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‘Het hoort er gewoon bij’

Algemene informatie
Onderzoeken binnen pabo’s en lerarenopleidingen
In het afgelopen jaar onderzochten Rutgers en Stichting School & Veiligheid welke plek het thema relationele vorming en
seksualiteit heeft in de pabo’s en lerarenopleidingen. Hoe worden aankomend leerkrachten tijdens hun opleiding voorbereid op
het lesgeven hierin? Hoe worden zij toegerust op het adequaat reageren op seksueel gedrag en het creëren van een veilige
sfeer waar iedereen zichzelf kan zijn? Doel van het onderzoek: verkennen waar lerarenopleidingen op dit terrein ondersteuning
nodig hebben. Het congres was hierin een eerste stap.
Hier lees je de eerste uitkomsten van ons onderzoek.
Tevens vind je hier de links naar de uitgebreide onderzoeksrapporten
per sector (Pabo, Biologie, Gezondheidszorg & Welzijn, Generiek).

Doe mee! Werk mee aan het ontwikkelen en testen van tools
Om jou als lerarenopleider te ondersteunen bij het lesgeven over gezonde relaties & seksualiteit en het waarborgen van sociale
veiligheid, ontwikkelen we een aantal tools. Dat doen we natuurlijk graag in samenwerking met jou als professional! Wil
jij meedenken over deze tools? Of ze uitproberen in je klas? Stuur ons een mailtje op info@seksuelevorming.nl.
Onze websites
Deze bevatten een schat aan informatie, tips en tools die leerkrachten ondersteunen bij het lesgeven over en in gesprek gaan
met kinderen en jongeren rondom gezonde relaties en seksualiteit. Veel hiervan kun jij als lerarenopleider ook inzetten bij het
onderwijs aan je studenten.

Seksuele vorming

School en veiligheid

Rutgers
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Gendi

Bronnen, tips & tools voor lerarenopleiders

Pabo

Seksuelevorming.nl, thema pabo
Hier vind je informatie, tips en goede voorbeelden voor het lesgeven in seksuele vorming op de pabo.
Juf, doet u ook aan seks?
Lespakket van vijf modules voor relationele en seksuele vorming op pabo’s. De opdrachten en werkvormen zijn erop gericht om
studenten kennis te laten maken met het onderwerp, ervaringen met andere studenten uit te wisselen en te leren hoe ze les
kunnen geven over relaties en seksualiteit. Ook leren ze seksueel gedrag van kinderen adequaat te duiden en pedagogisch te
handelen. En ze leren om te gaan met weerstanden van collega’s of ouders. Noot: dit lespakket wordt binnenkort herzien.
Pedagogische wegwijzers naar seksuele integriteit (po)
Wat kun je als leraar doen om in de klas een respectvolle en verantwoordelijke houding rond seksualiteit en gender voor te
leven en te stimuleren? En hoe reageer je op ongeplande situaties? Dat vraagt om pedagogisch vakmanschap. Acht wegwijzers
geven richting aan hoe je in alledaagse klassensituaties kunt werken aan seksuele integriteit: het bewust, respectvol en
verantwoordelijk omgaan met de eigen seksualiteit en gender en die van anderen.
Richtlijn seksuele en relationele vorming
De richtlijn seksuele en relationele vorming is vastgesteld door de Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie in
samenwerking met de Bundeszentrale für gesuntheitliche Aufklärung en experts in Europa. De richtlijn is vertaald naar de
Nederlandse situatie en biedt houvast bij de inrichting van seksuele vorming in een doorlopende leerlijn.
Toestemming geven voor kinderen
In deze Youtube video wordt uitgelegd dat jij als kind zelf bepaalt wat je doet met lijf. En hoe je toestemming (consent) moet
vragen. (https://www.youtube.com/watch?v=5UiZzbKotlE)
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Fasen in de seksuele ontwikkeling van kinderen
Seksuele ontwikkeling 4-6 jaar

Seksuele ontwikkeling 6-9 jaar)

