Seksualiteit en diversiteit is een bijzonder relevant thema voor de
samenleving en daarmee voor hbo-studenten.
Heb je belangstelling voor mensenrechten, seksuele zelfbeschikking,
het bevorderen van lhbti-acceptatie, gezonde seksuele ontwikkeling
dan is deze minor wellicht iets voor jou!
•

•

•

taal

Kies op maat minor
opleiding

contactpersoon

In hoorcolleges wordt actuele basisinformatie geboden over:
seksuele gezondheid, seksuele ontwikkeling, seksuele vorming,
seksuele diversiteit, genderdiversiteit, seksualiteit & cultuur &
religie, counseling, effectieve discriminatiebestrijding en
seksueel grensoverschrijdend gedrag.
In trainingen oefen je om op een ontspannen wijze
sekspositieve seksuele vorming en counseling bij eenvoudige
seksuele klachten te verzorgen.
In een project naar eigen keuze bevorder je in de praktijk de
maatschappelijke acceptatie van lhbti’s op een basisschool, de
Haagse Hogeschool, een sportclub, de gezondheidszorg of het
sociaal werk of werk je aan preventie van seksueel
grensoverschrijdend gedrag.

Nederlandstalige hogeschoolminor. Om deze minor goed te kunnen
volgen dien je redelijk te kunnen communiceren in het Nederlands
(eerste of tweede taal). De toetsen, hoorcolleges,
vaardigheidstrainingen worden alleen in de Nederlandse taal
aangeboden.
Deze minor staat open voor alle hbo-studenten in Nederland.
Zie https://www.kiesopmaat.nl/modules/hhs/SWE/141351/
Hoofdfasestudenten van alle Nederlandse hogescholen van alle
opleidingen. De minor richt zich op studenten met affiniteit met
seksualiteit en diversiteit. De focus is onderwijs, hulpverlening, zorg,
educatie en sporteducatie, maar de minor is ook geschikt voor
studenten van andere opleidingen met interesse voor seksualiteit en
diversiteit.
Zo kunnen studenten van opleidingen als HRM, alle
gezondheidszorgenopleidingen, Rechten, LAW,
Bestuurskunde/Overheidsmanagement, Integrale veiligheidskunde,
Bedrijfskunde, Communicatie, Facility Management, Sport, goed
aansluiting vinden bij het lesaanbod. Ieder heeft in zijn of haar beroep
namelijk te maken met seksualiteit, seksuele diversiteit en seksueel
wereldburgerschap. De voertaal van de minor is Nederlands.
Heb je interesse in deze minor: je kunt je nader informeren bij Mathieu
Heemelaar of deze minor aansluit bij jouw interesse en professionele

ontwikkeling
mheemelaar@hhs.nl
omvang
Semesterminor
30 ECTS; september 2020 - februari 2021
Minimum- en maximum- Minimaal 20, maximaal 120 studenten.
deelname
Maximaal aantal studenten van andere hogescholen: 40
NB Dit is de eerste hbo-minor in Nederland op het gebied van seksuele
gezondheid. De verwachting is dat veel studenten van andere
hogescholen zich zullen inschrijven.
Inschrijven
23 maart 2020 12.00u – 14 april 2020 23.59u.
OSIRIS code
Haagse Hogeschoolstudenten schrijven in via Osiris student code SWEHMVT20-SD
Lesdagen
Dinsdag, woensdag en donderdag (onder voorbehoud)
Bijzonderheden
Het gehele onderwijs in deze minor is lhbti-inclusief en biedt prominent
aandacht aan het verbeteren van de positie van vrouwen bij
seksualiteitsvraagstukken. Mensenrechten als zelfbeschikking zijn
uitgangspunt.
Algemene
doelstelling

1.
Het verwerven van actuele kennis en inzicht in seksuele gezondheid
2.
Het communiceren op professionele en ontspannen wijze in de context van
beroep of stage over seksualiteit en over seksuele en genderdiversiteit in seksuele
vorming, counseling en deskundigheidsbevordering
3.
Bijdragen vanuit de eigen professionele deskundigheid in opzetten en
uitvoeren van praktijkgericht onderzoek over een vraagstuk op het gebied van
seksualiteit en diversiteit op basis van het biopsychosociale model
4.
Het ontwikkelen van een lhbti-inclusief preventieprogramma
Het
In deze minor ga je aan de slag met projecten waarbij seksuele gezondheid bij
maatschappe burgers en leerlingen en het bevorderen van maatschappelijke acceptatie van
lijk belang
lhbti’s centraal staan. Je leert om te gaan met de verscheidenheid aan waarden
van deze
over seksuele diversiteit en genderdiversiteit in de samenleving en je leert hoe je
minor
effectief discriminatie kunt bestrijden. Bij dit alles ontwikkel je een sekspositieve
houding.

