Aanmeldingsformulier
landelijke pool trainers en gastdocenten
Gezonde relaties en seksualiteit
Met onderstaand formulier meld je je aan als trainer of gastdocent
voor het ondersteunen van scholen op het gebied van gezonde relaties en seksualiteit.
Stuur het ingevulde formulier naar secretariaat@schoolenveiligheid.nl.
Je kunt je voor de databank aanmelden als je voldoet aan de onderstaande
voorwaarden voor trainers of voorwaarden voor gastdocenten.
Ben je trainer én gastdocent, dan gelden alleen de voorwaarden voor trainers.
De landelijke pool is bedoeld voor scholen en GGD’en en wordt gepubliceerd op de website
www.seksuelevorming.nl. Scholen en GGD’en nemen zelf contact met je op.
Noot: de website van seksuelevorming.nl wordt momenteel vernieuwd.
In de komende maanden wordt de samenvatting van jouw aanbod voor scholen op de website gepubliceerd.
De vernieuwde website komt naar verwachting in het najaar van 2021 online. Hierop komt een uitgebreide
databank waarin scholen via filters een geschikt aanbod kunnen vinden.
Voorwaarden trainers:
Onder trainers verstaan we personen die een schoolteam
of vakdocenten in een school kunnen trainen op het
thema relaties en seksualiteit.
1. Trainers verbinden zich voor minimaal een jaar
aan de pool. Als ze niet meer willen
deelnemen, geven ze dit een maand
voor beëindiging door via infotrainerspool@seksu
elevorming.nl.
2. De trainers hebben kennis genomen
van instructiefilmpjes van Gezonde
School over onder meer de Gezonde Schoolaanpak, het belang van het thema
en de borging van het thema in de school. En
volgen de training hierover zodra deze
beschikbaar is. Het aanmeldingsformulier staat
op www.seksuelevorming.nl/trainerspool.
3. Trainers hebben basiskennis over een gezonde
seksuele ontwikkeling, kennen de actuele cijfers
en feiten over seksuele gezondheid van de jeugd
en weten hoe leerlingen en studenten te
ondersteunen bij een gezonde relationele en
seksuele ontwikkeling.
4. De trainers dragen eraan bij dat de
trainingen worden ingebed in de structuur en
leerlijn relationele en seksuele vorming van de
school en ze richten zich op de toerusting
en het eigenaarschap van docenten.
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Voorwaarden gastdocenten :
Gastdocenten zijn personen die een of meerdere
gastlessen geven op een school over het thema
relaties en seksualiteit. Dit kunnen zowel betaalde als
onbetaalde sprekers of lesaanbieders zijn. Het kan
gaan om eenmalige gastlessen, maar ook om het
aanbieden van (begeleiding van) lessenseries
1. Gastdocenten kunnen zich inschrijven als
individu of zijn oproepbaar vanuit een
organisatie. Als zij zich inschrijven vanuit een
organisatie, is de inschrijvende coördinator
van de groep verantwoordelijk voor de
inschrijving.
2. Gastdocenten verbinden zich voor minimaal
een jaar aan de pool. Als ze niet meer willen
deelnemen, geven ze dit een maand voor
beëindiging door via infotrainerspool@seksu
elevorming.nl.
3. Gastdocenten hebben kennis genomen van
instructiefilmpjes van Gezonde
School over onder meer de Gezonde Schoolaanpak, het belang van het thema
en de borging van het thema in de school. En
volgen de e-learning zodra deze beschikbaar
is. Je vindt de link dan op
www.seksuelevorming.nl/trainerspool.
4. Gastdocenten zijn didactisch en inhoudelijk
voldoende toegerust om gastlessen te

5. Trainers zijn toegerust om teamtrainingen te
geven of docenten te trainen op:
• het ontwikkelen van een schoolbrede visie op
relaties en seksualiteit;
• het geven van lessen over relationele en seksuele
vorming in een doorlopende leerlijn;
• het werken aan een veilig schoolklimaat;
• het herkennen en bespreekbaar maken van
signalen van factoren die kunnen leiden tot
onbedoelde (tiener)zwangerschappen of
problematisch seksueel gedrag;
• het zo nodig doorverwijzen van leerlingen en
studenten naar specialistische zorg;
• kennis van betrouwbare informatiebronnen voor
leerlingen en studenten over relaties en
seksualiteit.
6. Na het verzorgen van de training vraagt de trainer
de school een kort evaluatieformulier in te vullen.
De trainer stuurt daartoe de link naar dat
formulier door. De link staat op
www.seksuelevorming.nl/trainerspool.
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verzorgen en kunnen adequaat omgaan met
vragen van leerlingen en situaties in de klas.
5. Gastdocenten verzorgen gastlessen op
scholen, waarbij het streven is dat de lessen
uiteindelijk worden ingebed in de structuur
en leerlijn relationele en seksuele vorming
van de school.
6. Gastdocenten hebben zelf voldoende
basiskennis en/of ervaringsdeskundigheid op
het gebied van relationele en seksuele
vorming of relevante subthema’s.
7. Na het verzorgen van de gastles vraagt de
gastdocent de school een kort
evaluatieformulier in te vullen. De gastdocent
stuurt daartoe de link naar dat formulier
door. De link staat op
www.seksuelevorming.nl/trainerspool.

