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Inleiding

1.1 Waarom deze handleiding?

De handleiding ‘Landen in de liefde’ is geschreven voor professionals die nieuw-

komers in Nederland weerbaarder willen maken en een bijdrage leveren aan het 

gezond inburgeren in de Nederlandse maatschappij. De handleiding is met 

name bedoeld voor voorlichters seksuele en relationele gezondheid. In dit docu-

ment wordt consequent gesproken over nieuwkomers. Hiermee worden zowel 

de traditionele migrantengroepen bedoeld, als de gezinsherenigers, de asielzoe-

kers en statushouders, met en zonder vluchtverleden. 

Deze handleiding geeft de voorlichter handvatten om een veilige leeromgeving 

te creëren, waarbinnen thema’s die te maken hebben met seksuele en relatio-

nele gezondheid, besproken kunnen worden. Het bevat een kader en ingrediën-

ten waarmee de voorlichter zelf elke bijeenkomst in detail kan voorbereiden. 

Deze handleiding bevat geen inhoudelijke informatie. Voor kennis over een 

gezonde seksuele en relationele ontwikkeling verwijzen we naar websites. Deze 

worden door verschillende instanties up-to-date gehouden. 

Een veilige leeromgeving is een voorwaarde om met elkaar in gesprek te komen. 

En zelfs binnen die veilige sfeer is het praten over (seksuele) relaties en gevoe-

lens niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bij de doelgroep nieuwkomers heeft u 

te maken met cultuurverschillen, taalbarrières en kwetsbare mensen. Zij hebben 

dikwijls zware omstandigheden doorstaan voor en tijdens hun vlucht uit het 

land van herkomst. Deze handleiding helpt u om binnen de complexe context 

die nieuwkomers met zich meebrengen, effectief van en met elkaar te kunnen 

leren. 

Als het u lukt om contact te leggen en met deelnemers samen de bijeenkomsten 

vorm te geven, dan zijn (juist) de diversiteit, misverstanden en gevoeligheid 

rondom bepaalde thema’s waardevolle ingrediënten om serieuze stappen te zet-

ten met de groep. Daarbij is de ervaring die in de groep aanwezig is, leidend. 

Deelnemers met veel kennis en ervaring over het onderwerp leren waarschijnlijk 

meer van elkaar tijdens de bijeenkomsten dan een groep met weinig kennis en 

ervaring. Daar zal de voorlichter juist een grotere rol hebben als het gaat om 

juiste informatie te geven.

Deze handleiding helpt u om ‘spelenderwijs’ op een ontspannen manier, met de 

doelgroep samen de bijeenkomsten vorm te geven. De handleiding bevat geen 

nieuwe inzichten of methodieken. Bent u een ervaren voorlichter dan herkent u 

veel van wat er geschreven staat. Het doel is ook niet om vernieuwend te zijn; 

het doel is om kennis en ervaringen te delen en zo met elkaar tot steeds mooi-

ere manieren van werken te komen.

Het spel dat de basis vormt voor de hier beschreven voorlichting, is ‘Hoofd, 

Handen en Hart’. Dit spel leent zich goed voor het werken met nieuwkomers.  

De vragen en opdrachten in het spel kunnen per bijeenkomst aangepast worden. 

De voorlichter leert werkenderwijs de deelnemers kennen en kan zo de vraag-

stukken die bij de nieuwkomers leven, steeds doelgerichter met hen oppakken. 
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1. Doelstelling

2. Beginsituatie

Inrichting voorlichting

3. Inhoud voorlichting

4. Didactische werkvorm

5. Hulpmiddelen

6. Groeperingsvorm

7. Evaluatie

1.2 Het Didactisch Analyse model (DA-model)

De voorlichter is zowel ‘docent’ als ‘leerling’. De aandacht gaat uit naar het  

creëren van een veilige leeromgeving en het prikkelen van de deelnemers om 

actief deel te nemen.

Het klinkt wellicht ontspannen, een voorlichting vormgeven aan de hand van 

een spel, en meebewegen met de situatie zoals die zich in de bijeenkomsten 

voordoet. En dat kan het ook zijn, maar het vraagt wel een gedegen voorberei-

ding en kennis van zaken. Alleen dan zijn de bijeenkomsten effectief en hebben 

de deelnemers na afloop daadwerkelijk meer kennis, vaardigheden en eventu-

eel een andere attitude. 

Het Didactisch Analytisch model (Van Gelder, 1977) ondersteunt dit proces. Het 

model bestaat al decennialang en helpt door de eenvoudige structuur en logi-

sche opbouw bij het voorbereiden van bijeenkomsten. De voorlichter doorloopt 

voorafgaand aan elke bijeenkomst, de verschillende stappen.

Voorafgaand aan iedere bijeenkomst stelt de voorlichter specifieke doelen vast 

(1). Die doelen zijn het resultaat van de beginsituatie: de kennis en ervaringen 

van de deelnemers, het tijdstip van de voorlichting, de beschikbare ruimte,  

de tolk, etc. Heeft de voorlichter de doelen vastgesteld, dan kiest hij/zij metho-

dieken die geschikt zijn om de doelstelling te behalen. 

Belangrijk: de beginsituatie

De beginsituatie is een soort groepsscan aan het begin van het voorlich-

tingsprogramma: hoe zit iedereen erbij? Waar liggen de behoeften? De 

beginsituatie stelt u vast door observeren, vragen stellen en aanvullende 

middelen.

“We hadden geoe

fend hoe je contact 

legt met een meisje, 

vraagt hij aan het eind 

van de bijeenkomst: Is 

‘schatje’ een goed 

woord als je een meis

je tegenkomt dat je 

leuk vindt?”
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De voorlichter bedenkt van tevoren hoe hij/zij de bijeenkomst gaat evalueren. 

De informatie uit die evaluatie leidt weer tot een nieuwe beginsituatie. 

Andersom bepaalt de beginsituatie mede de vorm en inhoud van de evaluatie. 

Als een onderdeel verandert, heeft dat invloed op elk ander onderdeel van de 

bijeenkomst. Telkens opnieuw stelt de voorlichter de beginsituatie en de doelen 

vast en past de inhoud en werkvormen aan.

Omdat het DA-model een versimpeling van de werkelijkheid is, helpt het de 

voorlichter om de aandacht te focussen op zaken die er echt toe doen. Het 

DA-model dwingt de voorlichter consequent, regelmatig en gestructureerd  

alle factoren te doorlopen die de effectiviteit van de voorlichting beïnvloeden. 

Het helpt bij het vormgeven van de evaluatie, waardoor effectiviteit kan wor-

den aangetoond. En dat is nodig voor de verantwoording aan uzelf, en aan de 

financier of opdrachtgever. 

Dankzij het DA-model wordt op verschillende plekken in het land op dezelfde 

manier voorgelicht. Dit maakt het relatief makkelijk de bijeenkomsten te verge-

lijken. In hoofdstuk 3, waar de aanpak van ‘Landen kin de liefde’ staat beschre-

ven, wordt een aantal keer verwezen naar het DA-model.

Met het toevoegen van een theoretisch model aan onze voorlichtingsmethodiek 

willen we nog iets anders bereiken: we willen van ‘Landen in de liefde’ een 

erkende interventie maken door toelating tot de databank van het Centrum 

Gezond Leven. Hiervoor moet de interventie minimaal goed beschreven zijn en 

theoretisch goed onderbouwd. Toelating tot de databank maakt ‘Landen in de 

liefde’ breed beschikbaar voor diverse professionals. 

1.3 Aan de slag

De voorlichter sluit per bijeenkomst aan bij de op dat moment beschikbare ken-

nis en ervaringen. Hij/zij voegt daaraan relevante informatie toe, samen met de 

deelnemers. Deze wijze van voorlichten nodigt zowel de voorlichter als de deel-

nemers uit tot vragen stellen en leren. Het is een continu proces van veiligheid 

bewaken, vragen ophalen, luisteren, beginsituatie toetsen en aansluiten bij de 

kennis en ervaring die de groep al heeft. 

Het gaat om ervaringen die ze met elkaar kunnen delen, veelal in hun eigen 

taal. De voorlichter licht de thema’s eruit waarvan hij/zij merkt dat er kennis 

ontbreekt bij de deelnemers. De ervaring leert dat deelnemers vaak behoefte 

hebben aan het leren kennen van de vele (on)geschreven regels van de 

Nederlandse cultuur.

Wij hopen dat deze handleiding voorlichters gaat helpen om in contact te 

komen met de vele interessante deelnemers. En dat het hun houvast geeft om 

inspirerende, verrassende en effectieve bijeenkomsten te organiseren. 

 

Uitgangspunten 

DA-model

• Wat is de begin-

situatie?

• Welke doelen wilt u 

bereiken?

• Hoe gaat u de voor-

lichting geven?

• Wanneer noemt u de 

voorlichting geslaagd? 
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2  De voorlichting 
op hoofdlijnen
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De voorlichting in vogelvlucht

2.1 Het belang van voorlichting

Ieder jaar ontvangt Nederland nieuwkomers. Vele daarvan zijn afkomstig uit 

landen als Syrië, Afghanistan, Irak, Iran en Somalië. In 2014, toen grote groepen 

jonge Eritreeërs naar Nederland kwamen en in Nijmegen werden gehuisvest, 

bleek dat deze nieuwkomers totaal andere sociaal-demografische kenmerken 

hadden dan eerdere vluchtelingen uit hetzelfde land. Het is daarmee een groep 

waar weinig (zorg)professionals nog ervaring mee hebben. Hettzelfde geldt 

voor andere nieuwkomers, uit landen als Syrië en Somalië. 

Alleenreizende nieuwkomers zitten vaak in een levensfase waarin hun seksuali-

teit ontluikt. Ze hebben soms langere tijd in een conflictgebied gewoond, hun 

gezinnen zijn ontwricht geraakt, het gezondheidssysteem in het land van her-

komst is uitgehold, en ze hebben een gevaarlijke vlucht meegemaakt. Dit maakt 

dat ze een aanzienlijk risico lopen op seksuele problemen, bijvoorbeeld omdat 

ze andere seksuele grenzen hanteren en/of trauma’s hebben opgelopen. Van 

belang is in elk geval dat ze leren hoe de omgangsvormen in Nederland zijn en 

wat de verschillen zijn met hun thuisland. Daarnaast moeten ze weten welke 

verantwoordelijkheid zij dragen in het voorkomen van soa’s en ongewenste 

zwangerschap.

2.2  Aanleiding

Nieuwkomers die in Nederland komen wonen, hebben dezelfde kennis over sek-

sualiteit, hun lichaam, en voorbehoedsmiddelen nodig als Nederlandse burgers. 

Het is goed dat ze weten dat ze zich kunnen laten testen, maar ook dat ze zelf 

verantwoordelijk zijn om zich tegen soa’s te beschermen. Sommige groepen 

nieuwkomers zijn heel goed op de hoogte van seksuele ontwikkeling, andere 

weten er nauwelijks iets van. Voor alle nieuwkomers geldt dat het fijn is om te 

leren hoe de omgangsvormen in Nederland zijn, wat het verschil is met wat ze 

gewend zijn en hoe ze contact met leeftijdsgenoten kunnen leggen en onder-

houden.

In het najaar van 2015 werd een groep van 100 Eritrese jongemannen in Lent, bij 

Nijmegen, gehuisvest. De gemeente gaf de opdracht aan lokale welzijnsorgani-

saties, waaronder Vluchtelingenwerk Oost Nederland (VWON), om deze nieuw-

komers te begeleiden op het gebied van wonen, werken en inburgeren. Naar 

aanleiding hiervan ontwikkelden GGD Gelderland-Zuid, VWON en gemeente 

Nijmegen, een gezamenlijke aanpak, waarbij de thema’s seksuele en relationele 

gezondheid en sociaal isolement centraal stonden. 

