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Uit het leven gegrepen... 

‘In zijn praktijk als maatschappelijk werker wordt Jan geconfronteerd met een jongeman van 21j. die jonge kinderen 

misbruikt heeft. Hij wordt gevraagd een programma van daderhulpverlening op te zetten.’ 

‘Mieke begeleidt als professionele opvoedster een nieuw samengesteld gezin waar er hevige conflicten zijn tussen   

de plusvader en de kinderen van zijn partner. Ze voelt dat ze zich meer moet verdiepen in echtscheiding, de gevolgen 

voor de kinderen en nieuwe relaties.’ 

‘Lore verblijft in een jongereninstelling en heeft een incestverleden. Opvoedster Annemie probeert haar te begelei- 

den om haar verleden te verwerken.’ 

‘Francine heeft een matig mentale handicap en is sinds kort verliefd op een jongen in haar groep met eveneens een 

matig mentale handicap. Ze kan niet van hem afblijven en wil seks met hem. In de leefgroep weet men niet hoe hier 

mee omgaan.’ 

‘Jan en Joke geven nog wel om elkaar, maar seks is er al lang niet meer geweest. Jan maakt zich hier zorgen over 

want volgens hem heeft Joke nooit zin. Joke vindt dat Jan zich niet genoeg inzet in het huishouden en door haar 

drukke werk op kantoor en thuis heeft ze ‘s avonds echt geen zin meer in seks.’ 

‘Michael is zorgleerkracht in een secundaire school. Leerkrachten maken zich zorgen over de losbandige houding 

van sommige jongens en meisjes op school en vragen hem om seksuele vorming op school te organiseren.’ 

‘Verpleegkundige Anja krijgt de vraag van een patiënt of hij na zijn hartinfarct nog wel seks zou mogen hebben.’ 

 

 

LIEFDE EN SEKS 

Gezonde relaties vormen de spil van onze samenleving. 

Heel wat problemen ontstaan door falende liefdes- 

relaties, gezins- en relationele problemen met grote 

gevolgen voor samenleven, gezin, arbeid, geestelijke en 

lichamelijke gezondheid. 

Stukgelopen relaties, al dan niet mede veroorzaakt door 

seksuele problemen, plaatsen een zware domper op het 

psychische en lichamelijke welzijn van de betrokkenen 

en de eventuele kinderen. 

Naast psychologische en emotionele gevolgen voor alle 

betrokkenen is er ook het economisch rendements- 

verlies dat wereldwijd wordt geleden door mensen die 

omwille van moeilijk lopende liefdesrelaties niet of niet 

meer efficiënt kunnen werken. 

Tel daarbij alle kosten die verbonden zijn aan scheidin- 

gen, regelingen voor kinderen en de nood aan eenge- 

zinswoningen dan kom je aan een niet te becijferen 

economisch verlies. 

Ook personen met een fysieke of mentale handicap, 

zieken, bejaarden, allochtonen, holebi’s, ... kampen met 

heel wat vragen rond seksualiteit en relaties. 

DOEL VAN DE OPLEIDING 

In zijn dagdagelijkse hulpverleningspraktijk wordt de 

sociaal (gezondheids)werker, hulpverlener, opvoeder, 

verpleegkundige en leerkracht meermaals geconfron- 

teerd met thema’s die te maken hebben met seksualiteit, 

seksuele opvoeding en liefdesrelaties. 

Goede begeleiding bij seksuele en relationele problemen 

vraagt specifieke kennis en vaardigheden van de des- 

kundige hulpverlener. 

POSTGRADUAAT OPLEIDING 

De  hogeschool UC Leuven Limburg Programma Welzijn 

startte vanaf het academiejaar 2014- 2015 in Diepenbeek  

met de opleiding ‘Seksuologische hulpverlening’. 

Deze opleiding stelt de hulpverlener in staat om sek- 

sualiteit en relaties op een adequate wijze ter sprake 

te brengen in zijn/haar werksituatie en in te gaan op 



 

 

 

 

 

 

 

vragen en problemen van de cliënten op seksuologisch 

en relationeel gebied. 

De opleiding biedt geen diepgravende uitwerking van 

seksuologische problematieken maar biedt de noodza- 

kelijke theoretische en praktische achtergronden om in 

voorkomende situaties deskundig te reageren en advies 

te geven, beperkte counseling te doen en in voorkomend 

geval adequaat door te verwijzen naar meer in de proble- 

matiek gespecialiseerde hulpverleners. 

VOOR WIE 

De opleiding is bedoeld voor hulpverleners met mini- 

maal een graduaat of bachelor opleiding in een 

menswetenschappelijke richting  of hbo-vooropleiding  

zoals maatschappelijk werkers, (gespecialiseerde sociaal) 

verpleegkundigen, (bekken) fysiotherapeuten en 

ergotherapeuten, sociaal pedagogisch hulpverleners/ 

professionele opvoeders, leerkrachten met 

begeleidingsfunctie in het onderwijs,… die zich willen 

verdiepen in de thematiek en vragen en problemen van 

cliënten/ patiënten met betrekking tot hun relaties en 

seksualiteit. 

PRAKTISCH 

De opleiding loopt gedurende één jaar op woensdag- 

avond van 18u00 tot 21u30 (m.i.v. 15 min pauze) en 

begint in de derde week van september en eindigt eind 

juni. 

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen vormingssessies. 

De lessen gaan door in de gebouwen van de UCLL   

Universitaire campus Diepenbeek Agoralaan  3590 

Diepenbeek, België.

 

Lesgevers zijn allen deskundigen met een academische 

seksuologische opleiding en actief in therapie en hulp- 

verlening op seksuologisch vlak. 

KOSTPRIJS 

Voor het actuele inschrijvingsgeld verwijzen we naar 

www.ucll.be/studeren/inschrijven/ 

studiegeld-en-studietoelage. In de deelnameprijs zijn de  

cursussen en Toledo toegang inbegrepen. 

Sinds 1 maart 2015 is betaling van de opleiding met 

opleidingscheques enkel nog mogelijk voor midden- en 

lager geschoolden. Voor hoger geschoolden kan dit 

enkel nog  via een VDAB loopbaanbegeleiding.  KMO-

cheques worden tevens aanvaard. 

 

Voor infomomenten zie onderstaande website.  

Voor alle info en opleidingsbrochure: 

www.ucll.be/postgraduaatseksuologischehulpverle- 

ning 

V.U. UC Limburg vzw, Agoralaan gebouw B, bus 1, 3590 

Diepenbeek – 417.195.515 – RPR Antwerpen, afdeling Hasselt – 

www.ucll.be – info@ucll.be  Contact gerard.gielen@ucll.be 
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