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Welkom op School
(2015)

Wijzer in de liefde
(2007)
Girls Choice
(Engelstalig en
Nederlands)
& Boys R Us
(Nederlands) (2013)
Around sexuality
(Engelstalig) en
Rond je seksualiteit
(Nederlands) (2015)
Geweld is niet
gewoon! (2013)
Bescherming tegen
geweld (meerdere
talen) (2010)
Anticonceptie voor
jou
Anticonceptiekoffer
(2016)

Onderwijsmethode om nieuwkomers (12-18 jaar)
sociaal emotioneel te ondersteunen. Er zijn zes cultuursensitieve lessen over relaties en seksualiteit met
aandacht voor gendergelijkheid en seksuele rechten.
Draaiboek om seksuele voorlichting te geven over 9
seksuele gezondheidsthema’s (seksuele ontwikkeling,
lichaam, vruchtbaarheid, geboorteregeling, soa/hiv,
veilig vrijen, weerbaarheid en seksuele diversiteit) aan
asielzoekers en nieuwkomers.
Twee bordspellen om in sekse-homogene groepen te
spelen met 14-18-jarigen. Met uiteenlopende
opdrachten wordt kennis over seksuele gezondheid
vergroot, meningen gepeild en situaties geoefend.
Carrouselspel om seksualiteit en relaties op een veilige
manier bespreekbaar te maken in groepen met jongeren
(15-18 jaar). Er zijn per thema 25 kaartjes met vragen
over eigen opvattingen, waarden en normen.
Voorlichtingsmateriaal, flyers en filmpjes voor
volwassen asielzoekers in de opvang over huiselijk en
partnergeweld, seksuele intimidatie, eer-gerelateerd
geweld, homonegatief gedrag met wet en regelgeving
en hulpmogelijkheden.
Brochure voor volwassen migranten- en
vluchtelingenvrouwen die met (huiselijk) geweld worden
geconfronteerd
Anticonceptiekoffer met anticonceptiemethoden
(demonstratiemodel), met handleiding om voorlichting
te geven en brochure Anticonceptie voor jou. Bruikbaar
in voorlichting aan 16+ vrouwen.

Pharos en Rutgers

GGD Nederland en
Pharos

Rutgers en Soa Aids
Nederland

Rutgers

Movisie en Pharos

Movisie

Rutgers

How can you avoid
pregnancy?
(meerdere talen)
(2016)

Brochure met informatie over anticonceptiemethoden in
Nederland en preventie van zwangerschap voor
asielzoekers en vluchtelingen

GGD GHOR
Nederland,
Gezondheidscentrum
Asielzoekers,
Rutgers, Soa Aids
Nederland

How to use a
condom (2016) &
Hiv/sti prevention
(2016)

Engelstalige folders over correct en veilig
condoomgebruik, en over hiv/soa preventie en zorg

Soa Aids Nederland

Factsheets seksuele
reproductieve
gezondheid
herkomstlanden
(2016)
Dutch Lessons in
love,
part 1 (Engelstalige
voice over) (2016)

Asense (voorheen
Asarag) (2011)

Lesmap
Meisjesbesnijdenis
(2015)
Maagdenvlies
(2015)
Vlaggensysteem
(2013)

Factsheets met informatie over wetgeving, omvang en
aard van seksuele gezondheidsproblemen (Syrië, Eritrea,
Somalië, (Irak en Afghanistan in voorbereiding).

Rutgers, GGD GHOR
Nederland

Online film over seksuele gezondheid in Nederland
belicht vanuit een sociaal- cultureel en historisch
perspectief vanaf de jaren ’60 tot nu.

Rutgers

Goed onderbouwde methodiek om soa en hiv-preventie
onder asielzoekers en migrantengroepen terug te
dringen, en veilig condoomgebruik en soa/hiv-testen te
bevorderen. Asielzoekers worden opgeleid tot peereducator, hiv-contactpersoon en acteur en ingezet voor
voorlichting en hulp.
Lesmap voor onderwijs of ISK om meisjesbesnijdenis
en genitale verminking bespreekbaar te maken met
achtergrondinformatie over omvang, aard en gevolgen
voor gezondheid en seksuele leven.
Folder met beschrijving mythen en feiten over het
maagdenvlies met aandacht voor de dubbele seksuele
moraal.
Model om seksueel (grens-) overschrijdend gedrag
binnen een normatief kader te duiden aan de hand van
alledaagse situaties en afbeeldingen op kaartjes. Met
een uitgebreide handleiding en handelingsperspectieven
voor professionals.

Soa Aids Nederland

Rutgers en Pharos

Rutgers

Sensoa & Movisie

