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Voorwoord

Dit leer-werkboek gaat over zwanger raken.
Maar het gaat ook over zorgen dat je niet zwanger wordt.
Of, als je een jongen bent, zorgen dat je niemand zwanger maakt.
Als je zwanger wordt en je wilt het niet, kun je een aantal dingen doen.
Ook daarover gaat dit boek.
En je leert wat er precies gebeurt in de buik van een zwanger meisje of vrouw.

Picto
In dit boek zie je bij sommige opdrachten een picto.
Een pictogram geeft je informatie over de opdracht.
Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Bij dit picto ga je nadenken over een opdracht.
Je denkt na over wat je straks gaat doen.
Je gaat de opdracht voorbereiden.

Bij dit picto ga je de opdracht uitvoeren.
Je gaat bijvoorbeeld iets maken.
Of je gaat iets doen.

Bij dit picto ga je evalueren.
Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan.
Wat ging er goed en wat ging er minder goed?
Wat vond je van de opdracht?
Wat kon je eerst niet, wat je nu wel kunt?
Wat ga je de volgende keer anders doen?
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Bij dit picto ga je reflecteren.
Je denkt na over wat je hebt geleerd.
En wat dat betekent voor je toekomst.
Wat ga je nu doen?
Hoe gaat het verder?

Bij dit picto ga je in gesprek.
Om een opdracht na te bespreken kun je de StruX-kaarten gebruiken.

Bij dit picto ga je iets bekijken op de website van StruX.
Dit kan bijvoorbeeld een foto, formulier of film zijn.
Volg deze stappen.
1. Ga naar www.strux.nl
2. Klik op de knop deelnemer.
3. Klik op ‘Seksuele vorming’.
4. Klik op de foto van dit leer-werkboek.
5. Klik op de link van de opdracht.

Misschien werk je met een portfolio.
In je portfolio stop je bewijsstukken.
Als je dit picto ziet, kun je een bewijsstuk toevoegen.
Bespreek dit met je begeleider.

Beeldwoordenboek
In dit boek staan gekleurde woorden.
Gekleurde woorden moet je kennen.
Het zijn belangrijke woorden.
Deze woorden kun je opzoeken in het beeldwoordenboek.
Ga naar beeldwoordenboek.strux.nl.
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Hoofdstuk 1

Praten over seks
Dit hoofdstuk gaat over praten over seks en seksuele gevoelens.
Seks kan heel leuk zijn. Maar het kan ook vervelend zijn.
En seks kan gevolgen hebben als je het niet veilig doet.
Je kunt een soa krijgen of zwanger worden.
Als je goed over seks kunt praten, kun je er beter voor zorgen dat het leuk is.
En je kunt er beter voor zorgen dat er geen vervelende gevolgen zijn.

Je leert dat het belangrijk is om:
• te praten over seks
• respect te hebben voor de gevoelens van iemand anders
• respect te hebben voor de grenzen van iemand anders
• informatie op te zoeken als je iets wilt weten.

Opdracht 1
Zeg jij snel wat je vindt? Kun jij goed je grenzen aangeven?
Kruis aan welk antwoord het beste bij jou past.

In de groep wordt een vraag gesteld: ‘Wie heeft er wel eens gezoend met iemand die je
niet goed kent?’
Jij hebt wel eens gezoend met iemand waarvan je de naam niet wist.
A Je zegt niets. Wat zullen ze van je denken?
B Ja hoor, dat is echt geen geheim.
C Je vindt niet dat iedereen het hoeft te weten.

Maar nu de groep het er toch over heeft, durf je best eerlijk te zijn.

Je bent verliefd op iemand. Je hebt met die persoon gezoend.
Maar je vond het zoenen helemaal niet lekker.
Het was heel wild, alsof de ander je op wilde eten! Wat doe je voor de volgende keer?
A Je zegt niets. Dat is zo zielig voor de ander.
B Je gaat de ander zoenles geven.

Dat doe je net zo lang tot de ander precies zo zoent zoals jij het lekker vindt.
C Je zegt voorzichtig 1 keertje dat je rustig zoenen ook fijn vindt.

Iemand die je niet aardig vindt zit aan je spullen.
A Je vraagt aan een vriend of hij er iets van wil zeggen.

Dan krijg jij in ieder geval geen ruzie.
B Je zegt heel duidelijk dat hij of zij van je spullen af moet blijven.
C Je zegt zachtjes: ‘Daar mag je eigenlijk niet aan zitten.’
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Tijdens het uitgaan heeft iemand je met je rug tegen de muur geduwd.
Daarna probeerde die persoon je te zoenen, terwijl je dat niet wilde.
Je zit er erg mee. Vertel je het aan je ouders?
A Nee natuurlijk niet! Dat soort problemen gaan je ouders niets aan!
B Ja, je vindt het belangrijk dat zij weten wat er met je aan de hand is.
C Misschien, maar alleen als het het juiste moment is.

