Landelijke pool gastdocenten en trainers
‘Gezonde relaties en seksualiteit’
Trainers en gastdocenten op het gebied van gezonde relaties en seksualiteit kunnen zich
inschrijven voor een landelijke databank. Dit overzicht helpt scholen in het po, vo en mbo snel en
gericht de gewenste onderwijsondersteuning te vinden.

Een sociaal veilige school

Een in het schoolbeleid geïntegreerde benadering van relationele en seksuele vorming vormt een
belangrijke voorwaarde voor het creëren van een sociaal veilige school.
Lessen van gastdocenten kunnen hieraan bijdragen. Evenals trainingen voor docenten in het
verzorgen van kwalitatief goede lessen en in het voeren van gesprekken met leerlingen en
studenten over relaties en seksualiteit.
De landelijke pool brengt deze trainers en gastdocenten bij elkaar in één overzicht. De databank
wordt geplaatst op www.seksuelevorming.nl en is opgezet door Stichting School & Veiligheid, Soa
Aids Nederland en Rutgers in opdracht van Gezonde School.

Hoe werkt het?

Aanbieders kunnen via het inschrijfformulier aangeven wat zij een school te bieden hebben. Niet alle
onderdelen van de vragenlijst zijn verplicht. Maar let wel: hoe vollediger je dit invult, hoe beter je
door de scholen te vinden bent. Noot: Er wordt vóór opname in de databank getoetst of je
aanmelding aan de voorwaarden voldoet.
Scholen kunnen zelf een keuze maken uit het overzicht of zich bij het zoeken van passende
ondersteuning laten adviseren door de Gezonde School- of GGD-adviseur. De scholen maken zelf
afspraken met de aanbieder over onder meer inhoud en betaling.

Achtergrond

Dit landelijke overzicht is opgezet vanuit de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties en
Seksualiteit. Hiermee wil de overheid scholen stimuleren en ondersteunen bij het structureel
aandacht besteden aan dit onderwerp (www.gezondeschool.nl/relaties_seksualiteit).
De regeling is bedoeld voor alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs en het MBO.
Scholen kunnen hun budget uit de stimuleringsregeling ook inzetten voor een teamtraining of
gastdocent.
Echter, ook scholen die niet deelnemen aan de regeling kunnen gebruik maken van de landelijke
pool.

Voorwaarden voor inschrijven

Aan inschrijving in de database is een aantal voorwaarden verbonden. Deze zijn (deels) verschillend
voor trainers en gastdocenten.

Voorwaarden Trainers

Voorwaarden Gastdocenten

Onder trainers verstaan we personen die een
schoolteam of vakdocenten in een school kunnen
trainen op het thema relaties en seksualiteit.

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. 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@seksuelevorming.nl.
2. De trainers hebben kennis genomen
van instructiefilmpjes van Gezonde
School over de Gezonde School-aanpak, 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, weten hoe leerlingen en
studenten daarbij te ondersteunen en kennen de
actuele cijfers en feiten over seksuele gezondheid
van de jeugd.
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.
5. Trainers zijn toegerust om teamtrainingen te
geven of docenten te trainen in:
- 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 de training vraagt de trainer de school een
kort evaluatieformulier in te vullen en stuurt de
school de link naar dat formulier. De link staat op
www.seksuelevorming.nl/trainerspool.

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@seksuelevor
ming.nl.
3. Gastdocenten hebben kennis genomen van
instructiefilmpjes van Gezonde School over onder
meer de Gezonde School-aanpak, het belang van
het thema en de borging van het thema in de
school. En volgen de e-learning hierover zodra deze
beschikbaar is. Deze is te vinden via
www.seksuelevorming.nl/trainerspool.
4. Gastdocenten zijn didactisch en inhoudelijk
voldoende toegerust om gastlessen te 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 en
zijn gericht op toerusting en eigenaarschap van de
docenten.
6. Gastdocenten hebben zelf voldoende basiskennis
en/of ervaringsdeskundigheid op het gebied van
relationele en seksuele vorming of
relevante subthema’s.
7. Na de gastles vraagt de gastdocent de school een
kort evaluatieformulier in te vullen en stuurt de
school de link naar dat formulier. De link staat op
www.seksuelevorming.nl/trainerspool.

