
Programma vriendschapsproject. 
 

Het programma bestaat uit twee aaneengesloten dagen waarbij de eerste dag meer in 

het kader van vriendschap, relaties, liefde staat. De tweede dag is meer gericht op 

seksualiteit. En van alles wat daar bij hoort. 

 

Doel van het vriendschapsproject is werkers bewust laten worden van: 

• Grenzen: hoe zie je, je eigen grenzen en de grenzen van anderen wat betreft 

seksualiteit en vriendschap. 

• De groepsband per klas versterken. 

• Bewustwording van eigen gedrag. 

 

Voorafgaand aan het vriendschapsproject wordt in de lessen biologie aandacht besteedt 

aan de anatomie van de menselijke voortplanting(organen) en de technische kant van 

voortplanting. 

 

Het project kan worden aangepast naar de behoefte van de klas: 

• Over verschillende vormen van relaties 

• Je kunt meer/minder de diepte in. 

 

Zorg dat er een “anonieme vragen box” klaarstaat. Hierin kunnen werkers anoniem 

vragen deponeren die ze misschien niet in de klas durven te stellen. Tijdens het 

programma kun je ervoor kiezen een aantal vragen te beantwoorden. 

 

Dag 1. 
 

Intro (±30 min.) 
• Laat de werkers pagina 1 en 2 individueel invullen. Waarna de werkers in 4-tallen 

positieve eigenschappen overnemen van diegene die links van hem of haar zit. 

• Inventariseren van verwachtingen vriendschapsproject: 

1. wat verwacht je? 
2. wat wil je te weten komen? 
3. welke onderwerpen wil je bespreken? 
4. etc. 

• het programma toelichten a.d.h.v.: 

1. inleiding op pagina 1. 
2. uitleg leestafel: op deze tafel liggen folders, tijdschriften en andere 

informatie die de werkers kunnen lezen tijdens deze twee dagen. 

3. nadruk leggen op respect en vertrouwen en openstaan voor andere 
meningen. Je kunt hiervoor de spelregels gebruiken. 

4. afspraken maken t.a.v. de omgang met elkaar. 
 

Project 
• hoe noem je dat nou? (± 30 min.) 

Laat de werkers in groepjes van 4 het schema invullen. Daarna bespreek je de 

uitkomst met de hele groep en wordt er een schema op het bord gezet. De 

werkers nemen dit schema over in hu boekje. Doel: termen afspreken die 

duidelijk en prettig zijn om te gebruiken. 

• Lezen: brief jongen / meisje (± 35 min.) 

Jongens lezen de “jongensbrief” en onderstrepen de vragen die de jongens zelf 

ook bezig houden. 

Meisjes lezen de “meisjesbrief” en vullen in welke vragen ze missen. Verder vullen 

ze de vragen aan. 



• Jongen / meisje kring (± 50 min.) 

De jongens en meisjes gaan uit elkaar en praten in de groep over de jongen / 

meisje brief en wat er verder boven tafel komt. Verder mogen de jongens vragen 

verzinnen die ze aan de meisjes willen stellen, de meisjes doen hetzelfde. Door 

middel van een koerier worden de vragen verstuurd en geven de verschillende 

groepen antwoord op de vragen. De jongens / meisjes mogen natuurlijk weigeren 

om een bepaalde vraag te beantwoorden. 

• Video kijken (± 50 min.) 

“vrijen en jij” deze film duurt ongeveer 30 minuten, de rest van de tijd kun je 

gebruiken de film te bespreken. 

• Stellingenspel / Spelopdracht (± 50 min.) 

pagina 9, 15 t/m 18. deze spelopdracht gaat over verliefdheid, versieren, initiatief 

nemen. natuurlijk kun je ook doorpraten over onderwerpen die naar boven 

komen. 

• Video kijken (±30 min.) 

“YOY, zo zijn” deze video duurt ongeveer 25 minuten. En gaat over 

homoseksualiteit. Je kunt de werkers hierbij de kijkopdracht op pagina 10 laten 

maken. 

 

Afsluiting 
• Uitleg over de thuisopdracht op pagina 23. Het is erg belangrijk dat de werkers de 

thuisopdracht niet “vergeten” te maken. 

• De werkers de gelegenheid geven anonieme vragen in de box te gooien: wat mis 

je? Wat wil je nog besproken hebben? Heb je een andere vraag? Etc. 

• Daarnaast ruimen we samen alles weer netjes op. 

 

 

Dag 2. 

 
Intro (±50 min.) 

• Thuisopdracht bespreken in een kring, zijn er opvallende dingen uit de 

thuisopdracht gekomen. 

• Kijk eens in de anonieme vragen box en beantwoord een aantal vragen. 

• Wat er verder naar voren komt. 

 

Project 
• Carrouselspel (± 40 min.) 

Maak een binnen en een buitenkring waar de stellingen in een enveloppe klaar 

liggen. De werkers zitten tegenover elkaar en kiezen een stelling, die ze samen 

bespreken. De stellingen gaan weer terug in de enveloppe en de werkers draaien 

een aantal plaatsen door. 

• Video kijken (± 20 min.) 

“Wegwijs in de seks” het condoom. (deze video duurt ongeveer 11 min.). 

• GVO-box (± 100 min.) 

Ieder groepje onderzoekt steeds 1 voorbehoedsmiddel en 1 SOA. Dit rouleert per 

groepje. Laat ze pagina 28 gebruiken om het schema in te vullen. Zijn ze hiermee 

klaar dan kunnen ze ook pagina 25,26 en 27 invullen. 

• Video kijken (± 50 min.) 

“vrijen en jij” (deze video duurt ongeveer 30 min.). laat verder de werkers eens 

lekker lezen van de leestafel, met elkaar kletsen over de onderwerpen, eventueel 

nog een aantal vragen beantwoorden etc. 

• AIDS-bekerspel (± 50 min) 

Laat de werkers de invulkaart invullen en leg het spel uit. speel het spel en 

bespreek het daarna. Je kunt hier goed de kennis van de GVO-box terug laten 

komen. 

 



Afsluiting 
• Bespreek de afgelopen twee dagen met de werkers. Wat vonden ze ervan, is alles 

aan bod gekomen wat ze graag wilden bespreken etc. 

• Samen alles weer netjes opruimen. 

• Werkers krijgen een condoom 

• De meisjes krijgen een proefverpakking tampons. 

• Ze mogen de folders allemaal mee naar huis nemen. 

• Alles wordt weer netjes opgeruimd, folder die over zijn worden bewaard. 

 

 

Folders, condooms, en ander voorlichtingsmateriaal kunnen worden besteld via 

onderstaande site’s. 

 

http://www.soaaids.nl 

http://www.zorn-uitgeverij.nl 

http://www.coc.nl 

http://www.seksualiteit.nl 

http://www.rutgersnissogroep.nl 

 

 

 

 


