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S 

 

Je toont sensitiviteit voor taboes, handelingsverlegenheid, privacy en voor grenzen 

& wensen op het gebied van seksualiteit en intimiteit. 

Je toont sensitiviteit voor etnisch-culturele diversiteit en voor dilemma’s bij 

orthodox-gelovigen over seksuele vrijheid.  

Sensitiviteit is fijngevoeligheid voor signalen die anderen geven, ook als die 

nauwelijks merkbaar zijn. Sensitiviteit vereist dus inlevingsvermogen. 

O 

 

Je stelt je open op in gesprekken over seksualiteit, seksuele diversiteit,  

genderdiversiteit en seks en stimuleert een open, veilig gesprek over seks en 

seksualiteit. 

L 

 

Je toont een LHBTI-positieve houding, waarbij je er altijd van uitgaat dat er in je 

doelgroep één of meer niet-heteroseksuele of niet-cisgender mensen zijn.  

Je toont sensitiviteit in taal en houding voor seksuele diversiteit en genderdiversiteit 

en bestrijdt discriminatie. Je toont in taal en houding op geen enkele wijze 

traditionele of moderne LHBTI-negativiteit. 

A 

 

Seksuele agency is het geheel van strategische onderhandelingen van een individu 

om zichzelf en zijn of haar seksuele keuzes te plaatsen in een sociale context, 

relaties te behouden en betekenis te geven aan seksuele ervaringen (Cense 2019a). 

Agency is het centrale doel van seksuele vorming. Het middel om dat doel te 

bereiken is empowerment. Je bent gericht op empowerment waarmee je de agency 

van seksuele partners over seksuele wensen en grenzen versterkt.  

R 

 

Je bezint je op je eigen normen, waarden, (voor)oordelen, cultuur, religie en 

opvoeding en de effecten daarvan op je attitudes bij seksuele educatie bij mensen 

in verschillende levensfasen en mensen met een beperking.  

Je hanteert eigen seksuele waarden en normen op professionele wijze bij seksuele 

educatie. 

O 

 

Je communiceert op een ontspannen wijze over seksualiteit en seks. Je maakt 

gebruik van luchtige (niet seksistische of agressieve) humor, maar neemt het 

onderwerp ook serieus zodat iedereen zich veilig voelt en zich kan uiten. 

S+ 

 

Je staat positief tegenover seks en draagt dit over op de doelgroep.  

Je uit je expliciet positief over individuele seksuele beleving, seksueel gedrag en 

leefstijl bij alle doelgroepen en leeftijden mits zij grenzen en wensen van anderen 

respecteren. 

I 

 

Je toont actief een inclusieve houding. Bij jouw seksuele vorming voelen alle 

mensen ongeacht gender, seksuele voorkeur, leeftijd en beperking zich erkend en 

veilig. Je toont een niet-seksistische en niet-genderstereotype houding. Je toont een 

niet-oordelende houding, ook als een leefstijl en seksueel gedrag anders zijn dan bij 

jou. Je bestrijdt ongelijke M-V-verhoudingen, seksueel grensoverschrijdend gedrag, 

slut shaming en victim blaming, heteronormativiteit en cisgendernormativiteit, 

discriminatie, uitsluiting en achterstelling.   

 