Seksuele ontwikkeling 9-12 jaar

Het vlaggensysteem.nl
Het Vlaggensysteem is een interventie die professionele opvoeders handvatten biedt om seksueel gedrag adequaat te
beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te reageren. Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en
draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren.
Werken aan respect voor seksuele diversiteit. Waar begin je?
Waar begin je als je in je team in gesprek wilt komen – en blijven – over seksuele diversiteit? Waar gaat het goed en waar is
vooruitgang te boeken? De materialen van ‘Waar begin je?’ faciliteren het teamgesprek hierover. Een boekje, poster en
handreiking waarmee aandacht voor seksuele diversiteit op school een goede plek kan krijgen.
Handreiking sekse, gender en seksuele diversiteit
Deze handreiking geeft meer inzicht in het belang van aandacht voor seksuele diversiteit in het onderwijs en hoe je dat als
leerkracht kunt doen.
Genderbewust handelen (po)
Ruimte geven aan leerlingen om genderonafhankelijke keuzes te maken zit in kleine dingen: in eenvoudige handelingen die je
als leerkracht kunt verrichten, in taal die je kunt uiten. Deze visuele checklist geeft hier praktische tips hiervoor.
Aan de slag kalender
De ‘Aan de slag kalender’ is een kleurige poster voor het basisonderwijs met bijbehorende lestips. De kalender inspireert om op
jaarlijkse feest- en themadagen aan de slag te gaan met het onderwerp gender- en seksuele identiteit.
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Bronnen, tips & tools voor lerarenopleiders

Lerarenopleiding

Lerarenopleiding - Seksuelevorming.nl
Hier vind je informatie, tips en goede voorbeelden voor het voorbereiden van je studenten op het geven van seksuele vorming
als zij later docent zijn in het voortgezet onderwijs of het mbo.
Starten met seksuele vorming
Hoe ga je binnen het onderwijs het gesprek aan met jongeren over relaties en seksualiteit? Met welke lesmethode je ook werkt,
deze online cursus geeft je handvatten om op een positieve en veilige manier met jongeren over deze thema’s te praten.
De fijne kneepjes van het vak
‘De fijne kneepjes van het vak’ is lesmateriaal voor docenten aan lerarenopleidingen (vo). Studenten ontwikkelen met deze
lessen hun pedagogisch vakmanschap bij het werken aan seksuele integriteit. Het bestaat uit vier video’s van een
klassensituatie met een docentenhandleiding.
De Kijkroute. Inspelen op situaties rond seksualiteit en gender in de klas
Hoe werk je aan een veilige sfeer in de klas rondom seksualiteit en gender? In de Kijkroute ga je aan de hand van vier films van
alledaagse situaties in de klas in groepjes aan de slag. In deze werkvorm kun je ongedwongen sparren over dit soort situaties.
Daarbij worden allerlei elementen van pedagogisch vakmanschap getraind.
Pedagogische wegwijzers naar seksuele integriteit (vo)
Wat kun je als leraar doen om een open, veilig en seksueel integer klimaat te scheppen, in de klas en in school? Hoe begeleid je
leerlingen in het zich ontwikkelen in seksuele integriteit: het respectvol, bewust en verantwoordelijk omgaan met de eigen
seksualiteit en gender en die van anderen? Dat vraagt om pedagogisch vakmanschap. Acht wegwijzers geven richting aan hoe je
hier in alledaagse klassensituaties aan kunt werken.
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Richtlijn seksuele en relationele vorming
De richtlijn seksuele en relationele vorming is vastgesteld door de Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie in
samenwerking met de Bundeszentrale für gesuntheitliche Aufklärung en experts in Europa. De richtlijn is vertaald naar de
Nederlandse situatie en biedt houvast bij de inrichting van seksuele vorming in een doorlopende leerlijn.
Fasen in de seksuele ontwikkeling van jongeren
Seksuele ontwikkeling 15-19 jaar

