Docenten voortgezet
speciaal onderwijs
Seksuele vorming voor zeer moeilijk lerende leerlingen

Ook zeer moeilijk lerende kinderen hebben behoefte aan goede voorlichting. Hun kennis over het voorkomen van zwangerschap en
effectief anticonceptiegebruik is over het algemeen gebrekkig. Ze hebben minder perspectief op een goede opleiding en werk, weinig
regie over hun eigen leven en hun zelfvertrouwen is vaak laag. Soms hebben ze een kinderwens of een romantisch beeld van het
ouderschap.
Zeer moeilijk lerende kinderen hebben speciale ondersteuning nodig. Met onderstaand aanbod kun je als docent in het vso aan
de slag.

Aanbod
Training Seksuele vorming
in het (v)so

Onderzoek: Gewoon gezellig,
met zo’n buik

Lang Leve de Liefde vso

Seks onder je 25e in het vso

Incompany training voor het geven van seksuele
vorming volgens de leerlijn. Je doet kennis,
vaardigheden en inzichten op die nodig zijn om
seksuele vorming te kunnen geven in het speciaal
onderwijs, en om ouders hierbij te betrekken.
Rutgers.nl/training-vso

Lesmethode over relaties en seksualiteit
voor zeer moeilijk lerende leerlingen, om hen te
ondersteunen in een prettige, gewenste en veilige
seksuele ontwikkeling. Sluit aan bij de seksuele
ontwikkelingsfasen van leerlingen, hun leerstijl
en verschillende niveaus. De methode bestaat
uit 30 lessen van 30 à 40 minuten en bevat een
docentenhandleiding, leerlingenmagazines, korte
films en een digitale lesomgeving.
Langlevedeliefdevso.nl
Langlevedeliefde.nl

Onderzoek naar de achtergronden van
tienerzwangerschap onder meiden met een licht
verstandelijke beperking. Biedt inzicht in hun
behoeften aan informatie en begeleiding.
Rutgers.nl/gewoon-gezellig

De monitor Seks onder je 25e is ook uitgevoerd
in het voortgezet speciaal onderwijs, in cluster 3
(zeer moeilijk lerende kinderen en mytylscholen) en
cluster 4 (jongeren met gedragsproblemen of een
psychiatrische beperking). Het onderzoek levert
veel inzichten in de seksuele gezondheid, attitudes
en het seksueel gedrag van jongeren met een
beperking, en waar bij de verschillende groepen
extra aandacht naar uit moet gaan in
de voorlichting.
Seksonderje25e.nl

‘De lessenserie wordt aangeboden in een specifieke volgorde.
Juist door de opbouw te volgen bereik je het meeste effect.’
Docent vso cluster 3 ZML school in pilotstudie

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.

