
*** VRIENDSCHAPSPROJECT *** 

*** KLAS 2 *** 

 

Beste mentoren van leerjaar 2, 

De biologie medewerkers hebben afgesproken dat zij het project over vriendschap en 

seksualiteit in de 3e tussenweek zullen “aansturen”. Niet per se zelf draaien dus, maar 

wel zorgen dat het materiaal er is voor de 3 klassen in het team.  

 

Met materiaal bedoelen we: 

- de boekjes voor het project 

- een voorbeeldprogramma voor de 2 dagen 

- een aantal stencils met handige tips over veiligheid, hoe praat je over seks, 

vriendschap, etc. 

- de dvd met filmpjes over vriendschap en seksualiteit 

- het carrouselspel (dat door de Rutgers Stichting wordt uitgegeven. Het spel is te 

bestellen via internet: Rutgers Nisso groep, http://www.rng.nl/) 

- het AIDS-bekerspel (dat door de Rutgers Stichting wordt uitgegeven. Het spel is 

te bestellen via internet: Rutgers Nisso groep, http://www.rng.nl/) 

- de GVO-box 

- foldermateriaal per klas 

- voor elke werker een condoom 

 

Ook zullen wij zorgen voor een roulatie schema per team, zodat niet iedereen tegelijk 

een film zit te kijken of de GVO-box bestudeert. 

Daarnaast is het handig om met elkaar (per team), het project nog even door te spreken, 

zodat we allemaal ongeveer weten wat we gaan doen. 

 

De eerste dag  staat meer in het kader van vriendschap, relaties, liefde. 

De tweede dag  is meer gericht op seksualiteit. En van alles wat daar bij hoort. 

 

Er komen verschillende werkvormen aan bod: praten, luisteren, dvd kijken, carrouselspel 

/ AIDS-bekerspel spelen, onderzoeken, rollenspellen, etc. 

Je hoeft niet per se met 2 medewerkers te zijn, maar voor de jongens / meiden kring 

(ong. 90 minuten) is dit wel nodig! 

Het is handig/leuk om de klas te vragen van alles mee te nemen dat met vriendschap, 

liefde, relaties, seksualiteit te maken heeft. Daarvan kun je dan mooi een leestafel 

maken voor de klas. 

 

Wat heb je nodig aan materiaal (per klas) 

*** Er is een dvd per team met daarop: 

• 1. Vrijen en jij.       ( 30 min.) 

• 2. Veilig vrijen, in de hoofdrol “het condoom”.  ( 11 min.) 

• 3. Wegwijs in de seks.     ( 30 min.) 

• 4. Lang leve de liefde.      ( 25 min.) 

 

* 5. “Fucking Amal” (Zweedse speelfilm over twee meisjes die verliefd worden 

op elkaar). 



 

*** Er is per team een Voorbehoedsmiddelen doos (GVO-box). 

Laat de werkers serieus alles onderzoeken en de bijbehorende folders lezen, zodat 

ze weten hoe alles werkt. Laat ze ook kijken naar de folders over SOA’s. We gaan 

ervan uit dat ze dit goed doen. Komt terug in de test bij biologie. 

Leg de onderstaande spullen bijv. op 6 of 7 tafelgroepjes en laat vervolgens de 

werkers rouleren;  

1. condoom (mannen en vrouwen) 

2. de pil 

3. pessarium 

4. spiraaltje 

5. sterilisatie (dit zijn folders) 

6. zaaddodende pasta + applicator 

7. morning after middelen 

….. (voor het zingen de kerk uit, temperaturen, etc.). 

 

* De condoomdemo is van piepschuim, maar toch realistisch genoeg om te 

laten zien hoe je een condoom over een penis trekt. 

* A.u.b. netjes met de spullen omgaan en doe ze weer netjes terug in de 

box. 

* Eventuele overblijvende vragen terug spelen naar de medewerker van 

biologie 

 

*** Daarnaast kun je het AIDS-bekerspel doen met je klas.  

Het AIDS-bekerspel is een ludiek spel over de kans op besmetting met het 

Hiv-virus en hoe je het kunt vermijden. Het spel kan worden gespeeld door 

groepen van minimaal 15 personen. Met het spel krijgen de spelers inzicht 

in de effecten van veilig en onveilig vrijen en worden de onderwerpen 

seksualiteit en AIDS bespreekbaar. 

De kaartjes moeten de medewerkers biologie even zelf kopiëren en 

uitknippen, jongens en meiden verschillende kleuren is handig… 

Vergeet niet de bekertjes met zetmeeloplossing en een druppelflesje met 

jodium klaar te zetten 

 

*** Er is ook een nieuwe versie van het carrouselspel (binnen- en 

buitenkring),  

Bij dit carrouselspel is het de bedoeling de jongeren met elkaar te laten 

praten over seksualiteit en relaties. Jongeren verkennen hun eigen grenzen 

in het praten over seksualiteit en relaties. 

Bedenk van tevoren of je dit voor 3 klassen tegelijk wilt doen of wilt 

rouleren per klas. 

 

 

*** En… je krijgt natuurlijk weer een stapeltje folders  

Over van alles en nog wat voor de leestafel. Je kunt dit ophalen in je 

teamkamer, de naam van de klas staat op de doos. Tevens voor iedere 

werker een condoom. Laat ze gerust alles meenemen aan het eind van het 

project. Heb je toch nog over? Zet dat dan terug in de teamkamer.  

 

 

*** De boekjes worden gedrukt en liggen volgende week klaar in je 

teamkamer, neem er niet meer dan nodig zijn voor je klas. 

 

 HEEL VEEL PLEZIER! 

 


