
Trainingen

Kriebels in je buik
voor professionals in het basisonderwijs

Een digitale lesmethode waarin onderwer-
pen als  verschillen tussen een jongens  
en meisjes, gebruik van media en voorbe- 
reiding op de puberteit aan bod komen. 
In de training maken docenten kennis  
met de lesmethode en wordt het lesgeven 
over deze soms intieme onderwerpen 
behandeld.

 

Lang leve de liefde
voor professionals in het voortgezet onderwijs

Een lesmethode waarbij in 6 lessen de 
belangrijkste thema’s over relaties en 
seksualiteit worden besproken. Er zijn extra 
modules over seksuele diversiteit en sexting. 
Lang Leve de Liefde is er in verschillende 
edities waardoor het op elk niveau en  
elke leeftijd te gebruiken is. In de training 
maken docenten kennis met de lesmethode 
en wordt het lesgeven over deze soms 
intieme onderwerpen behandeld.

L.O.V.E. Online
voor professionals in het voortgezet onderwijs

Aanvullende lesmodule van de methode Lang 
Leve de Liefde. Twee lessen waarbij het online 
verspreiden van seksuele beelden en het aan-
gaan van online contacten centraal staan.  
In de training maken docenten kennis met de 
lesmethode en wordt het lesgeven over deze 
soms intieme onderwerpen behandeld. 

Vlaggensysteem  
methodiek
voor professionals die met jongeren werken

Het vlaggensysteem is een methodiek om 
seksueel (grensoverschrijdend) gedrag  
adequaat te beoordelen, bespreekbaar  
te maken met professionals en kinderen/
jongeren en geeft handvatten voor een 
adequate pedagogische reactie. 

Gespreksvaardigheden
voor professionals die met jongeren werken

Hoe ga je met een jongere of een klas  
leerlingen in gesprek over relaties en  
seksualiteit? Een training over gesprek- 
stechnieken en in te zetten  
werkvormen. 

Je lijf, je lief
voor professionals in het praktijkonderwijs

Leerlingen in het speciaal onderwijs lopen meer 
risico dan andere jongen om slachtoffer of dader 
te worden van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. De lesmethode behandeld thema’s als 
rolverdeling, grenzen, respect en groepsdruk.  
In de training maken docenten kennis met de 
lesmethode en wordt het lesgeven over deze 
soms intieme onderwerpen behandeld.
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weerbaar 

maken


