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Bewustzijn
Ken jouw eigen kennisbronnen rond seksualiteit en relaties.

Jouw kennis en ervaringen zijn anders dan die van anderen.  
(Iedereens verleden is anders.)

Iets niet kennen/weten is geen probleem. Wees openminded 
naar elkaars ervaringen. Luister, vraag of onderzoek zelf.



Wat is consent?

Wederzijdse instemming.
● Vragen naar toestemming: ‘Wil je …’
● ‘Nee’ kunnen zeggen. 
● Een ‘nee’ respecteren. 
● Zelf jouw grenzen wensen en grenzen kennen. 



Wat is consent?
‘Freely given’ - Vrij gegeven zonder druk, 
manipulatie of onder invloed van alcohol of drugs.

‘Reversible’ - Ten aller tijden mag iemand van 
mening veranderen en stoppen. 

‘Informed’ - Je kan alleen consent geven als je van al 
het belangrijke (bijvoorbeeld soa’s) op de hoogte 
bent. 

‘Enthusiastic’ - Je doet alleen de dingen die je zelf 
wilt, niet de dingen die volgens jou van je verwacht 
worden. 

‘Specific’ - "Ja" zeggen voor de ene actie betekent niet 
automatisch een "ja" voor de andere actie. 



Wheel of consent
Knuffelen
Is knuffelen altijd wederzijds?



Geef elkaar een massage
Voor het geven van consent heb je de juiste woorden nodig zodat alle betrokkenen elkaar goed begrijpen.

de schouder
de nek

de bovenrug

de bovenarm

het hoofd
de haren

1. Vraag of je diegene mag masseren. 
(ja/nee). 

2. Ja? Vraag naar de hoe en waar.
Nee? Helemaal oké. Wat ga jij 
morgen doen? 

3. Draai de rollen om? 
4. Wissel van partner. 



Seksualiteit, Gender, Geslacht

Wat is seksualiteit?

Wat is geslacht?

Wat is gender?



Seksualiteit, Gender, Geslacht

Wat is seksualiteit?

- Lichaam 
- Oriëntatie 
- Ervaringen
- Gezondheid

Wat is geslacht?

- Biologische hokjes 

Wat is gender?

- Sociaal-maatschappelijk
- identiteit 



Seksualiteit, Gender, Geslacht

Oefening: Hoe verhouden de letters LHBTQIA+ 
zich tot de Gingerbreadperson?







Contact

SKSPRAAT

www.skspraat.nl
mail@skspraat.nl
insta: @skspraat
Facebook: skspraat

http://www.skspraat.nl
mailto:mail@skspraat.nl