Twee ervaren verpleegkundigen van het team Seksuele Gezondheid van de GGD 

gingen aan de slag gegaan met het ontwikkelen en uitvoeren van een reeks 

voorlichtingsbijeenkomsten voor deze nieuwkomers. Zij putten hierbij uit 

bestaande voorlichtingsmethoden en uit eerdere ervaringen met groepen met 

een andere culturele achtergrond. De aanpak van wederzijds respect, interesse 

en begrip bleek een bijzonder goede basis voor succesvolle voorlichting. De 

“In Nederland hoef je 

niet getrouwd te zijn 

om ontmaagd te wor

den, dat vinden ze best 

wel vreemd.”

“Deze jongens dachten 

dat je onvruchtbaar 

werd van het gebruik 

van voorbehoedmid

delen.”
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voorlichtingsmethode werd verder uitgerold naar Eritrese meiden en vrouwen 

en Syrische mannen. Omdat professionals elders in het land ook interesse toon-

den in de aanpak, besloot GGD Gelderland-Zuid haar aanpak overdraagbaar te 

maken via het ontwikkelen van een handleiding.

2.3  Doelstellingen

In deze paragraaf worden alle doelstellingen beschreven die in de voorlichtings-

module ‘Landen in de liefde’ aan bod komen. De werkvormen en de opdrachten 

die verderop in deze handleiding aan bod komen, richten zich op het behalen 

van deze doelstellingen.

Het gebeurt natuurlijk dat de doelgroep met vragen komt die niet in de voorbe-

reiding zijn meegenomen. Het is aan de voorlichter om in te schatten of er door 

het wijzigen van een opdracht, ook een aanpassing in de doelstellingen nodig is. 

Hieronder vindt u een overzicht van doelstellingen. Ze zijn onderverdeeld in drie 

groepen. Als deze doelstellingen worden bereikt, leidt dit tot de hoofddoelstel-

ling, namelijk het vergroten van de relationele en seksuele weerbaarheid 

van nieuwkomers. 

Start altijd met doelstellingen

- Ze maken duidelijk wat u wilt bereiken en hoe.

- Ze dwingen u om na te denken over de praktische invulling.

- Ze zijn een manier om uzelf te verantwoorden naar anderen.

TI
P
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Doelstelling 1:

Het herkennen van en omgaan met Nederlandse (in)formele omgangs-

vormen. Om dit te bereiken moeten deelnemers:

• Kunnen uitleggen wat er in Nederland anders is dan in hun thuisland, 

wanneer je elkaar ‘verkering vraagt’.

• Weten dat mensen in Nederland open kunnen zijn over hun seksuele 

geaardheid.

• Twee omgangsvormen of normen kunnen noemen rond gezond seksueel 

gedrag in Nederland, die ze niet uit hun thuisland kennen.

• Drie ja/nee-signalen kennen die in Nederland gebruikt worden.

• In staat zijn om grenzen en wensen aan te geven door het gebruik van  

ja/nee-signalen.

• Een voorbeeld kunnen geven hoe ze ervoor zorgen dat de ander zijn of 

haar grenzen en wensen respecteert.

• Weten dat vooral autochtone Nederlanders niet besneden zijn.

• Weten dat het laten besnijden van je dochter in Nederland niet is toe-

gestaan en strafbaar is.

• Kunnen uitleggen hoe er in Nederland wordt omgegaan met (vrouwen)

besnijdenis.

• Er zich bewust van zijn dat niet alle Nederlanders (inclusief zorgverleners) 

op de hoogte zijn van (vrouwen)besnijdenis.

• Weten wat er in verschillende situaties kan gebeuren als ze contact  

leggen met leeftijdsgenoten.

• In staat zijn om informatie over wet- en regelgeving met betrekking tot 

seksualiteit te vinden.

• In staat zijn om uit te zoeken welke seksuele handelingen in Nederland 

wel en niet geoorloofd zijn.

Doelstelling 2: 

Het kunnen voorkomen van ziektes en onbedoelde zwangerschappen.  

Om dit te bereiken moeten deelnemers:

• In staat zijn zich te laten testen op een soa of hiv.

• In staat zijn te zorgen voor anticonceptie en dit op de juiste manier te 

gebruiken.

• Weten op welke manier zij zichzelf willen beschermen tegen een soa of 

hiv. 

• Een positieve houding hebben ten opzichte van testen op soa’s en hiv.

• Bereidwillig zijn om anticonceptie te gebruiken zolang er geen kinder-

wens is.

• Bereidwillig zijn om zelf anticonceptie ter sprake te brengen als dit  

nodig is.
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Doelstelling 3: 

Het vergroten van de zelfredzaamheid met betrekking tot seksuele gezond-

heid. Om dit te bereiken moeten deelnemers:

• In staat zijn om antwoorden te vinden op vragen over seksuele gezond-

heid.

• Begrijpen hoe het mannen- en vrouwenlijf werkt in relatie tot voort-

planting en seksualiteit.

• Kunnen uitleggen welke vormen van vrouwenbesnijdenis in hun thuis-

land voorkomen en welke gevolgen dit kan hebben voor de vrouwelijke 

seksualiteit en voortplanting.

• Weten dat ze bij vragen of dilemma’s over meisjes- of vrouwenbesnijdenis 

uitgebreide voorlichting kunnen krijgen door zelforganisaties, indivi-

dueel of in de groep.

• Weten waar ze informatie kunnen vragen als ze hun zoon willen laten 

besnijden.

• Weten dat hun kinderen in Nederland op school les krijgen over relaties 

en seksualiteit.

• Kunnen bedenken hoe zij hun eigen rol als ouder in aanvulling hierop 

zien.

• Kunnen laten zien dat ze zelf bijdragen aan een prettige sfeer waarin 

mensen zich veilig voelen om over seksualiteit en relaties te praten.

2.4 Doelgroep

Vaak ligt de prioriteit van professionals om seksuele voorlichting te geven, bij 

jonge of jongvolwassenen nieuwkomers. Ze zijn op een leeftijd dat seksuele ont-

wikkeling een belangrijke rol speelt. Daarbij hebben ze mogelijk tijdens de 

vlucht en/of hun verblijf in Nederland hun eerste ervaringen opgedaan. En vaak 

moeten ze ook wennen aan de nieuwe omgangsvormen in Nederland. Het wen-

nen, duiden en herkennen van de omgangsvormen in het nieuwe land geldt 

voor bijna elke nieuwkomer. Het kost vaak veel tijd om er een eigen weg in te 

vinden. 

Overleg met relevante contactpersonen welk moment binnen de opvang het 

meest wenselijk is om het thema seksualiteit op te pakken. Belangrijk is bijvoor-

beeld dat de verblijfsperiode van de deelnemers niet te kort is om het voorlich-

tingsprogramma af te maken. De selectie van de doelgroep wordt bepaald door 

verschillende factoren. In een asielzoekerscentrum wordt een doelgroep gese-

lecteerd op basis van taal, leeftijd en geslacht. Het kan ook zijn dat 

Vluchtelingenwerk een groep samenstelt. Of dat er activiteiten voor een groep 

binnen een gemeente zijn waar de voorlichter bij aan kan sluiten. Bijvoorbeeld 

een groep die met elkaar taallessen volgt op een taalschool.
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De methodiek is bruikbaar voor verschillende groepen nieuwkomers: mannelijk 

en vrouwelijk, oud en jong, met of zonder status, getrouwd of ongetrouwd. In 

het algemeen geldt dat het beter is dat de voorlichting voor mannen en vrou-

wen apart wordt gegeven. Er is ervaring opgedaan met een gemengde groep 

van asielzoekers en statushouders. Dit pakte goed uit: in de gesprekken bleek 

liefde universeel te zijn. Er werd geanimeerd gesproken en deelnemers leerden 

elkaar beter kennen. 

2.5 Context en voorlichter

De voorlichtingsmodule ‘Landen in de liefde’ past in het beleid om (jongvolwas-

sen) asielzoekers en statushouders te voorzien van betrouwbare informatie en 

zorg. Daarmee worden mogelijke achterstanden in gezondheid voorkomen of 

verminderd, en toegang tot voorzieningen bevorderd.

Zolang de nieuwkomers geen status hebben, spreken we van asielzoekers. Een 

mogelijke opdrachtgever voor de voorlichting aan asielzoekers is het Centraal 

Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Als de nieuwkomers in een gemeente wor-

den gehuisvest, zijn het statushouders of nieuwkomers. In dat geval kan een 

gemeente de opdrachtgever zijn voor het geven van voorlichting. Een andere 

mogelijkheid is dat een GGD of een andere regionale of lokale partij het initia-

tief neemt om voorlichting te geven. Soms komt de vraag voort uit signalen van 

of over de doelgroep, zoals onbedoelde zwangerschappen of lage weerbaar-

heid. 

Iedere ervaren voorlichter seksuele gezondheid die, zonder een oordeel te vel-

len, oog heeft voor overeenkomsten en verschillen tussen culturen, kan deze 

voorlichting geven. Dit kan bijvoorbeeld een jongerenwerker of docent zijn  

van een Internationale Schakel Klas, die ervaring heeft met het bespreken van 

seksualiteit. De meest breed inzetbare voorlichter is een GGD-medewerker. 

Binnen de GGD gaat de voorkeur uit naar een Sense-verpleegkundige. Deze  

speciaal opgeleide GGD-verpleegkundige heeft veel kennis van de relationele  

en seksuele gezondheid, en is actief in het werkveld. 

Maar ook andere voorlichters kunnen waardevolle accenten leggen. Een ver-

pleegkundige van de medische dienst voor asielzoekers houdt individuele con-

sulten. Hij/zij kent hierdoor de asielzoekers vaak al wat beter, wat de mogelijk-

heid geeft om na afloop van een bijeenkomst in te gaan op individuele 

aandachtspunten. Een preventiewerker of sleutelpersoon heeft meestal ervaring 

in het werken met groepen. Hij/zij is hierdoor vaak vertrouwd met het begelei-

den van rollenspellen en discussies over normen en waarden. Dit is een heel wel-

kome competentie in deze voorlichting. 

“Enkele deelnemers 

gaven aan dat ze zich 

zorgen maakten over 

de gevolgen van de 

martelingen die ze 

hadden meegemaakt. 

We hebben hen in con

tact gebracht met 

iemand die daar meer 

over weet.”
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De voorlichting in vogelvlucht

2.6  Samenwerken 

Voor het verzorgen van deze voorlichtingsmodule heeft het een meerwaarde als 

professionals samenwerken. Zij kunnen elkaar afwisselen in datgene waar ze 

kundig in zijn, en ze kunnen elkaar op onderdelen aanvullen en versterken. 

Mogelijke samenwerkingspartners om een koppel mee te vormen, zijn COA-

medewerkers, welzijnswerkers of sleutelpersonen.

