
Kriebelt het om aan relationele en seksuele vorming te 
beginnen op je school? Ben je op zoek naar de juiste aanpak? 

Een beleid rond RSV helpt om iedereen aan boord te krijgen 
en af te stemmen met je collega’s.

Hoe start je een
beleid rond seksuele vorming

in jouw school?
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Overtuig je collega’s

Bevraag bij je leerlingen met welke vragen over relaties en seks ze 
zitten. Dit kan je doen met een enquête of door een vragendoos in 
de klas te zetten, waar ze anoniem hun vragen in kunnen steken. 
Presenteer de resultaten aan je collega’s om ook hen mee te krijgen 
in je verhaal. Je vindt online meer over de seksuele ontwikkeling en 
voordelen van relationele en seksuele vorming.

Schrijf samen een visietekst

Wat wil je bereiken met relationele en seksuele vorming (RSV)? 
Waarom? Op welke noden speel je in? Wie moet er allemaal betrokken 

worden bij de RSV op school? Bespreek waar je naartoe wil, maar 
spreek nog geen taken af. Bekijk zeker eens de Vlaamse visie op RSV.

Verdeel de leerstof over de verschillende jaren

Zorg voor een mooie opbouwende leerlijn. Jongeren leren pas wanneer 
een thema op verschillende leeftijden wordt aangeboden. Bespreek wat er 
in welk jaar aan bod moet komen. Soms is herhaling nodig, maar zorg voor 
voldoende uitdaging.

Geef de lessen

Zoek vooraf enkele lestips en lesmaterialen op. Haal eruit wat 
je helpt en in jouw klassen zou kunnen werken. Twijfel je over 
iets? Bespreek het met je collega’s.  

Verdeel de taken

Spreek af wie welke leerstof behandelt in welke les. Niet elke 
leraar voelt zich even comfortabel om hierover les te geven. 

Dat is oké.  Om een lerarentekort op te vangen of om de 
eerste koudwatervrees wat te verminderen zijn er heel wat 

ondersteuningsmaatregelen mogelijk (nascholing,  
co-teaching, externe vormingswerker).

Evalueer en stuur bij

Hoe waren de reacties van de leerlingen? Wat vond je moeilijk, wat 
viel beter mee dan verwacht? Hoe kan je het de volgende keer beter 

aanpakken? Welke ondersteuningsmaatregelen kunnen hierbij helpen? 
Je vorming zal nog heel wat vragen opwekken. Overweeg om je RSV-

beleid te kaderen in een breder beleid rond relaties en seksualiteit.

Dit document kwam tot stand met de hulp
van heel wat leraren. Niet eens met wat er
hier staat? Groot gelijk!  Je weet zelf het 
best hoe jouw school werkt. Laat weten aan 
wannes.magits@sensoa.be hoe jij het zou 
aanpakken.

in 6 
stappen

Download de 
interactieve versie op 

seksuelevorming.be/beleid

#alleskanbeter

https://www.seksualiteit.be/voorlichting/seksuele-ontwikkeling
https://www.seksuelevorming.be/praten-over-seks/seksuele-vorming/waarom-relationele-en-seksuele-vorming-belangrijk
https://www.seksuelevorming.be/sites/default/files/digitaal_materiaal/rsvwijzerfinal.pdf
https://www.seksuelevorming.be/sites/default/files/digitaal_materiaal/whostandardsnederlands.pdf
https://www.seksuelevorming.be/praten-over-seks/praten-over-seks-als-professional-10-gouden-tips
https://www.seksuelevorming.be/materiaal
https://www.seksuelevorming.be/opleiding
https://www.klasse.be/33930/hoe-begin-aan-co-teaching/
https://www.seksuelevorming.be/opleiding/organisaties-die-relationele-en-seksuele-vorming-geven-aan-jongeren
https://www.seksuelevorming.be/sites/default/files/digitaal_materiaal/raamwerkseksualiteitenbeleidschool.pdf
mailto:wannes.magits%40sensoa.be?subject=
https://www.seksuelevorming.be/een-beleid-uitwerken-rond-seksueel-gedrag

