met en het Uitbreiden van Cultural Schema Theory
          ǡ  ƪ 
deze dissertatie op de voordelen en beperkingen van het gebruik van socio-cognitieve en
antropologisch-cognitieve theorieën in gezondheidsevaluatieonderzoek en het begrijpen
van individuele redenatieprocessen binnen culturele betekenisgevingsystemen ȋ 
 Ȍ. Hoofdstuk 3 bespreekt deze theorieën zoals zij zijn toegepast op de
percepties van leerlingen — namelijk het gebruik van de socio-cognitieve reasoned action
  (Fishbein & Ajzen, 2010) — en de motivaties van docenten — namelijk het
gebruik van de antropologisch-cognitieve     (e.g. D’Andrade, 1984;
D’Andrade & Strauss, 1992; Strauss & Quinn, 1997). In het onderzoek liet de reasoned action
approach beperkingen zien als een model om gedrag te  en, met name, om 
 te begrijpen, omdat het geen ruimte biedt om de interactie tussen individuen en
hun context te vatten. Daarentegen stelde het gebruik van   in staat om
de redenatieprocessen van docenten om seksuele voorlichting te geven te begrijpen als een
   ǦƤ       
interacties.
Methodologie: Vier Veldwerkperiodes van Dataverzameling en Validatie
Deze studie vond plaats tussen 2008 en 2013 op middelbare scholen in en rondom
Kampala, de hoofdstad van Oeganda. Het onderzoek betrof vier veldwerkperiodes van in
totaal acht maanden dataverzameling. De eerste veldwerkperiode vond plaats in 2008
ter aanvulling op de kwantitatieve WSWM-evaluatie door Rutgers. Mijn onderzoek
gebruikte kwalitatieve methodes — i.e. diepte-interviews en focus groep discussies — met
studenten op een gemengde middelbare dagschool in Kampala. Daarna, in 2010, deed ik
een haalbaarheidsstudie met docenten, ngo’s en andere belanghebbenden in Oeganda om
   Ƥ          
kunnen bijdragen. De haalbaarheidsstudie bevestigde dat Oegandese belanghebbenden
het voorgestelde onderzoeksonderwerp, zoals ontwikkeld samen met Rutgers, om de
motivaties van docenten om seksuele voorlichting te geven belangrijk vonden. De grote
dataverzameling vond plaats in 2011. Deze veldwerkperiode bestond uit diepte-interviews en
observaties van seksuele voorlichtingslessen met docenten die op 16 middelbare scholen in
en rondom Kampala werkten. In totaal nam ik 40 diepte-interviews en 38 lesobservaties af tot
verzadigingsniveau bereikt was, welke resulteerde in een rijke kwalitatieve dataset met een
thick
k beschrijving en rigoureuze data-analyse van de ervaringen en percepties van docenten,
bestaande uit vele in vivo codes die geanalyseerd werden aan de hand van de principes van
. Aanvullende observaties op het schoolterrein valideerden deze bevindingen
en voegden nieuwe informatie toe, zoals over de hiërarchische relaties tussen docenten en
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leerlingen, de beperkte mogelijkheden om seksuele voorlichting te implementeren binnen de
schoolsetting, en de mate waarin leerlingen hun docent als betrouwbare seksuele voorlichters
kunnen beschouwen. Tijdens de validatiestudie die plaatsvond in 2013 bediscussieerden en
ƪ          
 Ǥ  ƪ         
om opnieuw de literatuur over   na te slaan, welke gebruikt was om de
data te analyseren. Deze stap leverde een diepere interpretatie van de resultaten op, zoals
besproken in hoofdstuk 9.
Onderzoeksvraag 1: De Percepties van Leerlingen van Relaties en Seksuele Handelingen
Hoofdstuk 5 bespreekt de percepties van leerlingen van relaties en seksuele handelingen,
en hoe zij hun seksuele handelingsbekwaamheid construeren en onderhandelen binnen
de Oegandese context waarin jongeren verwacht worden zich te onthouden van seks, zoals
uitgedragen door middelbare scholen en -breder- de Oegandese maatschappij. De resultaten
laten zien dat leerlingen seksuele handelingen verrichten ondanks hun overtuigingen dat
   ơ           
 Ǥ  ǡ ǡ Ƥ ´     
van leerlingen vergroten hun gevaar en kwetsbaarheid. De bevindingen suggereren verder dat
docenten belangrijke poortwachters zijn van de toegang van leerlingen tot informatie over
hun SRGR. Het hoofdstuk concludeert daarom dat de belangrijke rol die docenten spelen in
de implementatie van seksuele voorlichting op scholen meer erkend moet worden. De rol van
docenten, zoals besproken in onderzoeksvragen 2 en 3, is daarom onderwerp van studie in de
daaropvolgende hoofdstukken.