Sleutelpersonen 

Seksuele problematiek is een gevoelig (gezondheids)onderwerp, waar bij 

nieuwkomers vaak een taboe op rust. Om deze en andere problematiek 

toch bespreekbaar te maken, adviseert het Ondersteuningsprogramma 

Gezondheid Statushouders (OGS) gemeenten en professionals om hiervoor 

sleutelpersonen in te zetten. Sleutelpersonen zijn mensen die zelf gevlucht 

zijn, die kennis hebben van de Nederlandse gezondheidszorg en een groot 

netwerk hebben. Zij kunnen het gesprek aangaan met andere statushou-

ders. Zo kunnen zij voor hen een brug slaan tussen het zorgsysteem in 

Nederland en het land van herkomst. 
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3 Aanpak
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Dit hoofdstuk gaat over de voorbereidende stappen en de keuzes die de voor-

lichter hierin te maken heeft. Het gaat enerzijds over het proces, zoals de 

afspraken met de opdrachtgever (paragraaf 3.1), de keuze voor de doelgroep en 

de werving (paragraaf 3.3), de keuze voor de locatie (paragraaf 3.4), de keuze 

voor het tijdstip (paragraaf 3.5) en de keuze voor een tolk of sleutelpersoon 

(paragraaf 3.6). Anderzijds gaat het over de inhoud, zoals de keuze voor de 

doelstellingen (paragraaf 3.2), de keuze voor de inrichting van de voorlichting 

inclusief eventuele attenties en een certificaat van deelname (paragraaf 3.7), en 

de keuze voor de evaluatie (paragraaf 3.8).

3.1 Afspraken met de opdrachtgever

Is er sprake van een(externe) opdrachtgever? Maak dan afspraken nog voordat 

de voorbereiding van de bijeenkomsten begint. De opdrachtgever kan bijvoor-

beeld het COA zijn, een gemeente of gemeentelijke organisatie zoals de GGD of 

het welzijnswerk. Het is van belang om heel duidelijk te zijn over een aantal 

zaken, zoals wie de werving van de deelnemers op zich neemt. Dit kan namelijk 

veel tijd kosten. 

Naast tijd is het van belang om duidelijk te zijn over geld. Met name de voorbe-

reiding, de werving van de doelgroep en het ondersteunen van de doelgroep bij 

vervoer e.d., kost tijd. Wie betaalt dat? Er is een voorbeeld begroting opgeno-

men in paragraaf 4.4.

Als in een kleine gemeente weinig statushouders zijn, of in een AZC maar enkele 

van één taalgroep, dan is het een optie om samen te werken met contactperso-

nen uit een buurgemeente om een mooie groep samen te stellen. Het is van 

belang om contact te hebben met zowel Vluchtelingenwerk als buurtwerk of 

bijvoorbeeld de taalschool. Het komt voor dat dit gescheiden werelden zijn.
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Checklist voorbereiding met opdrachtgever

• Wat is de doelgroep (wie worden uitgenodigd?)

• Wie organiseert de bijeenkomsten?

• Uit hoeveel bijeenkomsten bestaat de voorlichting? (bij voorkeur 4)

• Wanneer vinden ze plaats? (wanneer is de groep al bij elkaar?)

• Wie verzorgt welk onderdeel? (voorlichter samen met …?)

• Wie zorgt voor de werving van de doelgroep? 

• Is de doelgroep aan het vasten/ramadan?

• Wie ontwerpt de uitnodiging? 

• Wie is de afzender van de uitnodiging?

• Wie regelt het vervoer van de deelnemers?

• Welke locatie en wie betaalt de locatie?

• Wie organiseert en betaalt de catering?

• Komt er een certificaat; wie ontwerpt dit? 

• Wat is het beschikbare budget? 

• Zijn er aanvullende fondsen die ingezet kunnen worden?

• Is er een vergoeding voor de tolk?

• Wie betaalt de reiskosten van de tolk?

• Is er budget voor attenties, certificaten?

• Wie regelt dit?

NB. De voorlichter vult deze lijst verder aan.

3.2  Keuze van doelstellingen 

De wijze waarop de bijeenkomst vorm krijgt, is onder andere afhankelijk van de 

gestelde doelen. Aan de andere kant, zijn de doelen afhankelijk van de (begin)

situatie. In paragraaf 2.3 staan de doelen beschreven waaruit de voorlichter zijn/

haar keuze maakt. Het is de kunst om de bijeenkomst zo in te richten dat de 

opdrachten die aan bod komen, passen bij de doelstellingen die u formuleert. 

Het DA-model helpt u hierbij (zie paragraaf 1.2).

Om het effect te kunnen meten, is het van belang om doelstellingen SMART te 

formuleren: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Alle 

gestelde doelen moeten bijdragen aan het hoofddoel van deze voorlichtingen-

serie: het vergroten van de relationele en seksuele weerbaarheid. 

3.4 Keuze voor de doelgroep

Wie kiest welke nieuwkomers worden uitgenodigd? Ga vooral het gesprek aan 

met mensen in de omgeving van de nieuwkomers, zodat u inzicht krijgt in de 

groep en de vragen die er leven. In paragraaf 5.1.1 staan websites met achter-

grondinformatie over verschillende doelgroepen. 

“We waren aange

naam verrast dat ze 

zoveel wisten over HIV

preventie. Dat hadden 

ze op school geleerd.”
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3.4.1 Oriëntatie op de doelgroep

De kenmerken van de doelgroep bepalen de inhoud van de voorlichting. De eer-

ste bijeenkomst wordt gebruikt om kennis te maken en de deelnemers te laten 

vertellen. Door vragen te stellen en goed te luisteren, en door de vragen te 

bekijken die per bijeenkomst anoniem worden ingeleverd, sluit de tweede bij-

eenkomst goed aan bij de vragen en kennislacunes van de doelgroep. 

3.4.2 Werven en uitnodigen van de nieuwkomers

Wanneer u een groep nieuwkomers op het oog heeft, komt het erop aan dat ze 

ook daadwerkelijk deelnemen aan de bijeenkomsten. Wat over het algemeen 

goed werkt, is een persoonlijke benadering. De voorlichter sluit bijvoorbeeld 

aan op een moment waarop de groep toch al bij elkaar komt, en vertelt op een 

duidelijke en enthousiaste manier over het hoe en waarom van de voorlichting. 

Een voorbeeldtekst voor zo’n inleidend praatje vindt u in bijlage 2. Ook het uit-

delen van flyers kan goed werken, bij voorkeur in aanvulling op de persoonlijke 

toelichting. Op de flyer staat onder meer het tijdstip van de voorlichting, de 

locatie en contactgegevens, inclusief een foto van de voorlichter. Een voorbeeld 

van zo’n flyer vindt u in bijlage 1.

3.5  Keuze voor de locatie

De locatie van de voorlichting bevindt zich bij voorkeur dichtbij de woonplek 

van de nieuwkomers, of op de school waar ze die dag les hebben. Als de locatie 

nieuw is voor de nieuwkomers, moeten ze de eerste keer en mogelijk ook de 

daaropvolgende keren begeleid worden om er te komen. Dit begeleiden kan 

vaak lopend of met de fiets.

Het is van belang dat de ruimte een beetje gezellig is, en dat de tafels in groep-

jes neergezet kunnen worden. De ruimte moet groot genoeg zijn om de groep 

in subgroepen te kunnen verdelen. Ook moet er een beamer en internetaanslui-

ting aanwezig zijn.

Zorg voor een indeling waarbij iedereen elkaar en de voorlichter kan aankijken. 

Tegelijkertijd moet de opstellingen zo zijn, dat de deelnemers direct ook met 

het groepje aan de slag kan om bijvoorbeeld een opdracht uit te voeren. Een 

‘café-opstelling’ zoals hieronder, past daar goed bij.

“We hadden het over 

homoseksualiteit. ‘Dat 

kan echt niet in de 

Eritrese cultuur’, hoor 

je dan. Maar ze willen 

alles weten, over hoe 

dat gaat in 

Nederland.”
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3.6 Keuze voor een tolk en/of sleutelpersoon

Om de communicatie met uw deelnemers te ondersteunen kunt u een tolk  

inzetten. 

Het heeft de voorkeur om een officiële tolk in te zetten, die u kunt vinden via 

bijvoorbeeld de website van Concorde. Het is wel van belang dat de tolk zich vrij 

voelt om in een groep over het thema seksualiteit te tolken. Een tolk wordt niet 

altijd vergoed. Kent u een tolk die goed bevalt, dan kunt u hem persoonlijk 

‘reserveren’ voor de andere bijeenkomsten. 

Mocht er geen geld beschikbaar zijn voor een officiële tolk, dan kunt u proberen 

om een sleutelpersoon als tolk in te zetten. Iemand die afkomstig is uit het land 

van de deelnemers. Zowel bij een officiële als niet-officiële tolk is het belangrijk 

dat u vooraf duidelijke afspraken maakt over zijn/haar rol tijdens de bijeen-

komst, het taalgebruik en de manier van terugkoppeling. Een tolk en/of sleutel-

persoon kan veel (extra) informatie geven over de manier waarop seksualiteit 

een plek heeft in het land van herkomst, in de opvoeding, de regelgeving, op 

school en in de zorg.

3.7 Keuze voor tijdstip

Informeer vooraf goed in het netwerk of bij contactpersonen van de deel-

nemers, welke factoren een gunstig of negatief effect hebben op de opkomst.  

Plan bijvoorbeeld de bijeenkomsten niet tijdens de vastenperiode die Eritreeërs 

hebben, of tijdens belangrijke terugkerende bezigheden zoals taalles of sport-

activiteiten.

3.8 Keuze voor evaluatie

Met een evaluatie na afloop van iedere bijeenkomst, kunt u inschatten of de 

voorlichting effectief was en of de vooraf vastgestelde doelen zijn behaald.  

Met een ‘effectevaluatie’ kijkt u terug op de effecten, met een ‘procesevaluatie’ 

kijkt u terug op het hele proces: is het gelopen zoals de bedoeling was en wat 

zijn leerpunten voor een volgende keer?

U kunt ervoor kiezen om na afloop van de bijeenkomsten mondeling enkele  

vragen te stellen die aansluiten bij de doelstellingen van de bijeenkomst, en hier 

een verslagje van maken. Evalueren kan ook door het gebruiken van rode en 

groene kaarten (eens/oneens), turven wat de reacties zijn en bij enkele mensen 

verdiepende vragen stellen. Een schriftelijke vragenlijst af (laten) nemen is 

natuurlijk ook een optie.

“Door de tolk iets lan

ger te reserveren, kon 

hij na afloop van de 

tweede bijeenkomst 

enkele deelnemers 

individueel helpen met 

vragen.”

“Ze vertelden ons dat 

het niet handig was 

om over seks te praten 

tijdens de Ramadan.”

“Ik maak een overzicht 

van alle vragen en 

overtuigingen die ik 

tegenkom. Wat zou 

het mooi zijn als  

andere voorlichters  

dit ook gaan doen en 

we al deze kennis  

verzamelen op één 

plek.”
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3.9 Inrichting van de voorlichting

Met kennisoverdracht alleen kunt u geen gedrag veranderen. Iemand een vaar-

digheid aanleren, zoals een meisje aanspreken, lukt alleen door het te oefenen. 

Bijvoorbeeld in een rollenspel. Als deelnemers met elkaar in gesprek gaan en 

inzichten uitwisselen, kan hun attitude veranderen. De inhoud, didactische 

werkvormen en gebruikte hulpmiddelen staan in hoofdstuk 4 per bijeenkomst 

concreet uitgewerkt. Het is vooral van belang dat ze elkaar versterken.

Voorbeelden van didactische werkvormen

• Doceren

• Vragen stellen (onderwijsleergesprek)

• Discussievormen

• Opdrachtvormen

• Samenwerkingsvormen

• Spelvormen

• Individuele begeleiding

• Demonstratie en oefening

3.9.1 Attenties en prijzen

Een attentie aan het eind van de bijeenkomst, als waardering voor deelname, 

wordt erg gewaardeerd door de deelnemers. Wellicht heeft uw hiervoor gad-

gets beschikbaar die geschikt zijn. U kunt ook (lokale) bedrijven polsen om iets 

beschikbaar te stellen. Dit is iets om tijdig te organiseren.

