Docenten mbo
Voorkom tienerzwangerschap en schooluitval

Jongeren op het mbo vormen de grootste risicogroep voor ongeplande zwangerschap. Als meiden tijdens hun opleiding zwanger
worden, is de impact groot. Vaak is er sprake van schooluitval en komen meisjes in een negatieve spiraal terecht. Ook voor jongens
heeft een onbedoelde zwangerschap gevolgen. Voorlichting helpt jongeren in het maken van verantwoorde keuzes in seksualiteit,
kinderwens en ouderschap.
Als mbo-docent kun je daarin écht iets betekenen. Onderstaand aanbod is goed onderbouwd, heeft zijn waarde bewezen en is
makkelijk te gebruiken.

Aanbod
Lang Leve de Liefde
entree-opleidingen mbo

Richtlijn Preventie Schooluitval
Praktische handvatten en een stappenplan voor
het begeleiden van studenten die zwanger zijn of
een kind hebben, om schooluitval op het mbo te
voorkomen.
Fiom.nl/schooluitval

Lespakket speciaal bedoeld voor entreeopleidingen
in het mbo die extra aandacht willen besteden aan
de preventie van onbedoelde zwangerschappen.
Het pakket bestaat uit 6 lessen: Liefde en fijne
relaties; Het lichaam en vruchtbaarheid; Veilig
en prettig vrijen; Anticonceptiekeuze; (Uitstel)
kinderwens en Onbedoelde zwangerschap.
Langlevedeliefde.nl
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Lang Leve de Liefde mbo digitaal
Met de digitale versie van het Lang Leve de Liefde
lespakket voor het mbo kunnen studenten zelf thuis
en/of in de klas aan de slag, zonder tussenkomst van
de docent. Ideaal voor docenten met weinig tijd. Het
digitale lespakket is geschikt voor niveau 2, 3 en 4 van
het mbo.
Langlevedeliefde.nl/docenten/mbo

Girls’ Talk Special

Lessenserie voor mbo niveau 2 tot en met 4,
bestaande uit 6 modules, gericht op het
voorkomen van onbedoelde zwangerschap.
Langlevedeliefde.nl/docenten/mbo

Rutgers 2018

Lang Leve de Liefde mbo Preventie
van tienerzwangerschappen

Girls’ Talk special Anticonceptie
en kinderwens
Extra module binnen het Girls’ Talk programma,
bestaande uit twee groepsbijeenkomsten over
anticonceptie en kinderwens, voor meiden tussen de
16 en 21 jaar. Mbo-docenten die al ervaring hebben in
het geven van het Girls’ Talk programma kunnen ter
voorbereiding op deze module een e-learning volgen
over anticonceptie, noodmiddelen en zwangerschap/
ouderschap op jonge leeftijd.
Rutgers.nl/preventie-tienerzwangerschap

Onderzoek: In één klap volwassen
Kwalitatief onderzoek onder 46 meiden die voor
hun 20e zwanger werden. In een klap volwassen
geeft inzicht in de risicofactoren en scenario’s die
leiden tot tienerzwangerschap en de ervaringen
met keuzehulp en ondersteuning.
Rutgers.nl/volwassen

‘De Girls’ Talk module Anticonceptie en kinderwens is erg zinvol, zowel voor tienermoeders als
niet-tienermoeders. Ik werk met studenten van niveau 2. In eerste instantie dachten de meiden dat
het onderwerp niet zo boeiend was, maar ze vonden het GE-WEL-DIG! Ik hoor ze nog steeds weleens
onderwerpen uit de bijeenkomst bespreken op de gang.’
Patricia Streng, docent ROC Mondriaan

De producten zijn een onderdeel van het programma Versterking Preventie Ongewenste Tienerzwangerschap, dat door Rutgers, Soa Aids Nederland en Fiom
uitgevoerd wordt, gefinancierd door het ministerie van VWS. Het programma geeft een nieuwe impuls aan de verbetering van preventie en begeleiding van
besluitvorming bij tienerzwangerschap in Nederland.