Onderzoeksvraag 2: De Culturele Schema’s en Persoonlijke Ervaringen van Docenten
met Seksualiteit en Seksuele Voorlichting en Hoe Deze Docenten Motiveren om
Seksuele Voorlichting te Geven
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Intermezzo 2 en Hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 bestuderen de culturele schema’s en persoonlijke
ervaringen van docenten met seksualiteit en seksuele voorlichting, en hoe deze het geven
van seksuele voorlichting motiveren. Op deze manier probeert dit dissertatieonderzoek een
beter begrip te krijgen van de rol van docenten in de implementatie van seksuele voorlichting
op scholen. Eerst bespreekt Intermezzo 2 de belangrijkste waarden en discourses waarin de
percepties van de leerlingen en motivaties van de docenten ingebed zijn. Vruchtbaarheid,
religie en met name moraliteit blijken belangrijke waarden te zijn die een rol spelen in de
doelen nagestreefd door de participanten.
Hoofdstuk 6 en 7 bespreken de rol van culturele schema’s van docenten met betrekking
tot hun culturele waarden en overtuigingen en hun professionele identiteit in hun motivaties
om seksuele voorlichting te geven. Hoofdstuk 6 laat zien dat docenten een scheiding ervaren
tussen de huidige situatie in Oeganda en het ‘traditionele’ Oeganda. Ze geven aan dat de
cultuur is veranderd — dat tradities verdwijnen — en dat jongeren tegenwoordig andere
   Ǥ     ´     ƪ 
schema’s tussen ‘traditioneel’ en huidig Oeganda om te gaan. In gevallen waar docenten niet

samenvatting
     ƪ   ǯ  ǡ     ǡ
houden ze ambivalente schema’s over, welke negatieve gevoelens oproepen — zoals het
zich oncomfortabel voelen om seksuele voorlichting te geven. De bevindingen suggereren
dat deze ambivalentie ontstaat doordat docenten zich realiseren dat de huidige  Ǧ
 3, of het algemene gebrek aan seksuele voorlichting, de behoeftes van seksueel
actieve leerlingen tekortdoet. De literatuur laat zien dat jongeren, inclusief seksueel actieve
jongeren, CSE nodig hebben welke hun seksualiteit op een positieve manier benadert en
informatie over anticonceptie geeft. Echter, de bevindingen van dit dissertatieonderzoek laten
               ơ
omdat ze vinden dat het immoreel is om met jongeren op die manier over seksualiteit te
praten. De docenten vrezen dat dergelijke voorlichting jongeren aan zal zetten om seksueel
actief te worden en dat zij vervolgens door het geven van seksuele voorlichting als docent het
respect van de maatschappij zullen verliezen.
Op een morele manier lesgeven en gerespecteerd worden door de maatschappij zijn
belangrijke elementen van de professionele identiteit van de participerende Oegandese
docenten in dit dissertatieonderzoek. Hoofdstuk 7 laat zien dat docenten zichzelf als
een rolmodel zien, een autoriteit, een counselor en gids, en een uitvoerder van ethiek en
regelementen. De resultaten laten zien dat deze professionele identiteit het seksuele
burgerschap van leerlingen in de weg zit. Daarnaast laten de bevindingen ook zien dat
het seksuele burgerschap van leerlingen beperkt wordt door de schoolreglementen, die de
seksualiteit van leerlingen proberen in te perken door leerlingen toegang tot accurate en
complete informatie over anticonceptie te ontzeggen, door romantische en seksuele relaties
 ơǡ             ǡ  
ơ     Ǥ       
onschuldig en kwetsbaar te beschouwen. Dergelijke constructies herbevestigen hun eigen
geconstrueerde professionele identiteit van het zijn van een hoeder, een counselor en gids,
en van de school als een veilige, beschermde omgeving. Echter, dergelijke constructies
beschermen leerlingen niet, maar vergroten juist hun gevaar en kwetsbaarheid. Bijvoorbeeld,
de percepties van docenten dat zij de seksualiteit van leerlingen moeten inperken
zolang zij nog op school zitten, motiveert docenten om op angst gebaseerde seksuele
voorlichtingsboodschappen te geven welke het hebben van seks demotiveren. Hoewel het
doel van dergelijke boodschappen is om de seksuele activiteit van leerlingen op de korte
termijn te ontmoedigen, zijn deze minder geschikt voor het ontwikkelen van seksuele
handelingsbekwaamheid op de langere termijn.