Seksuele ontwikkeling 15-19 jaar

Over seks gesproken.pdf
Dit is een handleiding met lessuggesties voor docenten van de tweedegraads lerarenopleidingen Biologie en Gezondheidszorg
& Welzijn om het thema seksuele en relationele vorming met hun studenten te bespreken. (Noot: Deze wordt momenteel
herzien en komt volgend jaar beschikbaar op seksuelevorming.nl)
Seks onder je 25e
Seks onder je 25ste is een grootschalig representatief onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren in Nederland tussen
de 12 en 25 jaar. Het onderzoek wordt om de paar jaar herhaald. De website biedt uitkomsten van de onderzoeken en
aanvullende informatie.
Het Vlaggensysteem.nl
Het Vlaggensysteem is een interventie die professionele opvoeders handvatten biedt om seksueel gedrag adequaat te
beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te reageren. Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en
draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren.
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Werken aan respect voor seksuele diversiteit. Waar begin je?
Waar begin je als je in je team in gesprek wilt komen – en blijven – over seksuele diversiteit? Waar gaat het goed en waar is
vooruitgang te boeken? De materialen van ‘Waar begin je?’ faciliteren het teamgesprek hierover. Een boekje, poster en
handreiking waarmee aandacht voor seksuele diversiteit op school een goede plek kan krijgen.
Genderbewust handelen in het vo
Ruimte geven aan leerlingen om genderonafhankelijke keuzes te maken, zit in kleine dingen: in eenvoudige handelingen die je
als leerkracht kunt verrichten, in taal die je kunt uiten. Deze checklist biedt je praktische tips.
Stappenplan voor een veilig klassengesprek
Het is soms best lastig om onvoorbereid het gesprek met je leerlingen te voeren over seksuele diversiteit. Een visual met zes
stappen helpen je voorbereid te zijn en hier op een veilige manier over te praten. De visual is ook heel bruikbaar voor het
bespreken van andere ‘lastige onderwerpen’.
Toestemming: zo simpel als thee
In een Youtube video wordt aan de hand van een kopje thee het principe ‘consent’ uitgelegd.
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Vanuit het congres
Over Mathieu Heemelaar, keynote spreker tijdens het congres
Mathieu Heemelaar was keynote spreker tijdens het congres ‘Het hoort er gewoon bij’ op 5 november 2021.
Tot zijn pensionering in september 2021 was hij hogeschooldocent bij de opleidingen Social Work, Pabo en Pedagogiek van de
Haagse Hogeschool. Hij heeft zich gespecialiseerd in het thema seksualiteit en intimiteit en schreef een handboek Jeugd, Zorg
en Welzijn en voor pabo en tweedegraads lerarenopleidingen het boek ‘Seksuele vorming en diversiteit’.
Op zijn website vind je onder meer informatie over:
• de Minor Seksuele vorming en diversiteit, aangeboden aan de flex-opleiding van de Pabo van de Haagse Hogeschool;
• de ‘sekscaroussel’ met startopdrachten en didactische adviezen voor de eerste les seksuele vorming op elke school;
• Het solarosi-model voor de beroepshouding van de docent seksuele vorming (zie ook hieronder).

Website Mathieu Heemelaar

De powerpoint presentaties van de workshops Ouderbetrokkenheid, Seksuele Integriteit en Seksuele en genderdiversiteit
staan als bijlage bij de email.
Workshop Culturele en religieuze diversiteit
Van deze workshop is geen powerpoint. Maar kijk vooral eens naar de ‘Slipcursus Seksualiteit’. Marianne Cense vertelt in deze
video workshop hoe je als docent met jongeren om kunt gaan in de klas op de leerweg seksualiteit.
Ze deelt de resultaten van haar onderzoeken en het nieuwe model voor seksuele vorming dat ze op basis daarvan ontwikkelde.
Naast aanbevelingen over seksuele vorming en het omgaan met jongeren in de klas krijg je praktische tips en tools.
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Nieuwsbrief voor lerarenopleiders
Ontvang je onze nieuwsbrieven al? Deze verschijnen maximaal 4x per jaar. Er zijn aparte nieuwsbrieven voor pabo en
lerarenopleiding.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Onze eerdere nieuwsbrieven voor lerarenopleiders aan de pabo
Nieuwsbrief 1 ‘Seksuele vorming en integriteit
in de pabo’ (juni 2021)

Nieuwsbrief 2 ‘Seksuele vorming en integriteit
in de Pabo' (september 2021)

Lees hier onze eerdere nieuwsbrieven voor lerarenopleiders
Nieuwsbrief 1 voor lerarenopleidingen
(juni 2021)

Nieuwsbrief-2 voor lerarenopleidingen
(september 2021)
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SOLAROSI
Een attitudekader seksuele vorming
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