SEKS

Onze voorlichting seks is van deze tijd en gaat
daarom verder dan alleen praten over voortplanting.
Onderwerpen zoals seksuele identiteit, plezier in seks,
sexting, wensen en grenzen komen aan bod tijdens de
voorlichting.

Inhoud
Met onze voorlichtingsles vergroten we de kennis van leerlingen op het gebied van seksuele gezondheid.
Leerlingen die leren praten over seksualiteit en betrouwbare informatie hierover krijgen, maken volgens
onderzoek vaker een weloverwogen keuze bij een eerste keer, in plaats van iets ‘dat hen overkomt’.
In deze tijd maken jongeren grote veranderingen mee op het gebied van relaties en seksualiteit. Los
van het lichaam wat verandert en dat ze een eigen genderidentiteit ontwikkelen, gaan ze ook de eerste
(intieme) relaties aan en beginnen ze met experimenteren. Verder worden we op steeds jongere leeftijd
al geconfronteerd met het onderwerp, vanwege de blijvende groei in het gebruik van Social Media en
internet.

Wat levert de voorlichting Seks op?
Omdat we het op een informele, maar professionele manier overbrengen zijn de effecten op leerlingen
direct te merken. Leerlingen kunnen op basis van onze goede, betrouwbare informatie seksueel gezonde
keuzes maken. Ze worden weerbaarder, durven eerder vragen te stellen en leren respectvol met elkaar
om te gaan. Voor docenten geldt dat ze tijdens de les eventuele problemen sneller signaleren en het
gesprek kunnen aangaan.

Doelgroep
Van een leerling in het basisonderwijs en een docent op het voortgezet onderwijs, tot een begeleider bij
speciaal onderwijs. Onze voorlichting seks is geschikt voor elke doelgroep in alle soorten onderwijs. Dit
omdat wij elke voorlichting als maatwerk zien en dus naar wens aanpassen op basis van de aanvraag.

Voor alle soorten onderwijs

Voor leerlingen, ouders of docenten

Een sterk team van jonge
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in het onderwijs
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Sprekers die verder gaan dan kennis delen. Sprekers met een missie, die impact willen maken in het
onderwijs. We zijn volledig gespecialiseerd in meerdere thema’s die een rol spelen in het onderwijs
en veel aandacht vragen op dit moment. We geven voorlichting over Social Media, seks, pesten, jong
ondernemen, omgaan met geld, studiekeuze, drank en drugs, lachgas en verantwoord gamen. We
worden ingezet voor leerlingen in de klas, tijdens ouderavonden of als training voor docenten.

Waarom wij?
Altijd met passie door een
enthousiaste jonge spreker

Wij winnen al jaren het vertrouwen in het

Van tevoren contact over specifieke
wensen vanuit jouw school

door heel Nederland. Van basisonderwijs,

Interactieve en vlotte manier van
presenteren
100% wij brengen ècht de
boodschap over-garantie
Dat durven wij wel aan.

onderwijs en zijn inmiddels te vinden
voortgezet onderwijs en overheidsinstanties,
tot speciaal onderwijs en opvangcentra.
We werken elke dag hard om actuele
presentaties op een unieke manier te
presenteren, zodat we altijd voorlichting
geven met écht positieve effecten.

Contact opnemen
Bellen 06 15 43 08 85

Of een mailtje sturen..

