
  
 
  

Me Jane You Tarzan in de klas 
Seksualiteit bij mannen en 
vrouwen  
 

Leeftijd: 13 -15 jaar 16 – 18 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw of VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Biologie en maatschappijleer  
 
Kernbegrippen 
Seksualiteit, gender, vooroordelen, geslachtsdelen 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende kerndoel: 
Biologie, 34: De leerlingen leren zorg te dragen 
voor de lichamelijke en psychische gezondheid 
van henzelf en anderen. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Me Jane You 
Tarzan in de klas. Op Schooltv.nl vind je ook de 
andere afleveringen uit deze serie over lichaam, 
opvoeding, beeldvorming en carrière.  
 
………………………………………………………………………….. 
 
Antwoorden 
 
1 Omdat de bestaande termen, zoals ‘voorbips’, 
niet gepast werden gevonden.  
2 Een kenniscentrum voor seksualiteit  
3:  
1 Voorhuid 
2 Eikel van de clitoris 
3 Kleine schaamlippen 
4 Corpus  
5 Zwellichamen 
6 Plasbuis 
8 Opening van de vagina 
9 Opening van de klier van Bartholin  
11 Klier van Bartholin 
 
 4 Eigen antwoord  

 
Samengevat 
In Zweden werd voor het woord vagina een nieuw 
woord aan de taal toegevoegd. Helpt dit om de 
vrouwelijke seksualiteit bespreekbaarder te maken? 
Ersin en Sofie gaan op onderzoek uit. De seksuoloog 
laat zien dat de clitoris van de vrouw groter is dan de 
meeste mensen weten. 
 
Kijkvragen 

 
1 Waarom werd in Zweden het woord ‘snippa’ voor de 
vagina geïntroduceerd? 
 
2 Wat is de Rutgers Stichting? Kijk eventueel op 
rutgers.nl 
 
3 Vul de namen van de onderdelen van de clitoris in. 
Kies uit: Plasbuis/opening van de vagina/  
eikel van de clitoris/kleine schaamlippen/voorhuid/ 
zwellichamen/corpus/klier van Bartholin/ 
opening van de klier van Bartholin. 

 
 
 
4 In het Nederlands worden er woorden gebruikt als 
voorbips, schaamhaar en schaamlippen. Wat vind je 
van deze benamingen? 
Bedenk een alternatief woord dat we zouden kunnen 
gebruiken en leg je keuze uit.  
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Docentenversie 
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Me Jane You Tarzan in de klas 
Seksualiteit bij mannen en 
vrouwen 

Leeftijd: 13 - 15 jaar 16 - 18 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw of VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Biologie en maatschappijleer  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Me Jane 
You Tarzan in de klas. Op Schooltv.nl vind je ook 
de andere afleveringen uit deze serie over 
lichaam, opvoeding, beeldvorming en carrière.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘seksualiteit bij vrouwen en mannen’ is 
te gebruiken als onderwerp voor je 
profielwerkstuk voor het vak maatschappijleer en 
biologie.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij het 
onderwerp van deze video? Je zou bijvoorbeeld 
het volgende kunnen studeren: 
 
MBO 
Toegepaste biologie 
Maatschappelijke zorg 
 
HBO 
Biologie 
Seksuologie  
 
WO 
Gender studies  
Psychobiologie 
 

Kijkvragen 
 

Samengevat 
In Zweden werd voor het woord vagina een nieuw 
woord aan de taal toegevoegd. Helpt dit om de 
vrouwelijke seksualiteit bespreekbaarder te maken? 
Ersin en Sofie gaan op onderzoek uit. De seksuoloog 
laat zien dat de clitoris van de vrouw groter is dan de 
meeste mensen weten. 
 
Kijkvragen 

 
1 Waarom werd in Zweden het woord ‘snippa’ voor 
de vagina geïntroduceerd? 
 
2 Wat is de Rutgers Stichting? Kijk eventueel op 
rutgers.nl 
 
3 Vul de namen van de onderdelen van de clitoris in. 
Kies uit: Plasbuis/opening van de vagina/  
eikel van de clitoris/kleine schaamlippen/voorhuid/ 
zwellichamen/corpus/klier van Bartholin/ 
opening van de klier van Bartholin. 

 
 
 
4 In het Nederlands worden er woorden gebruikt als 
voorbips, schaamhaar en schaamlippen. Wat vind je 
van deze benamingen? 
Bedenk een alternatief woord dat we zouden kunnen 
gebruiken en leg je keuze uit.  
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