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LoveBuzz 
Interactief spel met online game

Lang Leve de Liefde Praktijkonderwijs 
Lespakket van 6 lessen

Je lijf, je lief
Lespakket van 5 lessen

Benzies & Batchies + (Stichting Kikid)
Theatervoorstelling, discussie en training

Lang Leve de Liefde: 
Wensen & grenzen onderbouw
Aanvullende module van 2 lessen

Lang Leve de Liefde: 
Toolkit L.O.V.E. Online

Aanvullende module van 2 lessen over 
sexting, grooming en online veiligheid.

Liefde is…(Qpido)
Lespakket met 4 lessen

Herhalingsmodule Lang Leve de Liefde
Lespakket van 6 lessen

Girls’ Talk+ (training) 
Programma van 8 bijeenkomsten voor bevorderen seksuele weerbaarheid  

van meiden met een lvb.

Make a Move+ (training) 
Programma van 8 bijeenkomsten gericht op het voorkomen van seksueel  

grensoverschrijdend gedrag, voor jongens met een lvb.

Lang Leve de Liefde: 
Wensen & grenzen bovenbouw
Aanvullende module van 2 lessen 

https://www.seksuelevorming.nl/lovebuzz
https://langlevedeliefde.nl/docenten/voortgezet-onderwijs/onderbouw/onderbouw-praktijkonderwijs
https://www.movisie.nl/interventie/je-lijf-je-lief
https://www.kikid.nl/aanbod/seksualiteit-relaties/
https://langlevedeliefde.nl/docenten/voortgezet-onderwijs/extra-modules/wensen-en-grenzen
https://langlevedeliefde.nl/docenten/voortgezet-onderwijs/extra-modules/wensen-en-grenzen
https://langlevedeliefde.nl/docenten/voortgezet-onderwijs/extra-modules/toolkit-love-online
https://langlevedeliefde.nl/docenten/voortgezet-onderwijs/extra-modules/toolkit-love-online
https://www.qpido.nl/aanbod/voorlichting-liefde-en-seks/
https://langlevedeliefde.nl/docenten/voortgezet-onderwijs/bovenbouw/bovenbouw-praktijkonderwijs
https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/zoekengirls-talk/79858&page=
https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/zoekenmake-a-move/110089&page=
https://langlevedeliefde.nl/docenten/voortgezet-onderwijs/extra-modules/wensen-en-grenzen
https://langlevedeliefde.nl/docenten/voortgezet-onderwijs/extra-modules/wensen-en-grenzen
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Aanvullende materialen
Praktijkonderwijs

Kijk voor meer informatie over deze en andere materialen op www.seksuelevorming.nl 

Ouder informatie
Ouderfolder LLL ‘Praten met je kind over sexting en grooming’

Ouderfolder LLL ‘Praten met je kind over liefde en relaties’

+

Seksquiz (Sense)
Quiz en video

Just Like U
11 films van Surinaamse, Antilliaanse en Afrikaanse jongeren over keuzes  

in seks, liefde en relaties. 

Rondje seksualiteit
Carrouselspel om te leren praten over waarden en normen ten aanzien van  

relaties en seksualiteit.

Can you fix it? 
Online game, inclusief lesbrieven

Boys R Us/ Girls Choice/ SeCZ Talk 
Bordspellen om intimiteit en seksualiteit te bespreken

Koffer ‘Anticonceptie voor jou’
De anticonceptiekoffer bevat alle in Nederland verkrijgbare anticonceptiemiddelen plus glijmiddel, demonstratiemodel voor de vrouwen  

en mannencondoom, pessarium en een zwangerschapstest.

Gender & Sexuality Alliances op scholen (COC Nederland) 
Opzet groepen voor veilig LHBT-klimaat op school

https://sense.info/nl/seks-en-internet/seksquiz
https://www.seksuelevorming.nl/producten/just-u
https://canyoufixit.sense.info/#/app/front-page
https://www.seksuelevorming.nl/producten/girls-choice-nl
https://www.seksuelevorming.nl/producten/koffer-anticonceptie-voor-jou
https://www.gsanetwerk.nl/