3.9.2 Certificaat van deelname

Een certificaat is een vorm van beloning voor de bijeenkomsten. Voor deelne-

mers is het fijn als ze kunnen laten zien dat ze de bijeenkomsten hebben 

gevolgd. Op een certificaat kan bijvoorbeeld het aantal bijeenkomsten staan, de 

hoofdthema’s die aan bod zijn gekomen, en het feit dat het om een interactieve 

bijeenkomst gaat. In bijlage 7 vindt u een voorbeeldcertificaat.

 

“Alle deelnemers kre

gen aan het eind van 

de bijeenkomst een 

splitter en Perry Sport 

had een voetbal ter 

beschikking gesteld als 

prijs voor de winnende 

groep.”
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4 Concrete uitwerking 
per bijeenkomst
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Het volledige programma van de lesmodule ‘Landen in de liefde’ bestaat uit  

4 bijeenkomsten van elk 75 minuten. Omdat de voorlichting tijdens de lesuren  

op school plaatsvindt, staat de beschikbare tijd voor de bijeenkomsten doorgaans 

al vast. Ga daarom pragmatisch om met de duur van de bijeenkomsten. Is er meer 

tijd dan kunnen er meer opdrachten uitgevoerd worden en is er meer tijd voor 

discussie en uitwisseling.

Bij voorkeur zit er maximaal 1 week tussen de bijeenkomsten. Het minimumaantal 

deelnemers is 8 personen, als maximum geldt in principe het aantal personen dat 

in een ruimte past. De voorlichting is zo ingericht dat grote groepen tegelijk aan 

de slag kunnen gaan met de thema’s. 

Als er veel vragen over een bepaald thema leven, of er komt een onderwerp langs 

dat meer aandacht nodig heeft dan u op dat moment kunt geven, kunt u een 

aparte bijeenkomst organiseren. Eventueel met een deskundige op het desbetref-

fende thema.

4.1 Bijeenkomsten

4.1.1 Bijeenkomst 1 

Voorafgaand aan bijeenkomst 1:

• Datum vaststellen.

• Achtergrondkennis over de doelgroep vergaren.

• Verspreiden uitnodiging (bijlage 1).

• Wervingspraatje houden (bijlage 2).

• Zo mogelijk voorbereidend gesprek houden met tolk of sleutelpersoon.

• Opdrachten selecteren die u denkt nodig te hebben (bijlage 6).

• Enveloppen maken met ‘Hoofd, Hart en Handen’-symbool (bijlage 7A).

• Benodigde materialen verzamelen.

• Flap met regels veilige leeromgeving ophangen (bijlage 3).

Na afloop van bijeenkomst 1:

• Reflecteren: aantekeningen maken over zaken die u van belang vindt om te 

onthouden, waar wilt u de volgende keer aandacht aan besteden?

• Met behulp van de checklist (bijlage 8) of een ander overzicht noteren welke 

thema’s aan bod zijn geweest.

• Vragen uit de brievenbus halen en noteren. Hier kan de tolk bij helpen, als de 

vraag in de taal van de deelnemer staat genoteerd. 

De opbrengst van de 1e bijeenkomst is behoorlijk vastomlijnd. Deze vormt de 

basis voor de vervolgbijeenkomsten. Na de 1e bijeenkomst moeten in elk geval de 

volgende onderdelen aan bod zijn gekomen. 

• Alle deelnemers hebben iets over zichzelf verteld.

• De ‘spelregels veilige leeromgeving’ zijn besproken, aangevuld en vastgesteld.

• Deelnemers kennen de methodiek ‘Hoofd, Handen en Hart’ (zie paragraaf 4.2).

• Deelnemers weten op welke wijze ze (anoniem) hun vragen kunnen stellen.
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Voorbeeldplanning bijeenkomst 1

Tijd Onderdeel Toelichting Materiaal

30 min Kennismaken en  

uitleg

- Werkvorm voorstellen 

- Deelnemerslijst rond laten gaan 

- Toelichting bijeenkomsten

- Uitleg anoniem vragen stellen 

(brievenbus)

- Veiligheidsregels

- Deelnemerslijst

- Brievenbus

- Flap met regels veilige  

leeromgeving

35 min Hoofd, Handen en 

Hart

Eerste ronde - Groepen maken (4 of 5  

personen)

- Enveloppen met vragen 

- Stiften, papier

10 min Afronden - Vragen hoe ze het vonden

- Nogmaals aangeven hoe ze  

vragen kunnen stellen

- Afspraken voor de volgende keer 

maken 

4.1.2  Bijeenkomsten 2 en 3

Voorafgaand aan bijeenkomst 2 en 3:

• Reminder naar de deelnemers om ze te helpen denken aan de bijeenkomst.

• Planning bijeenkomst maken.

• Plenair thema voorbereiden.

• Materialen verzamelen.

• Opdrachten die u aan bod wilt laten komen, in de enveloppen doen. Vertaal 

de vragen (ook de vragen die u aan het eind van de vorige bijeenkomst heeft 

ontvangen) zo mogelijk in ‘Hoofd, Hart en Handen’-vragen. 

• Eventueel deelnemers ophalen en naar locatie begeleiden van de doelgroep.

• Flap met veiligheidsregels ophangen

Na afloop van bijeenkomst 2 en 3:

• Reflecteren: aantekeningen maken over zaken die u van belang vindt om te 

onthouden, waar wilt u de volgende keer aandacht aan besteden?

• Met behulp van de checklist of een ander overzicht noteren welke thema’s 

aan bod zijn geweest.

• Vragen uit de brievenbus halen en noteren. Hier kan de tolk bij helpen, als de 

vraag in de taal van de deelnemer staat genoteerd.
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Voorbeeldplanning bijeenkomsten 2 en 3

Tijd Onderdeel Toelichting Materiaal

10 min Welkom en uitleg - Vragen wat ze van de vorige keer 

vonden en hebben onthouden

- Uitleggen met welk thema u 

begint 

- Flap met veiligheidsregels nog 

een keer doornemen

- Deelnemerslijst 

- Flap met regels veilige 

leeromgeving

10 min Plenair thema Afhankelijk van bijeenkomst 1 Afhankelijk van het thema

5 min Groepjes maken - Groepjes 4-5 personen vormen

-  Uitleggen dat winnende groep 

een prijs krijgt

35 min Hoofd Handen en 

Hart

Afhankelijk van wat er gebeurt bij 

de eerste ronde, kiest u voor een 

verdieping op een thema dat zich 

aandient, of een nieuwe ronde 

Hoofd Handen en Hart 

Afhankelijk van het thema

5 min Werkvorm brieven-

bus

Als er tijd voor is, kunt u nieuwe 

opdrachten formuleren

- Kaartjes

- Pennen 

- Brievenbus

10 min Evalueren en  

afronden

- Vragen hoe ze het vonden

- Afspraken voor de volgende keer 

maken

- Prijs uitreiken

- Prijzen

   

 

4.1.3 Bijeenkomst 4

Voorafgaand aan bijeenkomst 4:

• Reminder naar de deelnemers om ze te helpen denken aan de bijeenkomst.

• Opdrachten die u aan bod wilt laten komen, in de enveloppen doen. 

• Planning maken en plenair thema voorbereiden.

• Eventueel deelnemers ophalen en naar locatie begeleiden van de doelgroep.

• Certificaten maken.

Na afloop van alle bijeenkomsten:

• Evalueren en maken van verslag.

• Leerpunten verwerken voor een volgende voorlichtingsserie.

• Rapportage naar opdrachtgever.
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Voorbeeldplanning bijeenkomst 4

Tijd Onderdeel Toelichting Materiaal

10 min Welkom en uitleg - Vragen wat ze van de vorige keer 

vonden en hebben onthouden

- Uitleggen met welk thema u 

begint 

15 min Plenair thema Afhankelijk van bijeenkomst 1 en 2 

en van de vragen die gesteld zijn

Afhankelijk van het thema

5 min Groepjes maken Groepjes 4-5 personen vormen Eventueel prijs

35 min Hoofd, Handen Hart Afhankelijk van wat er gebeurt bij 

de eerste ronde, kiest u voor een 

verdieping op een thema dat zich 

aandient, of een nieuwe ronde 

Hoofd Handen en Hart

Afhankelijk van het thema

10 min Evalueren en  

afronden

- Vragen hoe ze het vonden

- Prijs en certificaat uitreiken

Prijzen / certificaten

4.2 Werkvormen

4.2.1 Spel ‘Hoofd, Handen en Hart’

Dit spel is de basis van de voorlichting. De deelnemers zijn met elkaar in 

gesprek, leren van elkaar, formuleren vragen en onduidelijkheden. Dit geeft  

de voorlichter de kans om de thema’s waar deelnemers weinig van afweten of 

waar ze behoefte aan hebben, te noteren en te verwerken in de rest van de 

voorlichting. 

De deelnemers worden verdeeld in subgroepen van vier of vijf jongens, en  

kiezen een kaartje uit een van de enveloppen. 

Het thema ‘Hoofd’ betreft kennis, zoals informatie of  

afbeeldingen over de anatomie van het vrouwenlichaam.

Het thema ‘Handen’ betreft vaardigheid, zoals rollenspelen  

of een condoomdemonstratie. 

Het thema ‘Hart’ betreft meningsvorming/houding, zoals  

een stellingendiscussie of brainstorm.

“Toen in de laatste bij

eenkomst opnieuw 

veel vragen werden 

gesteld over geeste

lijke gezondheid, heb

ben we gepolst wie er 

interesse zou hebben 

om hier binnen een 

andere voorlichting 

over verder te praten. 

Bijna iedereen wilde 

dat wel.”
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Op ieder kaartje staat een opdracht. De groep voert de opdracht uit en geeft 

vervolgens plenair een toelichting op zijn ervaringen. De voorlichter let hierbij 

goed op het kennisniveau, en in hoeverre de plenaire toelichting van de groep 

klopt met hoe hij/zij het ziet. U stelt vragen en noteert eventuele thema’s die u 

aan bod wilt laten komen.

Na het uitvoeren van de opdracht zijn er verschillende mogelijkheden voor het 

vervolg: u behandelt plenair een van de thema’s die aan bod zijn gekomen, of u 

start een nieuwe spelronde. Dit kan afhangen van de vragen en voorkennis in de 

groep.

Een optie is om een competitie-element toe te voegen: de groepen krijgen dan 

punten voor de manier waarop ze de opdracht hebben uitgevoerd. De winnen-

de groep krijgt een prijs. Wees dan wel vooraf heel duidelijk wie de jury is en 

wie op grond waarvan de winnaar aanwijst. Voorbeelden van zaken die punten 

opleveren, kunnen zijn: samenwerken, inhoudelijk goede inbreng, vragen stel-

len aan elkaar.

Over de opdrachten: zorg ervoor dat de opdrachten die passen bij de doelstel-

lingen van de bijeenkomst, in de enveloppen zitten. Op de enveloppen kunt u 

ter verduidelijking de afbeelding van het Hoofd, Hart of de Handen plakken (zie 

bijlage 7A). 

Spel: ‘Hoofd, handen en hart’

Tijd Beschrijving werkwijze Materiaal

0-5 min Introductie

- Introductie: “We gaan met elkaar praten, met hulp van 

een spel. Daar zitten vragen in die te maken hebben met 

het hoofd (weten), het hart (voelen) en met de handen 

(het kunnen). We gaan groepjes maken en per groepje 

gaan jullie opdrachten uitvoeren. Het gaat erom dat jullie 

zoveel mogelijk samenwerken en dat iemand uit de groep 

het antwoord vertelt aan de andere groepen.”