Terwijl de inhoud van de seksuele voorlichtingsboodschappen die docenten geven
voornamelijk geconstrueerd lijkt door culturele schema’s, zoals hierboven besproken, blijken
docenten hun persoonlijke ervaringen te gebruiken om deze boodschappen te motiveren.
Hoofdstuk 8 besprak de rol van hun persoonlijke eerste ervaringen met seks en liet zien
dat docenten deze ervaringen reconstrueerden, of selecteerden, om hun huidige redenaties
 Ǥ   ơ       
handelingsbekwaamheid en het seksuele burgerschap van hun leerlingen wanneer zij
3 Abstinence-only education is het Engelstalige begrip voor seksuele vorming waarin de focus uitsluitend
ligt op het zich onthouden van seks.
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   Ǥ     ơ 
persoonlijke ervaringen met seks voor het huwelijk en positieve ervaringen met onthouding
van seks. De bevinding dat docenten hun persoonlijke ervaringen reconstrueren of selecteren
verklaart waarom docenten op overeenkomstige ervaringen kunnen bouwen om verschillende
benaderingen van seksuele handelingsbekwaamheid en seksueel burgerschap van leerlingen
te motiveren. Ook laten de bevindingen zien dat de persoonlijke ervaringen van docenten
belangrijk zijn, omdat ze docenten in staat stellen zich in te leven in hun leerlingen. Dit
versterkt hun motivatie om seksuele voorlichting te geven. Een voorbeeld is de motivatie
van docenten om bij te dragen aan het welzijn van hun leerlingen door ze te behoeden voor
de ‘fouten’ die zij zelf vroeger gemaakt hebben. Hierop baserend kan geconcludeerd worden
dat persoonlijke ervaringen als belangrijke intrinsieke motivatie dienen voor docenten om
seksuele voorlichting te geven, maar dat, gezien dat docenten zich beroepen op de culturele
schema’s die  Ǧ   ondersteunen, een ondersteunende en in staat
stellende omgeving een voorwaarde is voor het geven van CSE.
Onderzoeksvraag 3:
Cultureel Sjabloon voor Seksuele Voorlichting op Scholen in Oeganda
Hoofdstuk 9 presenteert een cultureel sjabloon ȋȌ voor seksuele voorlichting op
scholen in Oeganda. Dit sjabloon visualiseert de gedeelde redenaties en motivaties van
Oegandese docenten om seksuele voorlichting te geven. Omdat het culturele sjabloon
gedeeld is, worden deze redenaties begrepen door docenten die in soortgelijke contexten
werken. Het culturele sjabloon visualiseert hoe de redenaties van docenten om seksuele
voorlichting te geven gemotiveerd worden door hogere niveau doelen om bij te dragen aan
het eigen welzijn en aan dat van hun leerlingen. Op deze manier kan het geven van seksuele
voorlichting niet alleen gemotiveerd zijn door schema’s die leerlingen juiste en complete
informatie geven over SRGR, welke ze in staat stelt om hun seksuele handelingsbekwaamheid
te ontwikkelen, maar kan deze ook gemotiveerd zijn door andere schema’s die  Ǧ
 ondersteunen, zoals:
Ȉ Het bedwingen van de seksualiteit van leerlingen om daarmee het schoolimago te
beschermen;
Ȉ Het bijdragen aan het welzijn van leerlingen door ze aan te moedigen om te studeren en
zich te ontwikkelen tot moreel juiste ȋȌ individuen; en
Ȉ Het moreel juist ȋȌ lesgeven geïnstrueerd door hun professionele identiteit.
