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Het thema van het 
middagsymposium is 
Seksualiteit en diversiteit 
in het hbo. 
Ellen Laan, hoogleraar seksuologie, zal spreken over 
gelijkheid in seksueel plezier bij vrouwen en mannen
als speerpunt voor seksualiteitsonderwijs in het hbo. 
Vervolgens zal Iris van der Graaf spreken over haar 
ervaringen als transgender en benoemen wat 
studenten in hun zoektocht naar seksuele en 
genderidentiteit nodig hebben. Als derde spreker 
vertelt Mathieu Heemelaar over de eerste jaargang
van de Minor Seksualiteit en diversiteit. Hij zal zijn 
SOLAROSI-methode introduceren maar ook over de 
staat van de seksuele burgerschapsvorming op de 
Haagse Hogeschool. Hij blikt terug op 33 jaar 
activistisch seksualiteitsonderwijs.

In een forumgesprek praten de 
3 sprekers en 2 oud-studenten   
van de minor over het thema: 
Naar een sekspositief, lhbti-inclusief, 
emancipatorisch (hoger) onderwijs. De
bijeenkomst wordt geleid door Dilana Schaafsma, 
die haar sporen heeft verdiend op het gebied van 
sekspositieve vorming in het hbo met de 
organisatie van de Maand van de leuke seks.

Fysiek of hybride 
Het symposium wordt hybride aangeboden i.v.m. het
Coronabeleid. De studenten en docenten van de
minor Seksualiteit zijn welkom in de aula, aangevuld
met speciale genodigden. Overige geïnteresseerden
kunnen het symposium online bijwonen via de
livestream. De link naar de livestream zal enkele
dagen voor het symposium worden toegezonden. 

Genodigden 
Er zijn 75 plaatsen beschikbaar in de aula. Alle 63
studenten die zich ingeschreven hebben voor de
minor Seksualiteit en diversiteit 21/22 zijn welkom in
de zaal bij dit symposium. Zij maken als unieke start
van de minor kennis met het neusje van de zalm op
het terrein van de seksuologie. Voor de streaming
worden veel bekenden uit het netwerk van Mathieu
uitgenodigd van organisaties als COC, NVVS,
Rutgers, SCP, Movisie, vrienden, familie, collega’s en
studenten. 

Feestelijke receptie 
16.30 – 18.30u Aansluitend aan het symposium is er
een afscheidsreceptie in West75 voor genodigden:
(oud-)collega’s, vrienden, (oud-)studenten, familie en
andere genodigden.

Inloop vanaf 12:15 uur in het
Centrale Restaurant

Inschrijven via: 
https://tinyurl.com/f3u8h39k
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Programma

12.15 Ontvangst en lichte lunch 
U wordt ontvangen met een lichte lunch (3 kleine
broodjes, koffie/thee)

13.00 Opening 
Dagvoorzitter dr. Dilana Schaafsma, associate 
lector ‘Gezond Seksueel Opgroeien’ Fontys 
Hogeschool Pedagogiek. 

13.15 Welkomstwoord
Marjolein Moonen Faculteitsdirecteur Sociaal Werk
en Educatie, Haagse Hogeschool Alumna opleiding
Maatschappelijk werk en dienstverlening, Haagse
Hogeschool

13.30 Ellen Laan 
Hoogleraar Seksuologie, Universiteit van 
Amsterdam. 
Gelijkheid in seksueel plezier speerpunt voor 
seksualiteitsonderwijs in het hbo. Over de 
boodschap dat mannen en vrouwen - als het gaat 
om seks - meer gelijk zijn dan verschillend, en dat 
het voor het seksuele welzijn van vrouwen én 
mannen beter is als er meer gelijkheid is in 
seksueel plezier.