- Benoem de regels voor een veilige leeromgeving of wijs 

hierop indien eerder besproken

- Verdeel de groep in subgroepen van 4-5 deelnemers

- Elke groep pakt een envelop

- De tolk leest de opdracht aan elke groep voor en iemand 

uit het groepje schrijft de vraag in de eigen taal op

- Drie enveloppen herken-

baar met Hoofd, Hart en 

Handen om opdrachten in 

te doen

- Opdrachten Hoofd, 

Handen en Hart voor in de 

betref fende envelop

- Flap met regels veilige 

leer omgeving

- Pennen, papier, stiften per 

groepje

5-15 min - Elke subgroep gaat in de eigen taal met de opdracht aan 

de slag

- De voorlichter en tolk helpen waar nodig
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Tijd Beschrijving werkwijze Materiaal

15-30 min - Elke subgroep vertelt iets over het proces in de groep, 

wat ze hebben geleerd en welke vragen ze nog hebben

- De voorlichter of deelnemers uit andere groepjes gaan in 

op de vragen

- De voorlichter begeleidt en geeft structuur en nodigt uit. 

Vult zo nodig aan of vraagt om verheldering

- Zo nodig flap-over als 

iemand iets voor de groep 

wil uit tekenen

30-35 min - De voorlichter haalt vragen op

- Als er tijd is voor nog een ronde, kiest elke subgroep een 

opdracht uit een categorie die ze nog niet hebben gehad 

(Hoofd, Handen of Hart)

4.2.2. Werkvormen die in het spel gebruikt worden

Werkvorm: Voorstellen

  .

Tijd Beschrijving werkwijze Materiaal

0-5 min - Stel een aantal vragen op om elkaar beter te leren kennen

- De deelnemers antwoorden door hun hand op te  

steken

Kennismakingsvragen

Denk per onderdeel na over ondersteunend materiaal

- Zorg vooraf voor printjes met spelregels, uitleg en afbeeldingen 

(zie bijlagen)

- Maak een overzicht van handige websites en filmpjes (zie para-

graaf 5.1.2)

TI
P

 >

Doe de juiste opdrachten in de juiste enveloppen

- Kies opdrachten die passen bij de doel stellingen.

- Plak de juiste afbeelding op de enveloppen (bijlage 7A).

TI
P

 >

 Vertel over jezelf om het ijs te breken

- Geef een voorbeeld over je zelf thuis of op school voorlichting 

kreeg

- Pas de kennismakingsvragen naar eigen inzicht aan (bijlage 5)

TI
P

 >
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Werkvorm: Anoniem vragen stellen

  

Tijd Beschrijving werkwijze Materiaal

0-5 min - Toelichting brievenbus: “Deze brievenbus is bedoeld om 

de vragen die er leven onder jullie, te verzamelen. Die 

worden gebruikt voor de volgende bijeenkomst, zodat 

we zoveel mogelijk ook jullie onderwerpen of vragen 

anoniem kunnen behandelen.”

- Deelnemers krijgen kaartjes waarop ze hun vragen kun-

nen stellen, die ze niet in de groep willen stellen

- De voorlichter legt uit: “Jullie krijgen allemaal een blanco 

kaartje en een pen. Je krijgt 2 minuten om in je eigen taal 

een vraag/opmerking op te schrijven over dit thema. Je 

hoeft je naam niet op te schrijven.” 

- De voorlichter legt uit dat het anoniem mag

- Deze kaartjes stoppen ze in de brievenbus, ook als ze er 

niets op hebben geschreven

- De voorlichter zorgt dat de vragen de volgende bijeen-

komst aan bod komen

- Een ‘brievenbus’

- Blanco kaartjes voor alle  

deelnemers en pennen

Haal vragen op en vertaal ze in ‘Hoofd, Handen en Hart’ 

- Geef de tolk de ruimte om vragen te vertalen 

- Haal vragen op via de brievenbus 

- Zoek voorbeelden van vragenboxen op internet  

(o.a. webwinkel Rutgers)

- Vertaal de vragen in een ‘Hoofd, Hart of Handen’-vraag  

voor de volgende keer

- Haal inspiratie uit de voorbeeldvragen in bijlage 6 

TI
P

 >
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   Werkvorm: Kennis delen (hoofd) 

  .

Tijd Beschrijving werkwijze Materiaal

0-15 min - Geef plenaire opdracht (bijvoorbeeld opdracht kennisquiz 

soa’s)

- Geef mensen in groepjes de ruimte om de opdracht uit te 

werken

-  De deelnemers gaan met elkaar in gesprek om de vragen 

te beantwoorden 

- Opdrachten categorie 

‘Hoofd’

- Kennisquiz soa’s

15-25 min - Iemand uit elk groepje vertelt hoe het ging, wat ze heb-

ben geleerd en welke vragen er nog zijn

- Als een groepje is geweest met uitleg, kunnen andere 

groepjes aanvullen of vragen stellen

- Daar waar nodig vult de voorlichter inhoudelijk aan

Zoek op internet naar bruikbaar voorlichtingsmateriaal

- Voor informatie over vrouwenbesnijdenis kijk op www.pharos.nl.

- Voor divers voorlichtingsmateriaal kijk o.a. op www.sense.info en  

www.rutgers.nl 

- Bij de meeste GGD-en kunt u een anticonceptie-voorlichtings-

koffer lenen.

TI
P

 >



Handleiding voor seksuele voorlichting aan nieuwkomers •

30

Concrete uitwerking per bijeenkomst

  Werkvorm: Mening vormen en stelling nemen (hart)

  

Tijd Beschrijving werkwijze Materiaal

0-10 min - Deelnemers voeren de opdracht uit en gaan met elkaar in 

gesprek over de stelling in de opdracht

- Iedereen reageert met zijn kaartje of hij/zij het eens/

oneens is met de stelling. Dit kunt u eerst in kleine groep-

jes doen, en daarna plenair. Of direct in de grote groep

- Opdrachten categorie 

‘Hart’

- Voor iedere deelnemer een 

rode en groene kaart

- Of: voor iedere deelnemer 

5 kaarten 1 t/m 5. Hierbij 

staat 1 voor ‘helemaal 

oneens’ en 5 staat voor 

‘helemaal eens’

10-15 min - Iemand uit de opdrachtgroep geeft uitleg aan de andere 

deelnemers van de bijeenkomst

-  De voorlichter vraagt aan de gekozen woordvoerder wat 

de uitkomsten en discussiepunten zijn binnen de groep

Zo nodig een flap-over om de 

stellingen en reacties op te 

schrijven

15-25 min - De voorlichter nodigt andere groepjes/deelnemers uit  

om vragen te stellen of te reageren

- De voorlichter neemt vooral de rol aan van proces-

begeleider en zorgt voor een veilige sfeer en duidelijk-

heid (wanneer er onduidelijkheid is)

Zorg voor goede informatie ter ondersteuning van de  

stellingen

- Neem folders, flyers, factsheets mee ter ondersteuning van  

stellingen.

- Noteer namen van websites waar deelnemers zelf informatie  

kunnen zoeken.

TI
P

 >
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  Werkvorm: Vaardigheden oefenen (handen)

Tijd Beschrijving werkwijze Materiaal

0-10 min - Deelnemers overleggen met elkaar wie welke rol neemt

- Eventueel neemt de voorlichter een rol op zich, bij de uit-

voering moet de voorlichter in elk geval goed ondersteu-

nen met tips

- Het gaat er niet zo zeer om dat het rollenspel perfect 

wordt uitgevoerd, maar dat de inhoud een ‘haakje’ biedt 

om op de inhoud in te gaan

- Opdrachten categorie 

‘Handen’

- Tips rollenspel (zie kader)

10-15 min - Rollenspel over de situatie

- De situatie mag in de eigen taal gespeeld worden, ook al 

verstaat de (Nederlandse) voorlichter het niet

- Na het rollenspel zal de tolk zo nodig heel kort de  

bijzonderheden van het rollenspel terugkoppelen naar  

de voorlichter

15-25 min - Iemand uit de opdrachtgroep vertelt hoe het ging en wat 

ze hebben geleerd

- De voorlichter biedt ruimte voor vragen die er in de 

groep zijn

Neem met de deelnemers door wat een rollenspel is 

- Lees samen de opdracht door.

- Vraag zo nodig hulp van de voorlichter en/of tolk tijdens de  

voorbereiding.

- Beslis in de voorbereiding welk punt je wilt maken: wat vind je  

het meest belangrijk om te laten zien aan de groep?

- Beslis wie welke rol gaat spelen.

- Leef je in, in je rol. Bijvoorbeeld: waar ben je, hoe gedraag je je, 

hoe heet je. 

- Denk na over een start, een middenstuk en een einde in je  

rollenspel.

- Werk samen voor en tijdens het rollenspel: Kijk elkaar aan,  

reageer op elkaar.

- Zorg dat je rollenspel ongeveer 2 tot maximaal 5 minuten duurt.

- Je mag je rol in je eigen taal spelen/opvoeren. 

- De tolk zal na het rollenspel een kort verslag doen over de inhoud 

en de eventuele vragen of discussie die daarin naar voren kwam.

TI
P

 >
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4.3 Competenties 

4.3.1  Benodigde competenties van de voorlichter 

De voorlichter is een GGD-medewerker of een andere professional die (ruime) 

ervaring heeft met het geven van seksuele voorlichting en die de Engelse taal 

beheerst. Een voorlichter moet zich op zijn/haar gemak voelen bij de doelgroep 

en het thema. De voorlichter kan, ondanks de Engelse taal en de aanwezigheid 

van een tolk, een sfeer van veiligheid en vertrouwen scheppen, waardoor de 

deelnemers actief aan de voorlichting mee durven doen. Enthousiasme en het 

hebben en houden van contact, heeft prioriteit boven het behandelen van alle 

mogelijke inhoudelijke thema’s.

Een voorlichtingsbijeenkomst ligt van tevoren niet vast en moet ruimte bieden 

voor improvisatie. Een ervaren voorlichter durft in te gaan op wat zich voordoet 

op dat moment. Vertrouw erop dat iedere uitkomst goed is, omdat dit het resul-

taat is van een gezamenlijk proces. Als u de leerinhoud goed beheerst, kunt u 

ontspannen luisteren en kijken wat er gebeurt. Dit maakt de ruimte voor impro-

visatie groter.

Competenties van de voorlichter

• Veel kennis over seksuele gezondheid.

• Spreekt vlot Engels. 

• Flexibel in toepassen van kennis (professioneel improvisatievermogen).

• Creatief in het omgaan met wisselende groepsgroottes en samen-

stellingen.

• Ervaring in het werken met groepen 

• Ervaring in het werken met tolken.

• Cultuursensitieve werkhouding.

• Affiniteit met de doelgroep.

• Communicatief vaardig en empathisch.

• In staat om te gaan met emoties in een groep.

4.3.2 Benodigde competenties tolk en sleutelpersoon

De tolk en/of sleutelpersoon moet zich vrij voelen in het spreken over seksuali-

teit. Het is van belang dat hij/zij neutraal is en geen mening geeft over wat zich 

voordoet. 
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Competenties van de tolk

• Voelt zich vrij te spreken over seksuele en relationele gezondheid  

in een groep.

• Ervaring met het tolken voor groepen.

• Goede beheersing van de Engelse taal.

• Affiniteit met de doelgroep.

• In staat om zijn/haar persoonlijke mening voor zich te houden.