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     ´ ƪ ǡ °     
  Ǥ     ͢  ͥǡ    ƪ  
tussen hun culturele schema’s van het ‘traditionele’ en het huidige Oeganda, en tussen het
naleven van hun professionele identiteit en de observatie dat hun leerlingen behoefte hebben
aan CSE. De bevindingen in hoofdstuk 6 laten zien dat docenten strategieën toepassen op
 ƪ   ǯ  Ǯǯ   ǡ  ǣ
(1) een  schema dat leerlingen hun behoefte om seksuele handelingen te
verrichten moeten uitstellen tot ze zijn afgestudeerd of de volwassen leeftijd hebben
bereikt (in plaats tot aan het huwelijk); en

samenvatting
(2) geïntegreerde schema’s dat  Ǧ  verantwoord zou moeten
worden vanuit de gezondheidsrisico’s van jongeren (in plaats vanuit de waarde van
maagdelijkheid), en dat docenten morele gidsen zijn die leerlingen naar moreel
gedrag kunnen leiden (nadat zij zich hebben ingelaten met ‘immorele’ seksuele
handelingen of nadat zij ‘immorele’ boodschappen van hun vrienden en de media
hebben ontvangen).
Deze nieuwe schema’s laten redenaties zien die een type  Ǧ  
ondersteunen die gebaseerd is op angst- en seks-ontmoedigende boodschappen. Wanneer
       ƪ   ǯ     ÃǦ 
compromisschema’s kunnen zij achterblijven met ambivalentie, welke negatieve gevoelens
op kunnen roepen, zoals het zich oncomfortabel voelen om seksuele voorlichting te geven.
Hoofdstuk 9 bespreekt twee strategieën die docenten in deze studie toepasten toen zij
 ƪ           ǣ
(1) , waarbij zij de inhoud van hun seksuele voorlichtingsboodschappen
aanpasten naar wat de schoolsetting voorschrijft; en (2) ±±,
 waarbij
ze deden alsof leerlingen seksueel onschuldig zijn in plaats van het seksueel burgerschap van
leerlingen te erkennen. Dit kan beschouwd worden als een  omdat docenten
op die manier toch bijdragen aan hun eigen welzijn en dat van hun leerlingen wanneer zij
 Ǧ  geven.

 
Op basis van   heeft dit dissertatieonderzoek een theoretisch model
ontwikkeld gericht op de individuele redenatieprocessen van docenten voor het geven van
seksuele voorlichting op scholen in Oeganda. Zoals besproken in hoofdstuk 8 laat het
theoretische model de wisselwerking zien tussen culturele schema’s, zoals gevisualiseerd
in het culturele sjabloon ȋȌ, en persoonlijke ervaringen: docenten ontwikkelen
hun individuele schema’s gedurende de levensloop gebaseerd op hun verworven culturele
schema’s en hun persoonlijke ervaringen, inclusief de emoties die deze oproepen.
Zoals besproken in hoofdstuk 7 is een belangrijk aspect van de redenatieprocessen van
docenten om seksuele voorlichting te geven de wisselwerking tussen hun schema’s van
professionele identiteit, de schoolsetting, en de leerlingen en hun seksuele burgerschap
ȋ ȌǤ    ǯ ǦƤ ǡ  
inhoud van de seksuele voorlichtingsboodschappen van de docenten niet statisch. Veelal
zullen docenten de inhoud van hun boodschappen afstemmen op wat zij denken dat er van
       Ƥ            
achten voor de leerlingen die zij onderwijzen.

 ͢  ͥ      ƪ   
dankzij de wisselwerking tussen hun schema’s. Het theoretische model redeneert dat als
    ǯ    ƪ  ǡ    
voorlichtingsboodschappen kunnen geven zoals zij zich voorgenomen hadden. Maar in het
        ƪ  ǡ   
nood ȋȌ     ´    ƪ  
te lossen en zich van de emotionele nood te ontdoen.
