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Wat?
E-tutorial Body & Rights richt zich op iedereen die actief is in 
internationale samenwerking. Het is een platform dat een schat aan 
informatie herbergt over seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten (SRGR). Zowel ervaren als nieuwe krachten kunnen er 
bijgevolg heel wat leren. Van begrijpen waar SRGR werkelijk over 
gaat tot SRGR op de agenda krijgen en houden.

Het platform biedt de cursus ‘Body & Rights, Thema’s’ en ‘Body & 
Rights, Getuigenissen’.

Body & Rights, Thema’s
‘Body & Rights, Thema’s’ bevat 7 modules die telkens met video’s, 
interactieve vragen en overzichtelijke factsheets inzoomen op een 
bepaalde SRGR-problematiek. Veilig bevallen, seksueel geweld, 
kindhuwelijken, genitale verminking, hiv, soa, gezinsplanning en 
seksuele rechten komen aan bod, met concrete suggesties over wat 
jij kan doen. Bijzondere aandacht gaat naar jongeren en seksuele 
minderheden.

Body & Rights, Getuigenissen
In ‘Body & Rights, Getuigenissen’ praten vier experten over hun 
ervaringen in het veld. Het zijn vier inspirerende gesprekken 
boordevol tips. Hoe krijg je iets op de agenda? Hoe houd je rekening 
met culturele verschillen? Hoe maak je verschil met inventiviteit en 
doorzettingsvermogen? Hoe bekleedt België haar positie op 
internationaal niveau? Aan het woord zijn diplomaten Hannelore 
Delcour en Dirk Brems, Enabel SRGR-experte Marleen Bosmans en 
Memisa projectverantwoordelijke Anna Salvati.  

Update 2021
Het platform Body & Rights is al enkele jaren actief. Vanaf 2021 
werken we met een grondig geëvalueerde en herwerkte versie. De 
voordelen op een rijtje:

Experten aan het woord (nieuw!)
Overzichtelijke en up-to-date factsheets (nieuw!)
Wegwijzers naar relevante databases, verdragen en concrete 
richtlijnen (nieuw!)
Certificaat erkend door de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking
Interactief en modulair
Evidence-based
Beschikbaar in NL/FR/EN

“Onze studenten verpleegkunde volgen de e-tutorial binnen het 
vak Recht. Zo leren ze seksuele en reproductieve rechten en de 
schendingen ervan (her)kennen.” 
— Marianne Van Eetvelt, Thomas More hogeschool Mechelen

“We maken actief gebruik van de e-tutorial bij de opleiding van 
onze medewerkers. Het is een hulpmiddel om te leren en te 

discussiëren over hoe we vooruitgang kunnen boeken in SRGR.” 
— Elies Van Belle, NGO Memisa

Gerealiseerd met de steun van Be-cause health (www.be-causehealth.be) en de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Geëvalueerd door HERA en geüpdatet door 
Sensoa, samen met thematische experts van ITG, DGD, Enabel, Çavaria, GAMS, Plan België, UCOS, FOS, Memisa en Médicins du Monde.

Meer info via www.bodyandrights.be


