EXAMENVRAGEN: SEMINARIE SEKSUOLOGIE
2021-2022
Hoofdvragen
1) Is de seksuele ontwikkeling de integratie van verschillende deelgebieden? Waar of
niet waar? Waarom wel of niet? Welke argumenten worden gebruikt in dit debat?
→ Weet er iemand het antwoord op deze vraag? Ik vind dat nergens deftig terug.
Please xoxo
2)

(De grafiek van sexpert studie over de leeftijd van de eerste keer
geslachtsgemeenschap) is het waar of niet waar dat jongere generaties steeds
vroeger aan seks beginnen? Beargumenteer adhv de grafiek
3) (De grafiek van sexpert studie over dat mannen meer bedpartners hebben dan
vrouw) waar of niet waar, beargumenteer adhv de grafiek
4) Leg de seksuele script theorie van Gagnon en Simon uit.
5) Motiveer de stelling: Seksuele ontwikkeling begint in de puberteit
6) Er belt een ongeruste ouder van een kind (leeftijd niet gegeven) over dat haar kind
‘abnormaal seksueel gedrag’ stelt. Hoe stel je haar gerust? En ze vraagt ook of er
voldoende onderzoek naar seksualiteit bij kinderen is gedaan?
7) Je moet een voorlichting geven aan leerkrachten en ouders over seksualiteit bij
kleuters en peuters: hoe pak je dit inhoudelijk aan?
8) Stelling: “De klinische zorg moet nieuwe sociale scripts omtrent ouderen
implementeren”. Leg deze stelling uit. Op welke vlakken kan deze verandering
voordelen bieden? Geef twee voorbeelden.
9) Een oud nieuw samengesteld koppel, beide weduwen, willen seksueel actief zijn.
Welke raad geef jij hen?
10) het Institüt für Sexualwissenschaft had een drieledige doelstelling, wat was deze en
wat waren de maatschappelijke invloeden? (of zoiets ongeveer)
11) the curve of the sexuality of adults is the most saddest of all the social sciences.
bespreek deze uitspraak aan de hand van de leerstof over seksualiteit bij
volwassenen.
12) Een heteroseksueel koppel komt bij jou met ontevredenheid en vertelt het volgende:
de bevrediging van beiden is de verantwoordelijkheid van de man. Praten over seks
is niet nodig. Als je elkaar graag ziet, gaat dat toch vanzelf. Met echte, goede seks,
bedoelen we penetratieseks met een simultaan orgasme. Verklaar bovenstaande
uitspraken en welk verhaal zou jij brengen om hun ontevredenheid te verbeteren?
13) er wordt aan jou gevraagd te commentarieren: a) nieuw onderzoek toont aan dat
Vlamingen gemiddeld 2x/ week seks hebben. b) seks bij ouderen stelt niets voor
14) Welke elementen van seksualiteit bij kinderen? Integratief model van De Graaf en
Rademakers uitleggen.

Begrippen
1) Frank Beach
2) Plissit model
3) Sociaal-constructionisme
4) Emerging adulthood
5) Andropauze en Menopauze
6) Iwan Bloch
7) Age-ism
8) Menstruatie en seksualiteit
9) Sexual medicine
10) Brownmiller
11) Menopauze/ andropauze
12) Seksuele ontwikkeling bij baby’s
13) Albert Kinsey
14) Seriële monogamie
15) Seksuele homeostase
16) Seksualiteit en zwangerschap
17) Permissief - restrictief
18) Seksualiteit bij baby’s
19) Leonore Tiefer
20) Seksuele anamnese Dysforie - Erotofoob
21) Essentialisme
22) Masters en Jonhnson
23) niet-normatieve en normatieve geslachtsgebonden invloeden
24) viagra
25) ontwikkeling is contextgebonden
26) erotofiel en seksuele anamnese dysforie
27) discontinu ontwikkelingsmodel
Begrippen
1) Frank Beach
2) kenneth Plummer
3) seks als gedrag(ssysteem)
4) Plissit model
5) Sociaal-constructionisme
6) Emerging adulthood
7) Andropauze en Menopauze
8) Iwan Bloch
9) Age-ism
10) Menstruatie en seksualiteit
11) Sexual medicine
12) Brownmiller
13) Menopauze/ andropauze
14) Seksuele ontwikkeling bij baby’s
15) Albert Kinsey
16) Seriële monogamie

17) Seksuele homeostase
18) Seksualiteit en zwangerschap
19) Permissief - restrictief
20) Seksualiteit bij baby’s
21) Leonore Tiefer
22) Seksuele anamnese Dysforie - Erotofoob/Erotofiel
23) Essentialisme
24) Masters en Jonhnson
25) sociaal constructionisme
26) niet-normatieve en normatieve leeftijdsgebonden en geschiedenisgebonden
invloeden
27) John Money
28) Seksuele ontwikkeling bij kleuters
29) Sexual medicine
30) Adolescenten en seksualiteit
31) ontwikkeling is contextgebonden
32) Viagra
33) Alfred Kinsey
34) Normatieve leeftijdsgebonden en normatieve geschiedenisgebonden factoren
35) Ontwikkeling is multidirectioneel
36) Sexual medicine
37) Latentiefase
38) discontinu ontwikkelingsmodel
39) Plummer
40) ontwikkeling is plastisch
41) Habituatie bij baby’s