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Schema’s hebben vier functies: (1) de representatieve; (2) de constructieve; (3) de
directieve; en (4) de evocatieve (D’Andrade, 1984). De    is het meest duidelijk
aanwezig in het theoretische model: emoties liggen ten grondslag aan, en versterken, de
    ǯ       ƪ   
lossen. De   is vooral zichtbaar in de manier waarop docenten seksuele
voorlichting en de rol van seksuele voorlichting in relatie tot hun leerlingen en hun seksuele
burgerschap beschouwen. Zoals besproken in hoofdstuk 6, waren de constructieve en
   duidelijk voor docenten in relatie tot hun ‘traditionele’ representaties van
seksuele voorlichting: het was de rol van de ǯ, of de zus van de vader, om jonge meisjes
voor te lichten, en jongeren ontvingen alleen seksuele voorlichtingen wanneer zij klaar
werden geacht om seksueel actief te worden. Echter, door maatschappelijke veranderingen,
is de   van seksuele voorlichting veranderd, wat kan leiden tot interne
ƪ        constructieve en directieve   te ontwikkelen,
zoals: wie moet seksuele voorlichting geven en watt zou de inhoud van deze voorlichting
moeten zijn?

           ƪ 
 ǯ   ǡ         ÃƤ  
   ƪ   ǯ  ǡ    ǡ  
comfortabeler kan laten voelen om CSE te geven. Het betreft delen van de volgende
ƪ   ǯǣ ȋ͝Ȍ     Ǣ ȋ͞Ȍ     
gat van seksuele voorlichters op te vullen; (3) jongeren zijn seksueel actief; en (4) jongeren
ontvangen incorrecte informatie over seksualiteit van de media en andere bronnen. Dit
nieuwe, geïntegreerde schema duidt de docent ȋ   Ȍ aan als CSE onderwijzer
ȋ   Ȍ in het huidige Oeganda. Het includeert de motivaties van docenten
om gerespecteerd te worden door de maatschappij en bij te dragen aan het welzijn van
     ơ     ǡ  
aan uitgestelde seksuele initiatie en beschermde seksuele interactie. Hoewel verschillende
docenten aangaven dat moreel lesgeven het geven van  Ǧ  betekent,
       ơ       
van hun professionele identiteit als docent en daarom ook beschouwd kan worden als moreel
lesgeven.
Onderzoeksvraag 4: Discussie en Praktische Implicaties
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 ͝   Ƥ      Ǧ
Ƥ                
ontwikkelt en ervaren wordt en waarin seksuele voorlichting gegeven wordt. De bevindingen
  ͡         ƪ      
aspecten voor jongeren belangrijk is om ze hun seksualiteit te laten begrijpen en van te
genieten. Overeenkomstig heeft deze dissertatie zich ook ten doel gesteld een beter begrip
te krijgen van de socioculturele context waarin seksuele voorlichtingsboodschappen worden
geformuleerd en gedeeld, om op die manier bij te dragen aan een succesvollere implementatie
 ơ    ǯǤ      

samenvatting
bevindingen zien dat, in de Oegandese context, docenten leerlingen vaak beschouwen als
onschuldig en kwetsbaar. Dergelijke constructies versterken hun eigen professionele identiteit
van een hoeder, een counselor en gids, en van de school als een veilige, beschermde omgeving.
Echter, in plaats van beschermen, dragen dergelijke schoolreglementen en constructies van
leerlingen bij aan het gevaar en de kwetsbaarheid van leerlingen. Bijvoorbeeld, dergelijke
schema’s moedigen voorlichtingsboodschappen aan die seksuele activiteit op korte termijn
wil ontmoedigen door het geven van beperkende, seks-ontmoedigende en op angstgebaseerde boodschappen. Dergelijke boodschappen ondermijnen het ontwikkelen van
seksuele handelingsbekwaamheid op de lange termijn. Gezien de persoonlijke seksuele
ervaringen van docenten, zoals besproken in hoofdstuk 8, waarin ze aangaven graag hun
leerlingen te behoeden voor de ‘fouten’ die zij zelf gemaakt hebben, lijkt het verrassend dat
docenten dergelijke beperkende boodschappen geven die juist bijdragen aan het gevaar en de
kwetsbaarheid van leerlingen.
Om de motivaties van docenten om deze seksuele voorlichtingsboodschappen te geven
beter te begrijpen, is het belangrijk om te realiseren dat zij zich ook zelf in kwetsbare posities
Ǥ ǡ         Ƥ   
    ƪ           
voorlichting tegen de schoolreglementen ingaat en daardoor kan leiden tot ontslag. Daarnaast
twijfelden sommige docenten ook in hoeverre condoomdemonstraties — welke kunnen
bijdragen aan het geven van juiste en complete informatie — het welzijn van hun leerlingen
vergroten in een context waarin jongeren nauwelijks toegang hebben tot anticonceptie.