14.15 Iris van der Graaf 
Transgender, Coördinator COC Rotterdam, 
Transcafé, Rotterdam Pride.
https:// improvingtogether.nl/ 
Transgender in het hbo Iris zal aan de hand van
haar persoonlijke ervaringen voor, tijdens en na
haar transitie de knelpunten in onze samenleving
laten voelen. Hiermee kunnen de minorstudenten
onderzoeken hoe zij een bijdrage kunnen leveren
aan maatschappelijke gelijkheid van
transgenderpersonen.

14.45 Intermezzo 
I.v.m. Corona is er geen pauze, om het aantal
bewegingen en contactmomenten zo laag mogelijk
te houden. Wel is er een intermezzo met video’s. 

15.00 Mathieu Heemelaar 
Hogeschooldocent De Haagse Hogeschool 
Seksualiteit en diversiteit in het hbo 
Over de minor Seksualiteit en diversiteit 
Over seksuele burgerschapsvorming in het hbo 
Over seksualiteitsonderwijs 
Over de onderwijsmethode SOLAROSI

15.45 – 16.30u Panelgesprek
Naar een sekspositief, lhbti-inclusief,
emancipatorisch (hoger) onderwijs
• Ellen Laan, hoogleraar seksuologie
• Iris van der Graaf, coördinator COC

Rotterdam, Transcafé, Rotterdam Pride
• Madelein Taen en Emma van den Bos, oud-

studenten minor Seksualiteit en diversiteit
20-21

• Mathieu Heemelaar, voormalig docent en
coördinator minor Seksualiteit en diversiteit.

16.30 – 18.30 Receptie voor
genodigden
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• Reactie: Marieke Kroneman en Ties van der
Meer, docenten-coördinatoren minor Seksualiteit
en diversiteit



Mathieu Heemelaar is als hogeschooldocent van
1989 tot en met 2021 verbonden aan De Haagse
Hogeschool bij de sociale en pedagogische
opleidingen. Vanaf zijn eerste project in 1989 (Aids)
heeft hij zich gespecialiseerd in seksualiteit, seksuele
diversiteit en genderdiversiteit. Heemelaar gaf
gedurende 33 jaar trainingen, lessenseries en
hoorcolleges bij de opleidingen IW, SPH, SW, MWD,
Pedagogiek en PABO. Als activist is hij sinds de jaren
70 politiek actief in de lhbti-beweging. 
www.mathieuheemelaar.nl

In 1997 verscheen van zijn hand de eerste druk van
het handboek Seksualiteit, intimiteit en
hulpverlening. Handboek jeugd, zorg en welzijn
waarvan inmiddels vijf geactualiseerde edities zijn
verschenen. Dit boek wordt gebruikt bij opleidingen
Sociaal werk, Pedagogiek, Toegepaste
Psychologie, HBO-V en andere opleidingen in het
hele land. Juli 2022 verschijnt de 6e, wederom
geheel geactualiseerde druk. Studenten van de
minor ontvangen op Blackboard actualisaties van het
boek.

In 2019 verscheen Seksuele vorming en diversiteit;
Inclusieve burgerschapsvorming op school. Dit
boek richt zich op de Tweede graad
lerarenopleidingen en de Pabo. In dit boek worden de
kerndoelen op het gebied van seksuele vorming,
seksuele diversiteit en genderdiversiteit
geïntegreerd uitgewerkt voor het basis- en
voortgezet onderwijs.

Aan het slot van zijn loopbaan heeft hij de minor
Seksualiteit en diversiteit ontwikkeld. In het eerste
studiejaar 20-21 volgden 35 studenten van De
Haagse Hogeschool en van andere hogescholen
deze halfjaar voltijdminor. De minor behandelt zowel
seksualiteit (seksuele vorming, seksuele
hulpverlening) als seksuele diversiteit en
genderdiversiteit gelijkmatig. De minor is een succes
en wordt voorgezet onder de bezielende leiding van
Ties van der Meer en Marieke Kroneman. Tijdens het
Afscheidssymposium zal Mathieu een lezing geven
over de minor.
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