• In staat om zonder oordeel door te laten schemeren, te tolken.

• In staat om te gaan met emoties en heftige thema’s in een groep.

4.4 Begroting

4.4.1 Uitvoering

Verschillende organisaties, zoals een GGD en een welzijnsorganisatie, zullen 

deze voorlichting binnen hun bestaande kernactiviteiten kunnen uitvoeren. 

Naast de ureninzet, gaan de kosten vooral zitten in de tolk, die niet voor elke 

doelgroep wordt vergoed, de locatie en wat attenties, prijsjes, eten en drinken. 

De grootste kostenpost is de tijd die in de voorbereiding en uitvoering gaat  

zitten. 

Onderdeel Kosten (€) Toelichting

Voorlichter 3200 Uitgaande van 40 uur inzet en een 

uurprijs van € 80,-

Tolk 750 Uitgaande van 4 bijeenkomsten  

* 2,5 uur en reiskostenvergoeding

Locatie Vaak eigen locatie

Prijzen Door sponsoring

Diverse kosten (materialen, prijzen, 

gadgets, koffie/thee/lekkernij)

400

Totaal    4350

4.4.2 Implementatie

Om deze voorlichting te kunnen overdragen aan andere voorlichters, heeft GGD 

Gelderland-Zuid een train-de-trainer programma ontwikkeld. Deze training 

duurt 1 dag. Tijdens de training wordt geoefend met het voorlichtingsspel uit 

‘Landen in de liefde’. De handleiding is onderdeel van de training en is ook  

gratis te downloaden via de website van GGD Gelderland-Zuid en via het  

kennisdelingsprogramma voor vluchtelingen.
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5.1 Achtergrondinformatie

5.1.1 Informatie over de doelgroep

Er is veel informatie beschikbaar over de verschillende doelgroepen. Handige 

bronnen hiervoor zijn:

Pharos (www.pharos.nl)

Op deze website vindt u allerlei onderzoeken, factsheets en voorlichtings-

materialen. Zo zijn er uitgebreide rapportages over Eritrese en Syrische  

vluchtelingen beschikbaar.

Vluchtelingenwerk Nederland (www.vluchtelingenwerk.nl)

Op deze website vindt u cijfers, feiten en persoonlijke verhalen. Ook zijn  

hier de gegevens van contactpersonen in de verschillende regio’s in het land 

beschikbaar.

Centraal Bureau voor de Statistiek (www.cbs.nl)

Hier is allerlei algemene achtergrondinformatie te vinden over terminologie,  

cijfers en de verschillende doelgroepen.

GGD Kennisnet (www.ggdghorkennisnet.nl)

Hier zijn factsheets met achtergrondinformatie te vinden, zoals de factsheet 

over gezondheid asielzoekers in Nederland en de toolkit voor professionals die 

werken met vluchtelingen en andere nieuwkomers in gemeenten. 

Contactpersonen gemeente

Voorbeelden van personen die vaak achtergrondinformatie hebben over de 

doelgroep statushouders, zijn:

• Ambtenaar die verantwoordelijk is voor gezondheidsbeleid.

• Ambtenaar die verantwoordelijk is voor beleid rond statushouders/

migranten.

• Nieuwkomerswerk, heeft vaak een specifieke aandachtsfunctionaris voor 

nieuwkomers.

• GGD, heeft vaak een specifieke aandachtsfunctionaris voor nieuwkomers.

• Contactpersonen bij zelforganisaties (verschillend per gemeente/regio).

• Contactpersoon bij Gezondheid Centrum Asielzoekers.

• Contactpersoon bij ROC (die opleidingen verzorgt).

5.1.2  Handige websites en filmpjes

Een Sense-verpleegkundige heeft voldoende kennis en ervaring in haar rugzak 

om deze voorlichting in de Nederlandse taal te kunnen geven. Om nieuwkomers 

in het Engels of in hun moedertaal zoals het Arabisch of Tigrinya te kunnen 

bereiken, zijn er verschillende websites, filmpjes op Youtube, en materialen 

beschikbaar. Hieronder vindt u een overzicht.
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Rutgers (www.rutgers.nl)

Dit kenniscentrum voor seksualiteit heeft een speciaal programma voor profes-

sionals die met vluchtelingen en andere nieuwkomers werken. Er zijn folders en 

brochures in verschillende talen beschikbaar, bijvoorbeeld over anticonceptie, 

soa’s en condoomgebruik. Verder vindt u er feiten en cijfers en bijvoorbeeld ook 

specifieke informatie voor LHBT-vluchtelingen.

Zanzu (www.zanzu.be)

Het Vlaamse expertisecentrum Sensoa heeft een speciale website voor anders-

taligen, met tekeningen bij de artikelen, navigatie via iconen, en een voorlees-

functie. Er is van alles te vinden over wet- en regelgeving. Ook is er een vertaal-

woordenboek voor specifieke termen over seksualiteit, lichaam en relaties.  

De site informeert in 13 talen over seksuele gezondheid. In 2018 zal ook Zanzu.

nl beschikbaar zijn.

Pharos (www.pharos.nl)

Pharos heeft in samenwerking met andere partijen eenvoudig voorlichtings-

materiaal over gezondheid ontwikkeld voor laaggeletterden. In 2018 zullen er 

ook platen van ‘Begrijp je lichaam’ over het thema seksualiteit beschikbaar zijn.

Huisarts-migrant (www.huisarts-migrant.nl) 

Op deze website vindt u toegankelijke brochures zwangerschap, anticonceptie 

en seksualiteit.

Filmmateriaal YouTube

Hieronder vindt u een overzicht van filmmateriaal dat goed bruikbaar is in de 

voorlichting. Er is materiaal in het Engels, Frans en Arabisch. De filmpjes zijn 

afkomstig van landelijke websites, we hebben de inhoud niet in detail kunnen 

controleren. Gebruik de filmpjes als achtergrondinformatie of materiaal om een 

gesprek op gang te brengen en niet als feitelijke informatie.

Filmpjes voor en door nieuwkomers, rollenspelen

Malawi, seksueel geweld

Rwanda, condoomgebruik in een relatie bespreken

Bangladesh, seksuele diversiteit

Rwanda, seksualiteit en testen op HIV

Mali, seksuele diversiteit 

Mali, abortus 

Informatieve websites waar nieuwkomers veel informatie op kunnen 

vinden

Uganda, Seksuele en relationele voorlichting

India, love matters 

Arabisch, love matters

Afrika, informatie relaties en seksualiteit

Ethiopië, The world starts with me 

Wereldwijd, IPPF voor seksuele rechten nieuwkomers
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Franstalige websites

http://woorna.tumblr.com/ 

http://www.clickinfoado.sn/

 

5.2 Visie

De voorlichtingsmodule ‘Landen in de liefde’ gaat ervan uit dat nieuwkomers 

handvatten nodig hebben om hun kennis en weerbaarheid te vergroten. Het is 

geen voorlichting met vastomlijnde kennisdoelstellingen. De nadruk ligt op 

interactie in een veilige sfeer, waarin vanuit respect en gelijkwaardigheid kennis 

en ervaring worden uitgewisseld. Door dit op een speelse, voor nieuwkomers 

toegankelijke manier te doen, met korte snelle werkvormen, blijven nieuw-

komers betrokken. 

De voorlichter sluit aan bij de kennis en ervaringen van de doelgroep, of deze 

nou positief of negatief zijn. Soms maakt de voorlichter de keuze om een inhou-

delijk thema niet plenair te behandelen, maar informatie mee te geven die 

bedoeld is voor de praktijk. Deelnemers kunnen dan in de praktijk gaan oefenen 

met (informele) Nederlandse omgangsvormen. Dit helpt hun om te begrijpen 

wat er gebeurt als ze in contact zijn met Nederlandse leeftijdsgenoten. Het toe-

passen van actieve werkvormen krijgt prioriteit boven het plenair behandelen 

van alle inhoudelijke thema’s. Ook leren nieuwkomers waar ze betrouwbare 

informatie kunnen vinden, zodat hun zelfredzaamheid toeneemt.

De voorlichter is alert op mythes en ideeën die niet correct zijn. Dar gaat hij/zij 

altijd op in door zoveel mogelijk open vragen te stellen en de discussie te leiden. 

Daar waar nodig geeft de voorlichter feitelijke informatie ter onderbouwing.

5.3  Procesevaluatie

Van de voorlichtingstrajecten voor statushouders die georganiseerd zijn door 

GGD Gelderland-Zuid, is een procesevaluatie gemaakt. Een van de aanbevelin-

gen uit de evaluatie is het overdraagbaar maken van de voorlichtingsmethodiek. 

De conclusie van de evaluatie is dat de interventie goed aansluit bij de behoefte 

van de doelgroep. De voorlichtingsmethodiek stimuleert het praten en vragen 

stellen over diverse thema’s rond relaties en seksualiteit en geeft ruimte om 

vaardigheden te oefenen. Tevens lijkt seksuele gezondheid een geschikte 

manier om de doelgroep in gesprek te brengen met elkaar. Dit draagt mogelijk 

bij aan het doorbreken van sociaal isolement. 

De procesevaluatie ‘Bevordering seksuele gezondheid Eritreeërs. Gebruik en 

waardering van interventie bij statushouders in Nijmegen’ (D. Tamminga, 2016) 

kunt u opvragen bij GGD Gelderland-Zuid.
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Praktijkvoorbeeld op YouTube

Op YouTube staat een filmpje van Pharos waarin voorlichters en deelnemers 

terugblikken op de bijeenkomsten voor recent gearriveerde vluchtelingen 

in Gelderland-Zuid.
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Bijlage 1: uitnodiging/flyer

     

YOU ARE WELCOME FOR THE MEETING SEXUAL HEALTH

FRIDAY 12 NOVEMBRE AT GGD

DON’T FORGET TO BRING YOUR LUNCH

WE WILL PICK YOU UP AT SCHOOL BY BIKE

GREETINGS, SARAH, PUSHPA, BIRHI
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Bijlage 2:   Voorbeeld werving/toelichting 
door voorlichter

We willen graag ingaan op zaken die jullie bezighouden. Daarom hebben we 

jullie net ook een briefje gegeven om je vragen op te schrijven. Elke bijeenkomst 

gaan we even vragen of je nieuwe vragen hebt of iets speciaals wilt weten, net 

zoals we zojuist deden. We nemen even tijd om een briefje in te vullen en die 

verzamelen we.

In Nederland wordt veel aandacht besteedt aan het leren omgaan met relaties, 

vrienden en hoe je goed kunt zorgen voor je veiligheid. Denk hierbij aan het 

zorgen voor goede anticonceptie, weten naar wie je kunt gaan met je vragen, 

hoe je wensen en grenzen aan kunt geven, en hoe je soa’s en hiv/aids kunt voor-

komen. Je kunt goed zorgen voor je seksuele gezondheid als je kennis hebt hier-

over (je hoofd, het weten), als je een mening hebt en kunt voelen, kunt laten 

weten wat je ergens van vindt (normen en waarden, goed naar je gevoel kun-

nen luisteren) en als je ook goed weet te handelen (bijvoorbeeld complimenten 

kunnen geven of grenzen aan kunnen geven). Dus weten, voelen en doen. Of 

anders gezegd: Hoofd, Hart en Handen. Als moeder of vader kun je dat ook aan 

je kind leren.

We weten door het nieuws dat er veel mensen vluchten vanuit bijvoorbeeld 

Eritrea, omdat de situatie daar voor veel mensen zwaar en niet houdbaar is. 