Iemand steekt zijn hand in je broek, terwijl
je dat niet wilt.
A Je zegt er niets van, de ander weet toch

dat dat niet mag?
B Je zegt: ‘Als je dat nog 1 keer doet, hak

ik je hand eraf.’
C Je probeert de hand weg te duwen.
Wat dacht je toen je dit leer-werkboek over
seks moest gaan doen?
A O jee, als ik maar geen persoonlijke

vragen hoef te beantwoorden.
B Leuk, ik praat graag over seks!
C Leuk, maar ik ga niet alles vertellen.

Tel:

Hoe vaak heb je A? 

Hoe vaak heb je B? 

Hoe vaak heb je C? 

Heb je het meeste A, B, of C? 

Het meeste A? Jij vindt het heel lastig om te vertellen wat je denkt.
Het is wel belangrijk om goed voor jezelf op te komen.
En als je ergens mee zit, kan het goed helpen om erover te praten.

Het meeste B? Jij kunt goed vertellen wat je denkt en vindt.
Maar kun je ook goed luisteren naar wat anderen belangrijk vinden?

Het meeste C? Jij kunt best vertellen wat je denkt, maar soms vind je dat moeilijk.
Zorg dat je goed je grenzen aangeeft!
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Opdracht 2
Vond je de uitkomst van opdracht 1 bij jou passen?

Ja/nee, want 

Als je een probleem hebt, praat je daar dan over met iemand anders?

Ja/nee, want 

Hoe vind jij het om over dingen te praten die met seks te maken hebben?

Voel je je in jouw groep altijd veilig genoeg om te kunnen zeggen wat je wilt?

Ja/nee, want 

Hoe open wordt er bij jou thuis over seks gepraat?

Heb je seksuele voorlichting gehad van je ouders?

Ja/nee, want 

Hoe er thuis over seksuele gevoelens gepraat wordt, hangt ook af van je cultuur.
Wat weet je over jouw cultuur en seksualiteit?

Mag je er soms ook voor kiezen om iets niet te zeggen?

Ja/nee, want 

Praat je wel eens met je vrienden over seks? ja/nee
Hoe praat je erover? Bijvoorbeeld serieus of maak je vooral grappen?
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Zorgen dat je je veilig voelt
Je zit op school om te leren. Je leert het meest als je je veilig voelt op school.
Dus als je gewoon jezelf kunt zijn. En kunt praten over wat je denkt.
In dit boekje moet je veel gesprekken voeren met elkaar.
Je leert daar het meeste van als je goed meedoet.
Dus als je luistert naar anderen, maar ook zelf vertelt.

Als je je niet veilig voelt, is het handig om dat te bespreken.
Bijvoorbeeld met je begeleider. Of met een vertrouwenspersoon.
Jij kunt er zelf ook iets aan doen om te zorgen dat je je wel veilig voelt.
Durf vertrouwen in jezelf te hebben. Jij bent de moeite waard om naar te luisteren.
En loopt het even niet zoals je wilt, blijf dan gewoon rustig.
Jij kunt ook helpen om te zorgen dat anderen zich veilig voelen.
Door geen meeloper te zijn. En door aardig te zijn tegen anderen.

Opdracht 3
Het bericht hieronder is geplaatst op een forum op internet.

Hallo,
Het is vreselijk bij mij in de groep! Iedereen vindt altijd alles om te lachen!
Ook als het heel erg is!!!
Vooral 1 groepje jongens. Die moeten echt altijd lachen.
Ook als iemand iets persoonlijks vertelt.
Zoals toen de hond van Ayla was doodgegaan. Ze was echt MEGAverdrietig!
Die schijtbakken vonden het heel grappig en moesten gewoon hard lachen!!!
Wat een losers! En iedereen ging mee lachen, het was echt heel erg K!
Maar ja, ik heb zelf ook een beetje mee gelachen. Ik durfde er niets van te zeggen.
Wat moet ik doen?
Janssens777

Welke tips kun jij geven aan Janssens777?

Hoe kunnen jullie zorgen dat er bij jullie in de groep niemand uitgelachen wordt?
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Opdracht 4
Ook bij jou in de groep is het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt.
Verzin 2 afspraken die kunnen helpen om iedereen zich veilig te laten voelen.

1.

2.

Bespreek in een groepje van 3 jouw regels.
Maak een top 3 van afspraken die jullie het belangrijkst vinden.

1.

2.

3.

Opdracht 5
Je weet vast al een paar dingen over seks.
Maar er zijn misschien ook dingen die je nog niet weet.
Of dingen die je wel ongeveer weet, maar niet precies.
Je gaat een vragenspel hierover spelen.

Je krijgt van je begeleider een aantal papiertjes.
Schrijf al je vragen op die papiertjes.
De vragen hoeven niet alleen maar over seks te gaan.
Ze mogen ook over zoenen gaan. Of over verliefdheid.
Stop alle vragen bij elkaar in een bak.

Je begeleider pakt een vraag uit de bak en leest hem voor.
Je begeleider kan zelf antwoorden.
Maar iedereen uit de groep die het weet, mag ook antwoord geven.
Steek dan wel eerst je hand op. Je begeleider geeft dan de beurt.
Zo behandelen jullie alle vragen.

Heb je antwoord gekregen op jouw vragen? ja/nee
Heb je zelf antwoorden gegeven op vragen van anderen? ja/nee
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