Projecten:
keuze

De minor heeft als missie een duurzame bijdrage te leveren aan het verbeteren van
de seksuele gezondheid bij kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, leerlingen in
po en vo, lhbti’s, meisjes en vrouwen, jongens en mannen. Jij leert hoe seksualiteit
en seksuele diversiteit bij al deze groepen burgers bespreekbaar gemaakt kan
worden op school, in het ziekenhuis, de hulpverlening, de zorg, de dienstverlening,
de sportwereld en het bedrijf. Deze minor stelt de toekomstige professional in staat
om seksualiteit op een adequate wijze ter sprake te brengen in de werksituatie en
in te gaan op vragen en eenvoudige problemen op seksueel gebied.
• een lhbti-inclusief klimaat op de Haagse Hogeschool
• peer-to-peer-training lhbt-acceptatie in voortgezet onderwijs
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•
•

een lhbti-inclusief veiligheidsplan voor een basisschool
een leerkrachtenhandleiding bij een kinderboek over transgenders
(voorleesproject)
• lhbti-acceptatie in de sport (opdrachtgever John Blankenstein Foundation)
• lhbti-acceptatie in de jeugdhulpverlening
• preventie seksueel grensoverschrijdend gedrag
Ingangseisen De minor is toegankelijk voor hoofdfase-studenten van alle opleidingen. Je
beheerst voldoende communicatieve vaardigheden of educatieve vaardigheden,
maar ontwikkelt deze verder in deze minor. In de inhoudelijke uitgangspunten
staan mensenrechten, lhbti-inclusie en seksuele zelfbeschikking centraal. De
studenten dienen affiniteit te hebben met deze uitgangspunten.
Toetsing
De herkansingen zijn zo gepland tijdens de minor en in blok 3, dat er minimaal
studievertraging opgelopen kan worden.

Presentie en
participatie

Bij alle lessen geldt aanwezigheidsverplichting, variërend van 70% tot 80%.
Compensatie van onvoldoende aanwezigheid tijdens blok 1 is mogelijk in blok 2.
Onvoldoende aanwezigheid bij blok 2 kan niet in hetzelfde jaar gecompenseerd
worden. We verwachten actieve participatie bij de trainingen. Tijdens dit practicum
ontwikkel je stap voor stap de beroepsvaardigheid seksualiteit bespreekbaar te
maken.
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Het lesrooster is onder voorbehoud. We streven naar maximaal drie lesdagen per week met veel
contacttijd.
Contacturen 2 Hoorcolleges van ieder 1,5 uur
per week
1 Vaardighedentraining van 3 klokuren
1 Projectbegeleiding van 1,5 uur per 2 weken
2 Evenementen van ieder 8 uur in het semester
7 Contactklokuren per lesweek
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Persoonlijke
begeleiding
en veiligheid

Seksualiteit is een persoonlijk onderwerp. De norm in deze minor is, dat we elkaar
nooit dwingen om te praten over persoonlijke ervaringen. Iedere student en docent
houdt zelf de regie over wat hij wel en niet deelt met medestudenten. Outing (het
zonder toestemming openbaar maken van de seksuele oriëntatie van iemand
anders) is uit den boze. Sommige studenten hebben zelf negatieve ervaringen
opgedaan met seksualiteit. Dit hoeft het volgen van deze minor niet in de weg te
staan, mits de persoonlijke negatieve ervaringen je functioneren niet overheersen.
Als je twijfelt of jouw persoonlijke ervaringen het succesvol studeren aan deze
minor in de weg zouden kunnen staan, kun je een vertrouwelijk adviesgesprek
aanvragen bij de minor-coördinator mheemelaar@hhs.nl
Omdat seksualiteit een onderwerp is dat ieder raakt, bieden we bij deze minor
individuele studentbegeleiding aan. Iedere student kan gebruik maken van deze
begeleiding. Dit mag, dit hoeft niet. De student houdt zelf de regie.
Leermiddelen
➢ Heemelaar, M. (2018). Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening. Handboek
jeugd, zorg en welzijn. Houten: BSL. ISBN: 9789036819275. Prijs: €35,95.
➢ Leusink, P. & Ramakers, M. (red.) (2014). Handboek seksuele gezondheid.
Probleem-georiënteerd denken en handelen. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
ISBN 9789023246510. Prijs: €40,50.
➢ Lunsen, R. van & Laan, E. (2017). Seks! Een leven lang leren. Amsterdam:
Prometeus. ISBN: 9789044631043. Prijs: €21,99.
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