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Emma (5) krijgt binnenkort een broertje. Hoe 
zit dat nu met kindjes krijgen? Nicky (12) 
kan zijn ogen niet afhouden van Jens. Hij 
vraagt zich af of hij misschien op jongens valt? 
 Loubna (11) is voor de eerste keer ongesteld. 
Juf vertelde in de klas al over menstruatie. 
 Fabrice (12) staat voor de spiegel: hij is op 
één na de enige zwarte jongen op zijn school. 
Zullen meisjes hem wel leuk vinden? Hij wil 
alvast zo’n strakke sixpack zoals die jongens 
op internet. En Kelly (10) schrok even deze 
week. Ze gluurde onder de kleedhokjes van de 
jongens na de zwemles en kreeg een standje 
van meester Wim. Dat de jongens dat niet leuk 
vinden, daar had ze helemaal niet aan gedacht. 
Ze was gewoon nieuwsgierig ...

Kinderen hebben van jongs af vragen over 
relaties en seksualiteit. En ze stellen ook zelf 
seksueel getint gedrag. Emma, Nicky, Loubna, 
Fabrice en Kelly hebben daarom nood aan cor-
recte informatie en steun in hun ontwikkeling. 
Meester Wim en alle andere leraars en bege-
leiders voelen zich verantwoordelijk en willen 
graag aan de slag, maar hoe begin je eraan? 

Om kinderen en jongeren te begeleiden in 
hun seksuele ontwikkeling, kunnen we geluk-
kig terugvallen op goed onderbouwde inter-
nationale richtlijnen. De ‘standards’ van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (2010) kregen 
nu in 2018 nog een update: UNESCO, Unaids, 
UNFPA (het bevolkingsfonds van de Verenig-
de Naties) en UN Women werkten eraan mee. 
Relationele en seksuele vorming sluit voor 
deze organisaties ook aan op de doelstellin-
gen voor duurzame ontwikkeling. 

Internationale richtlijnen, allemaal goed en 
wel, maar hoe praat ik nu over relaties en seks 
met mijn leerlingen? In dit themanummer zet-
ten we je op weg. 

Erika Frans (Sensoa) vertelt waarom je al in de 
basisschool met relationele en seksuele vor-
ming begint. Wannes Magits (Sensoa) maakt 
je warm voor een werkgroep relationele en 
seksuele vorming (RSV) op school. Theo Kup-
pens (VCOV) betrekt er graag de ouders bij. 
Julia Day en Erika Frans (Sensoa) breken een 
lans voor een beleid ‘seksuele integriteit’ op 
school. An Victoir (VCLB) sluit daarop aan en 
deelt haar ervaringen met het Sensoa Vlaggen-
systeem. Julia Day en Eveline De Bie (Sensoa) 
geven tips over het thema weerbaarheid en 
media. Steffie De Baerdemaeker (Çavaria) stelt 
pertinente vragen over ons genderbewustzijn 
en ook Karen De Wilde (Sensoa) en Evelien 
Luts (Pimento) doen de reality check: zijn we 
echt klaar voor de superdiverse klas? Kristel 
De Geest (Sensoa) vindt voor elke vraag het 
geschikte materiaal in de Leermiddelenbank 
en deelt graag enkele toppers. 

Uitdrukkelijke dank aan iedereen die mee-
werkte aan dit nummer. 
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