Sommige docenten redeneerden dat leerlingen in een dergelijke context meer gebaat zijn
bij strategieën die ze helpen zich te onthouden van seks. Deze voorbeelden suggereren dat
    Ƥ        
beide het doel kunnen nastreven om bij te dragen aan het seksuele en reproductieve welzijn
van jongeren, maar dat hun invulling van wat dit welzijn omvat, en de strategieën die nodig
zijn om deze doelen te bereiken, kunnen verschillen.

 ǯ 
Op basis van de bevindingen in deze dissertatie kan het betwijfeld worden in hoeverre
scholen in de Oegandese context de aangewezen setting zijn om seksuele voorlichting te
geven en in hoeverre docenten de aangewezen seksuele voorlichters zijn om de doelen van
seksuele voorlichting te bereiken, zoals geformuleerd door internationale organisaties als
UNESCO et al. (2009). Niet alleen worden docenten beperkt door de schoolreglementen,
maar ook dragen hun professionele identiteit en machtsrelaties binnen de school bij aan
een verhoogde kwetsbaarheid om CSE te geven. Daarnaast werd tijdens het veldwerk
een lage implementatiebetrouwbaarheid geconstateerd van de verschillende seksuele
voorlichtingsprogramma’s die gegeven werden op de Oegandese middelbare scholen. Er kan
zelfs betwijfeld worden in hoeverre de opeenstapeling van versnipperde, ad hoc seksuele
voorlichtingsboodschappen die leerlingen ontvingen— zoals geobserveerd tijdens de
dataverzameling — beschouwd kunnen worden als ‘seksuele voorlichting’. Deze observaties
in ogenschouw nemende lijkt het raadzaam om prioriteit te geven aan een  
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 om de 
 van seksuele voorlichtingsprogramma’s in
Oeganda te verhogen.
De implementatie van seksuele voorlichting op scholen door docenten kan gezien
worden als een goedkope en daarmee duurzame implementatiestrategie. Hoewel, in
het geval dat een lage implementatiebetrouwbaarheid leidt tot ad hoc, beperkende, op
angst-gebaseerde en seks-ontmoedigende boodschappen, kan het betwijfeld worden hoe
duurzaam deze strategie eigenlijk is. Evengoed hebben scholen wel de potentie om een groot
aantal jongeren te bereiken. En ongeacht of docenten wel of niet formeel aangewezen zijn
om seksuele voorlichting te geven, spelen zij alsnog een belangrijke rol in de ontwikkeling
van de seksuele bekwaamheid en het seksuele en reproductieve welzijn van hun leerlingen.
Daarnaast is het de vraag of, gezien de Oegandese culturele en religieuze normen en waarden
met betrekking tot het seksuele burgerschap van jongeren, er buiten de school wel een
omgeving te vinden is waarin CSE gegeven kan worden. Dit afwegende, lijkt het de moeite
waard om toch in te blijven zetten op seksuele voorlichting op scholen en daarbij te investeren
in middelen om docenten te trainen; docenten ondersteuning te bieden, zoals het inhuren
      Ƥ Ǣ        
kwetsbaarheid van zowel leerlingen als docenten door het creëren van een ondersteunende,
 voor de implementatie van CSE. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan de integratie van CSE in bredere interventies, zoals een ǮǦ  ǯ.
Een dergelijke benadering omvat onder meer het ontwikkelen van schoolreglementen die de
SRGR van leerlingen ondersteunen, bijvoorbeeld door romantische en seksuele relaties niet
 ơ        ǡ     ơ
 ơ     Ǥ
Toekomstig onderzoek zou kunnen uitwijzen in hoeverre het integreren van
CSE-programma’s in Ǧ    bij kan dragen aan een verhoogde
implementatiebetrouwbaarheid. Verder onderzoek wordt ook aangeraden naar de rol
van emoties in het geven van seksuele voorlichting en naar succesvolle strategieën om
maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen door het doen van wetenschappelijk
onderzoek  en voorr organisaties.
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