Daar weten jullie meer van dan ik. Veel van jullie zijn gevlucht, waarbij je een 

gevaarlijke tocht hebt moeten maken en mogelijk je familie en vrienden achter 

hebt moeten laten. Voor vrouwen was het soms extra gevaarlijk, omdat zij als 

vrouw meer gevaar lopen op seksueel misbruik onderweg. Ook mannen kunnen 

dit hebben meegemaakt of hebben dit van dichtbij gezien. Iedereen heeft zijn 

eigen verhaal, en als je met veel vluchtelingen praat, zie je dat elk verhaal uniek 

is, maar dat er ook veel vergelijkbare ervaringen zijn. Het kost veel tijd om in 

een nieuw land, ver van huis, een leven op te bouwen. Om te leren omgaan met 

wat je hebt meegemaakt, te weten hoe het werkt in de zorg, op school en met 

de mensen in het nieuwe land. Dit gaat met vallen en opstaan. 

Het is handig om te weten hoe zaken in Nederland geregeld zijn. Wie weet zit je 

met je hart nog in Eritrea, bij je familie en vrienden. Misschien ben je blij of niet 

blij dat je in een nieuw land woont. Nu weet je nog niet hoe de toekomst van 

Eritrea is en hoe je toekomst zal zijn in Nederland. Belangrijk is om de tijd die je 

nu hebt, zo goed mogelijk te gebruiken en je zo prettig mogelijk te voelen. Je 

kunt makkelijker de weg vinden in een land als je de gewoontes beter kunt 

begrijpen en de weg kent. Elk land kent zijn formele en informele regels. 

Bijvoorbeeld:

- Informele regels zijn regels die de meeste mensen kennen, maar ze staan niet 

in de wet. Bijvoorbeeld hoe je je moeder kunt begroeten. Ik geef mijn moe-
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der een kus op haar mond, en een goede vriendin ook. Ik weet dat dit in 

Eritrea bijvoorbeeld niet gedaan wordt.

- Een formele regel is een regel die met de wet te maken heeft. Zo is in 

Nederland een jongen of man ouder dan 18 strafbaar als hij seks heeft met 

een meisje, vrouw, jonger dan 18. Ook als zij op dat moment wilde. 

- Voor we gaan starten met een spel wat we hebben gemaakt, hebben we een 

aantal vragen voor jullie, omdat we jullie beter willen leren kennen en daar-

door beter met elkaar hierover kunnen spreken. 
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Bijlage 3: Spelregels veilige leeromgeving

• Privéinformatie blijft onder ons en gaat niet naar buiten.

• Lachen mag, uitlachen niet.

• Geen enkele vraag is raar.

• Je mag iets (persoonlijks)vertellen, maar het hoeft niet.

• Je praat niet over anderen.

• We luisteren naar elkaar en laten elkaar zoveel mogelijk uitpraten.

Toelichting:

De spelregels voor een veilige leeromgeving kunt u aan het begin van de bijeen-

komst bespreken en presenteren op een flap. Zo nodig vraagt u de tolk om deze 

regels te vertalen. Iedere vervolgbijeenkomst kunt u de regels opnieuw via de 

flap presenteren en – zo nodig – ernaar verwijzen tijdens de bijeenkomst. 
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Bijlage 4: Deelnemerslijst

Deelnemerslijst  ‘Landen in de liefde…hoe doe je dat’ Bijeenkomst nummer: 

Voorlichter:  Datum:

Naam Geboorte-

datum

E-mailadres Telefoonnummer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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Bijlage 5: Kennismakingsvragen

• Wie was er jonger dan 18 jaar bij vertrek uit het moederland?

• Wie is er langer dan een jaar onderweg geweest? Wat is het langste?

• Wie woont er korter dan een jaar in Nederland, korter dan twee jaar,  

enzovoort?

• Zijn er al mensen getrouwd? Kinderen?

• Wie heeft in zijn/haar geboorteland voorlichting gehad over seksualiteit? 

Was dit op school, thuis, via internet, kerk, of anders? 

• Wie wil kort vertellen wat daar besproken is? Wat is het belangrijkste  

wat je onthouden hebt?

• Wie heeft er in Nederland voorlichting gehad over seksualiteit? Waar?  

Wat heb je geleerd? Zijn er dingen die je opvallen?
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Bijlage 6:   ‘Hoofd, Handen en Hart’-
opdrachten per categorie

In deze bijlage staan voorbeeld-opdrachten. Het is aan de voorlichter om de 

opdrachten zo te kiezen, dat ze aansluiten bij de doelstellingen, die u voor de 

betreffende bijeenkomst heeft geformuleerd. Voor bijvoorbeeld vrouwen met 

kinderen kunt u een aantal vragen toevoegen over seksuele ontwikkeling van 

kinderen.

Voorbeeldvragen in de categorie kennis (hoofd) zijn: 

1. Het is ongezond en vies om als man met je penis of als vrouw met je 

vagina te spelen (masturbatie). Is dit waar of niet waar? Leg uit. 

2. Je hebt een halfjaar geen seks en je masturbeert niet. Wat gebeurt er 

met je lichaam, met je sperma? Heeft het effect op je gezondheid? 

3. Welke soa komt het meest voor in Nederland? En welke soa’s ken je? 

Vertel zoveel mogelijk van wat je weet. 

4. Chlamydia is de meest voorkomende soa in Nederland. Vertel alles 

wat je weet over deze ziekte. 

5. Je zult altijd weten of een meisje maagd is, als je seks met haar hebt. 

Is dit waar of niet waar? Leg uit. 

6. Vertel wat je weet over verschillende soorten anticonceptie. Welke 

anti conceptie wordt het meest gebruikt in je geboorteland, tijdens 

de vlucht uit je land, en in Nederland? 

7. Is het toegestaan om seks te hebben met iemand die erg dronken is? 

Leg uit.

8. Als een meisje nog maagd is en je hebt seks met haar, mag dat? Hoe 

is dat in je geboorteland? Is dat hetzelfde als in Nederland? 

9. Seksueel verlangen is voor mannen en vrouwen hetzelfde. Is dit waar 

of niet waar? Leg uit.

10. Vertel wat je weet over besnijdenis bij mannen en bij vrouwen. Komt  

besnijdenis (veel) voor in je geboorteland? En in Nederland? Wat 

heeft het voor consequenties voor jongens en meisjes?
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Voorbeeldvragen in de categorie meningsvorming/discussie (hart) zijn: 

1. Als je met iemand zoent, kun je het dan een relatie noemen? Leg uit. 

2. Als je een meisje of vrouw ‘s avonds thuisbrengt en ze nodigt je uit 

om met haar mee naar binnen te gaan in haar huis. Dan betekent het 

dat ze bereid is om seks met je te hebben. Is dit waar of niet waar? 

Leg uit. 

3. Je kunt altijd zien of iemand lesbisch of homoseksueel is. Is dit waar 

of niet waar? Leg uit. 

4. Als je seks gaat hebben met iemand, misschien je vriend/vriendin, wie 

is er dan verantwoordelijk voor anticonceptie?

5. Dankzij iemands lichaamstaal kun je zien of iemand (jongen/man of 

meisje/vrouw) geïnteresseerd is in fysiek contact. Is dit waar? Leg uit. 

Is er verschil tussen vrouwen/mannen in Nederland en in jouw 

geboorteland?

6. Als je getrouwd bent of een relatie hebt, heb je altijd het recht om 

seks te hebben met je partner wanneer je dat wilt. Is dit waar of niet 

waar? Leg uit.

 Of

 Als je getrouwd bent of een relatie hebt, heeft je partner altijd het 

recht om seks met jou te hebben wanneer hij dat wil. Is dit waar of 

niet waar? Leg uit

7. Het is moeilijk voor een man en een vrouw om een vriendschap te 

hebben en elkaar te zien zonder verliefd te worden. Ben je het hier-

mee eens of niet? Leg uit.

8. De GGD in [plaatsnaam/regio] test elk jaar [aantal] mensen op soa’s, 

de meeste van hen zijn jonger dan 25 jaar. Denk je dat het gevaarlijk 

is voor je gezondheid om seks te hebben met iemand uit deze plaats/

regio? Leg uit. 

9. Ik denk dat de jongen/man de verantwoordelijkheid heeft om te zor-

gen voor een condoom. Ben je het hiermee eens of niet? Leg uit. 

10. Als je een relatie hebt, is seks daar altijd een onderdeel van. Is dit 

waar of niet waar? Leg uit. 

11. Je kunt altijd gemakkelijk merken of een jongen of meisje opgewon-

den is en/of seks wil hebben. Leg uit wat je kunt zien en weten en 

wat niet. Vertel ook wat je eigen rol hierin is. 



Handleiding voor seksuele voorlichting aan nieuwkomers •

49

Bijlagen

Voorbeeldvragen in de categorie vaardigheden oefenen (handen) zijn: 

1. Je zit te praten met je vrienden, jullie praten over de manier waarop 

mensen elkaar groeten, hoe de rollen in het huishouden verdeeld 

zijn, hoe mensen flirten en elkaar aanraken in het openbaar in 

Nederland. Speel dit gesprek in een rollenspel: jullie praten en maken 

er grapjes over.

2. Je buurmeisje/jongen komt bij je op bezoek in je kamer om samen 

muziek te luisteren. Je bent heel erg verliefd op haar/hem, maar weet 

niet of zij/hij jou ook leuk vindt. Hoe gedraag je je in deze situatie? 

Speel deze situatie in een rollenspel.

3. Een vriend vertelt je dat zijn vriendin zwanger is geworden, het was 

niet de bedoeling dat dit zou gebeuren. Speel hoe je op hem rea-

geert en hoe je hierover praat.

4. Een vriendin vertelt je dat ze zwanger is geworden, het was niet de 

bedoeling dat dit zou gebeuren. Speel hoe je op haar reageert en 

hoe je hierover praat.

5. Je gaat naar de kroeg en je ziet een leuk en mooi meisje, ze is met 

twee andere meisjes aan het praten. Je wilt graag contact met haar 

maken, hoe benader je haar en laat je haar weten dat je haar leuk 

vindt? Speel deze situatie in een rollenspel. 

6. Je vriend/vriendin is afgewezen door een meisje/jongen op wie hij/zij 

verliefd is. Je probeert hem/haar gerust te stellen en advies te geven. 

Speel deze situatie in een rollenspel. 

7. Je vriend/vriendin heeft een relatie en denkt erover om seks te heb-

ben. Hij/zij vraagt je om uit te leggen hoe je een condoom gebruikt. 

Speel dat je alles uitlegt wat je weet en wat belangrijk is om hem/

haar te vertellen over dit onderwerp. [eventueel condooms beschik-

baar stellen voor dit onderdeel]

8. Een vriend vraagt je om advies. Hij heeft een vriendin en ze zijn ver-

liefd op elkaar. Eerst leek het erop dat ze seks wilde hebben, maar nu 

wil ze toch (nog) niet. Hoe kan hij laten weten wat zijn verlangens 

zijn, en tegelijkertijd de grenzen en verlangens van zijn vriendin res-

pecteren? Leg uit wat je vriend het beste kan doen en speel dit 

gesprek in een rollenspel. 

9. Je hebt gehoord dat iemand in je omgeving homoseksueel/lesbisch is. 

Speel een rollenspel: jij hebt er moeite mee, je tegenspeler geeft je 

advies om over dit onderwerp meer informatie in te winnen. Waar 

kun je terecht? 
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10. Je vriend/vriendin denkt dat hij/zij chlamydia heeft. Je probeert te 

herinneren wat je over deze soa weet. Je stelt vragen en geeft advies 

over wat hij/zij kan doen (denk o.a. aan een soa-test en leg uit waar 

je je kunt laten testen). Speel deze situatie in een rollenspel. 