Inschrijfformulier
landelijke pool trainers en gastdocenten
Gezonde relaties en seksualiteit
(* = verplicht veld. Alle velden zijn tekstvelden, tenzij anders vermeld)
1

Naam*

2

Foto*

3

Adres

4

Telefoon

5

E-mail*

6

Website

7

Ik wil mij
aanmelden voor
de pool*
Ik ben*

8

9

10

11

12

Ik werk*

Ik ben inzetbaar
voor*

Specificatie
schooltype

Provincie

TOELICHTING
Je eigen naam en – indien
van toepassing – de naam
van je bedrijf.
Stuur een foto van jezelf
mee.

□ Trainer
□ Gastdocent

Kruis aan wat van
toepassing is.

□ Trainer
□ Gastdocent
□ Gezonde School adviseur
□ Anders, namelijk …

Kruis aan wat van
toepassing is.

□ als ZZP’er
□ als vrijwilliger bij ….
□ bij de GGD
□ anders, namelijk…

Kruis aan wat van
toepassing is.

□ PO
□ PSO
□ VO
□ VSO
□ MBO

Kruis aan wat van
toepassing is.

□ Openbaar
□ Protestants-christelijk
□ Rooms-katholiek
□ Reformatorisch
□ Evangelisch
□ islamitisch
□ Joods

Kruis aan wat van
toepassing is.

□ Groningen
□ Friesland
□ Drenthe
□ Overijssel

Geef aan in welke
provincie(s) je ingezet kunt
worden

Meerdere antwoorden
mogelijk.

Meerdere antwoorden
mogelijk.

Meerdere antwoorden
mogelijk.

Meerdere antwoorden
mogelijk.
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□ Gelderland
□ Flevoland
□ Utrecht
□ Noord-Holland
□ Zuid-Holland
□ Zeeland
□ Noord-Brabant
□ Limburg
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Samenvatting
van mijn
aanbod*

Beschrijf jouw expertise,
maximaal 350 tekens.
Gebruik eventueel bullets
voor het benoemen van
hoofdpunten.
NOOT: in de voorlopige
versie van de database op
seksuelevorming.nl is dit de
tekst die op de website
komt te staan. Op de
vernieuwde website wordt
de aanvullende informatie
via de zoekfilters
toegevoegd.
Wat is je werkwijze,
opleiding, ervaring,
aandachtsgebied
(expertise)?
Formuleer bondig. Gebruik
eventueel bullets voor het
benoemen van
hoofdpunten.

14

Over mijzelf*

15

Specialisatie

16

Aanbod van
specifieke
trainingen

Hier kun je aangeven
welke specifieke trainingen
en/of gastlessen je
aanbiedt

17 A

Ik geef
GASTLESSEN
over:

Kruis aan over welke
onderwerpen je gastlessen
geeft.

□ Relaties en intimiteit
□ Genderdiversiteit en seksuele diversiteit, lhbt
□ Gezonde en veilige seksuele ontwikkeling
□ Lichamelijke intimiteit, plezier in seks
□ Seksuele grensoverschrijding, wensen en grenzen
□ Online seksueel gedrag (al dan niet
grensoverschrijdend), sexting, dating
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Meerdere antwoorden
mogelijk.

□ Onbedoelde zwangerschap, kinderwens,
anticonceptie, zwangerschap en hulp
□ soa/hiv, condoomgebruik, testen
□ Anders, namelijk: …

17 B

Ik geef
TRAININGEN
over de volgende
onderwerpen:

□ Ik geef trainingen over schoolveiligheid en burgerschap
met aandacht voor relaties en seksualiteit

Geef aan over welke
onderwerpen je trainingen
geeft.

□ Werken aan een seksueel gezonde en veilige school
□ Bespreekbaar maken van seksualiteit en signalering
probleem gedrag
□ Gezamenlijke visie en beleid over relaties en
seksualiteit
□ Samenwerking met ouders en/of zorgprofessionals
□ Werken vanuit een doorlopende leerlijn seksuele
vorming
□ Anders, namelijk: …

18

Sterke punten*

1.

Noem drie sterke punten
van jezelf als trainer of
gastspreker

2.
3.

19

Evaluaties

20

Boeking

21

Folder, CV,
folder,
voorwaarden

22

Meer informatie

Hier kun je een (bondige!)
samenvatting geven van
evaluaties die je hebt
ontvangen voor trainingen
of gastlessen die je hebt
gegeven.
Plaats eventueel een link
naar evaluaties over je
kwaliteit op bijvoorbeeld je
website.
Hier kun je aangeven wat
je beschikbaarheid is.
Noteer hier waar de school
je folder, CV en
voorwaarden kan vinden,
bijvoorbeeld op je website.
Hier kun je aanvullende
praktische informatie
5

geven, zoals een verwijzing
naar je website of over je
tarieven.

□ *Hierbij ga ik akkoord met publicatie van de door mij ingevulde gegevens in de pool van trainers en gastschrijvers
op seksuelevorming.nl.

□ *Hierbij verklaar ik bovenstaand aanmeldingsformulier naar waarheid ingevuld te hebben.
Alleen de vragen met een * zijn verplicht om in te vullen. Wees je er echter van bewust dat de aanvullende
informatie die je geeft belangrijk kan zijn voor scholen bij het zoeken naar een trainer of gastspreker. Hoe meer – en
hoe specifieker – de informatie die je geeft, des te groter de kans dat vraag & aanbod op elkaar zullen aansluiten.
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