
CREATING TOMORROW

LET’S TALK ABOUT….
Interfacultair (S)expertgroep

Jona Meijer & Mirjam Walpot
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KENNISBORREL

►Wie: Even voorstellen: (S)expertgroep
►Waarom: Achtergrond project
►Wat: Opbrengsten project
►Hoe: Visie seksualiteit curriculum
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EVEN VOORSTELLEN: (S)EXPERTGROEP

Titel presentatie

►Social work (MWD&SPH), Pedagogiek & Lectoraat

►Mirjam Walpot; Iddegien Kok; Carolien van den Honert; Sanne van Poele; 
Hans Diemel; Norbert Bussink; Chris Kremer; Fatima Bouhouti; Judith 
Kamstra; Jona Meijer

►Vraagstuk: hoe geven we les over seksualiteit en hoe bereiden we 
onze studenten het beste voor op de praktijk?
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SITUATIE?

(S)Expertgroep

►https://youtu.be/_yLhGahDiXw

Wat vind je van de reactie van de professional?
Hoe zou jouw reactie zijn als je haar was?
Wat is volgens jou de beste reactie voor het meisje?

https://youtu.be/_yLhGahDiXw
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VRAGEN

Titel presentatie

► ‘Wat is een vulva eigenlijk?’
► ‘Is dat normaal als een kind van 2 een stijf piemeltje krijgt bij het verschonen of is 

dat ernstig?’
► ‘Homo zijn mag niet van mijn geloof’
► ‘Ik heb nog nooit met mijn ouders over seks gesproken’
► ‘Temptation island; vreemdgaan kan toch echt niet mevrouw?’
► ‘Wat fijn om het eens met elkaar over seksualiteit te hebben’
► ‘Courgette, netflix & chilll’
► ‘Das echt niet eerlijk hoor, jongens mogen veel meer dan meisjes’
► ‘Stage: Is dat normaal…?’
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(S)expergroep

►Urgentie: commissie Samson
►Handelingsverlegenheid professionals
►Erasmusproject

►Social work, Pedagogiek & Lectoraat: (S)expertgroep
►Doelen

ACHTERGROND



www.hva.nl

OPBRENGST

WAT HEEFT HET JOU OPGELEVERD?
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OPBRENGST (S)EXPERTISETEAM

Kennis 
Didactiek
Onderwijsontwikkeling
Scholing
Inspiratie
Visie



9

OPBRENGST

Titel presentatie

Samenwerking onderwijs & onderzoek
Producten Safeguarding
Vragenlijst seksuele opvoeding valideren: 

resultaten?
Docenten in toekomstige projecten
Aanvraag Comenius
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Titel presentatie
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Titel presentatie
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Titel presentatie



13
Titel presentatie



VISIE: URGENTIE

►Taboe onderwerp
►Komen tegen in werkveld (stage)

►Preventie seksueel grensoverschrijdend gedrag
►Is dit normaal……?



VISIE

►(Blijvende) Aandacht seksualiteit in curriculum
►Doorlopende leerlijn
►Practice what you preach: seksualiteit is gewoon, ook 

in ons curriculum
►Geschoolde trainers
►Oefenen oefenen oefenen



AFSLUITING

Welke kansen zie jij voor seksualiteit binnen jouw vak?
Welken kansen zie je voor interfacultaire samenwerking?

Contact: 
Jona Meijer j.f.meijer@hva.nl
Mirjam Walpot m.g.g.walpot@hva.nl

mailto:j.f.meijer@hva.nl
mailto:m.g.g.walpot@hva.nl
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