11. Je zit met twee vrienden en merkt dat een van hen bezorgd is over 

iets. Hij vertelt dat hij bang is dat hij tijdens de vlucht hiv heeft opge-

lopen. Hij heeft onderweg seks gehad met een meisje, ook uit zijn 

geboorteland. Hij is erg moe en zweet veel ‘s nachts. Hij vraagt zich 

af wat hij moet doen. Speel dit gesprek in een rollenspel. 

12. Je bent met een groep vriendinnen, een van hen vraagt om advies. Ze 

heeft sinds kort een vriend en denkt dat ze misschien binnenkort seks 

zullen hebben. Ze willen nog geen kinderen en ze vraagt aan jou hoe 

ze hierover kan praten met haar vriend. Speel dit gesprek in een rol-

lenspel.
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Bijlage 7:   Benodigde materialen en 
printjes

Hieronder vindt u een overzicht van de materialen die in de voorlichtings-

bijeenkomsten gebruikt kunnen worden. 

Materialen

• Anticonceptiekoffer

• Soa-schema

• Torso

• Mannelijk en vrouwelijk bekken 3D

• Neppenis

• Hoofd, Hart en Handen-spel 

• Brievenbus

• Condooms

Kleine materialen

• Kaartjes waarop vragen geschreven kunnen worden

• Plakband

• Pennen en potloden

• Papieren zakdoekjes

• Geeltjes

• Rode en groene kaarten of kaarten genummerd 1 t/m 5

• Kladblokjes

• Dikke stiften

Aankleding

• Schaaltjes met iets lekkers voor op tafel

• Waterkannen en bekertjes

Cadeaus/attenties

• Reiskosten declaratieformulier tolk

• Gadgets

• Prijsjes voor de winnende groep

Printjes 

A. Afbeeldingen Hoofd, Hart en Handen (voor op de enveloppen)

B. Oefening: teken meisjeslichaam 

C. Verschillende stadia vrouwenbesnijdenis

D. JA/NEE-signalen

E. Versiertips

F. Oefening: wat vind je belangrijk aan een partner?

G. Kennisquiz over soa’s
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Hoofd

Handen

Hart

 

✁

Bijlage 7A:   Afbeeldingen Hoofd, Handen en Hart  

(voor op de enveloppen)



Handleiding voor seksuele voorlichting aan nieuwkomers •

53

Bijlagen

Bijlage 7B: Teken meisjeslichaam (oefening)

(bron: Welkom op School Leerlingenboek, Pharos 2015)
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Bijlage 7C: JA/NEE-signalen

(bron: www.sense.info)

Seks heb je met z’n tweeën. Houd dus niet alleen rekening met je eigen wensen 

en grenzen, maar ook met die van de ander. Hoe kom je erachter wat de grens is 

van de ander? 

1. Leer JA/NEE-signalen herkennen

JA-signalen:

• De ander zoekt oogcontact met je en flirt met je.

• De ander raakt je vaak uit zichzelf aan.

• De ander neemt het initiatief om seks te hebben, probeert je te verleiden.

• De ander geniet duidelijk tijdens het vrijen (maakt geluid, ademt dieper, 

wordt opgewonden: meisjes worden vochtig, jongens krijgen een erectie).

NEE-signalen:

• De ander zoent niet terug.

• De ander draait zijn/haar lichaam van je af, vermijdt contact met je.

• De ander verzint steeds redenen om geen seks te hebben.

• Jij neemt altijd het initiatief, de ander weinig of nooit.

• Als jullie seks hebben, geniet de ander niet (maakt weinig geluid, geen zware 

ademhaling, meisje wordt niet vochtig, jongen heeft moeite met een erectie).

2. Vraag naar duidelijkheid

JA- en NEE-signalen zijn geen garantie. Check altijd bij de ander of ze inderdaad 

JA of NEE betekenen. Of vraag gewoon: heb je zin om met me naar bed te 

gaan? En vraag als je met elkaar in bed ligt: waar heb je nu zin in? Wat vind jij 

opwindend? 

3. Van JA naar NEE: blijven opletten

Een ‘JA’ kan ook veranderen in een ‘NEE’. Soms wil de ander eerst wel met je 

zoenen en vrijen, maar heeft hij of zij halverwege geen zin meer. Of de ander 

wil wel zoenen, maar niet de hele tijd. Blijf dus opletten, signalen kunnen ver-

anderen.
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Bijlage 7D: Versiertips 

(bron: www.sense.info)

7 versiertips:

1. Zoek oogcontact.

2. Zorg dat je ‘toevallig’ in de buurt komt.

3. Maak een praatje, laat merken dat je geïnteresseerd bent.

4. Glimlach.

5. Raak de ander per ongeluk aan. Let op: doe het subtiel, dus niet te hard en 

te opvallend.

6. Leer de ander beter kennen door samen te chatten.

7. Heb geduld: versieren lukt niet altijd in 1 keer.

5 tips in het algemeen:

1. Is hij/zij vaak in jouw buurt? Heb je vaak oogcontact? Misschien vindt hij/zij 

jou leuk!

2. Vermijdt de ander jou? Is de reactie niet prettig? Waarschijnlijk vindt hij/zij 

je niet aardig of leuk. Maar let op: sommige mensen zijn gewoon een beetje 

verlegen.

3. Vertrouw op wat je voelt. Meestal voel je het als de ander je leuk vindt of 

niet.

4. Twijfel je? Vraag ernaar! Stuur een berichtje of spreek ergens af. Praat over 

je gevoelens en informeer naar de gevoelens van de ander.

5. Vraag een vriend om bij de ander te polsen of hij/zij dezelfde gevoelens 

voor jou heeft.
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Bijlage 7E:   Wat vind je belangrijk aan een partner? (oefening)

(bron: Welkom op School Leerlingenboek, Pharos 2015)
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Bijlage 7F: Kennisquiz over soa’s

• Noem de 5 belangrijkste geslachtsziekten.

• Noem per geslachtsziekte de belangrijkste klachten. 

• Van pijpen of gepijpt worden krijg je geen soa.

• Van zoenen krijg je geen soa.

• Alle geslachtsziektes zijn te behandelen.

• Van aids ga je dood.

• Een soa gaat vanzelf over.

Schrijf per geslachtsziekte alles op wat je erover weet en welke vragen je nog 

hebt: hiv, hepatitis-B, syfilis, chlamydia, gonorroe en herpes (wratjes):

• Denk aan wel/geen klachten. 

• Denk aan hoe je het kunt oplopen.

• Denk aan hoe je het kunt onderzoeken.

• Denk aan hoe je het kunt behandelen.

• Denk aan verschillen tussen mannen en vrouwen.

Naam van de soa Hoe krijg je  

deze soa?

Krijg je er 

klachten van?

Manier 

van tes-

ten?

Behandeling?

Ja / Nee

-

-

-

-

Bloed /

Speeksel

Ja/Nee

Hoe?

Ja / Nee

-

-

-

-

Bloed /

Speeksel

Ja/Nee

Hoe?

Ja / Nee

-

-

-

-

Bloed /

Speeksel

Ja/Nee

Hoe?

Ja / Nee

-

-

-

-

Bloed /

Speeksel

Ja/Nee

Hoe?
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Bijlage 8: Voorbeeld certificaat

 
 
 

Certificaat 
‘Landen in de Liefde’ 

 
[Naam deelnemer] 

 

Heeft deelgenomen aan [X] voorlichtingsbijeenkomsten over: 
 

Relaties en Seksualiteit 
 

 
 

[Handtekening en datum] 
 
 
 
 
 

[logo organiserende instelling/en] 
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Bijlage 9: Checklist doelstellingen

Dag Doelstelling Aan bod 

geweest

Bijoznderheden

Het herkennen van en omgaan met Nederlandse (in)formele omgangsvormen

Kunnen uitleggen wat er in Nederland anders 

is dan in hun thuisland, als je elkaar ‘verke-

ring vraagt’.

ja / nee

Zijn in staat grenzen en wensen aan te geven 

door het gebruik van JA/NEE-signalen.

ja / nee

Kennen drie JA-signalen die in Nederland 

gebruikt worden.

ja / nee

Kennen drie NEE-signalen die in Nederland 

gebruikt worden.

ja / nee

Kunnen er beter voor zorgen dat de ander 

zijn/haar grenzen en wensen respecteert.

ja / nee

Zijn beter dan voor de voorlichting in staat te 

duiden wat er gebeurt als ze contact leggen 

met leeftijdsgenoten.

ja / nee

Weten dat mensen in Nederland open kunnen 

zijn over hun seksuele geaardheid.

ja / nee

Kunnen een aantal omgangsvormen en  

normen rond gezond seksueel gedrag in 

Nederland noemen, die ze niet uit hun  

thuisland kennen.

ja / nee

Zijn in staat informatie over wet- en regel-

geving met betrekking tot seksualiteit te  

vinden.

ja / nee

Zijn in staat uit te zoeken welke seksuele  

handelingen in Nederland wel en niet  

geoorloofd zijn.

ja / nee



Handleiding voor seksuele voorlichting aan nieuwkomers •

60

Bijlagen

Het kunnen voorkomen van ziektes en onbedoelde zwangerschappen

Hebben voor zichzelf besloten hoe ze zich 

beschermen tegen een soa of hiv.

ja / nee

Zijn in staat zich te laten testen op een soa of 

hiv.

ja / nee

Zijn in staat te zorgen voor anticonceptie en 

het op de juiste manier te gebruiken.

ja / nee

Hebben een positieve houding ten opzichte 

van testen op soa’s en hiv.

ja / nee

Staan positief tegenover het gebruik van  

anticonceptie zolang er geen kinderwens is.

ja / nee

Nemen zich voor om zelf anticonceptie ter 

sprake te brengen.

ja / nee

Het vergroten zelfredzaamheid met betrekking tot seksuele gezondheid

Zijn in staat, zowel via internet als live, ant-

woorden te vinden op vragen over seksuele 

gezondheid.

ja / nee

Begrijpen de werking van het mannen- en/of 

vrouwenlijf in relatie tot voortplanting en 

seksualiteit.

ja / nee

Kunnen uitleggen welke vormen van vrou-

wenbesnijdenis in hun thuisland voorkomen 

en welke gevolgen dit kan hebben voor de 

vrouwelijke seksualiteit en voortplanting.

ja / nee

Kunnen uitleggen hoe er in Nederland wordt 

omgegaan met (vrouwen)besnijdenis.

ja / nee

Zijn zich ervan bewust dat mensen in 

Nederland, inclusief zorgverleners, niet  

allemaal op de hoogte zijn van (vrouwen)-

besnijdenis.

ja / nee

Weten dat het laten besnijden van je dochter 

in Nederland niet toegestaan en strafbaar is.

ja / nee

Dag Doelstelling Aan bod 

geweest

Bijoznderheden
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Bijlagen

Weten dat ze bij vragen of dilemma’s over 

meisjes- of vrouwenbesnijdenis uitgebreide 

voorlichting kunnen krijgen van zelforganisa-

ties, individueel of in de groep.

ja / nee

Weten dat vooral autochtone Nederlanders 

niet besneden zijn.

ja / nee

Weten waar ze informatie kunnen vragen als 

ze hun zoon willen laten besnijden.

ja / nee

Nieuwe doelstellingen

Dag Doelstelling Aan bod 

geweest

Bijoznderheden
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Bijlagen

Vragen uit de brievenbus 

Vraag Bijoznderheden Opnemen in 

het programma

ja / nee
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