
Aanbod
Lang Leve de Liefde - vmbo en 
praktijkonderwijs onderbouw
Lespakket om leerlingen in de onderbouw van het 
praktijkonderwijs en vmbo te ondersteunen in een 
prettige, veilige en gewenste seksuele ontwikkeling. 
Het pakket bestaat uit leerlingenmagazines, 
filmpjes en ondersteuning van de docent met een 
docentenhandleiding, website en e-learning. 
Langlevedeliefde.nl

Docenten 
praktijkonderwijs 
en vmbo 
Lessen in liefde, seks, relaties en preventie zwangerschap 

Lang Leve 
de Liefde

Wat gebeurt er met jou? Waar ben jij aan toe?

Hoe maak je seks leuk?

Wat zijn jouw grenzen?

Veilig vrijen: wat is dat? Veilig vrijen: hoe doe je dat?

‘Lang Leve de Liefde is makkelijk om te geven. Je kunt je eigen sausje eraan geven, dat vind 
ik fijn. En het biedt hele mooie kansen om goede gesprekken te hebben met je leerlingen.’ 
Fieke Huijben, docent praktijkschool in Breda

Lager opgeleiden lopen een hoger risico als het gaat om ongewenste zwangerschappen. Ze zijn seksueel minder weerbaar, schatten de 
risico’s te laag in of overzien de gevolgen van seksueel gedrag niet. Anticonceptie wordt daardoor vaker niet of verkeerd gebruikt. Als 
een tiener zwanger raakt of vader wordt, is schooluitval vaak het gevolg. 

Als docent in het praktijkonderwijs en vmbo kun je een belangrijke rol spelen in het voorkomen van onbedoelde 
tienerzwangerschappen. Het herhalen van de stof over seksuele vorming in de bovenbouw is belangrijk, omdat leerlingen dan seksueel 
actief worden. Met onderstaand aanbod kun je als docent in het praktijkonderwijs en vmbo aan de slag. 

De producten zijn een onderdeel van het programma Versterking Preventie Ongewenste Tienerzwangerschap, dat door Rutgers, Soa Aids Nederland en Fiom 
uitgevoerd wordt, gefinancierd door het ministerie van VWS. Het programma geeft een nieuwe impuls aan de verbetering van preventie en begeleiding van 
besluitvorming bij tienerzwangerschap in Nederland. 

Lang Leve de Liefde - 
Herhalingsmodule vmbo en 
praktijkonderwijs bovenbouw
Vervolglessen Lang Leve de Liefde voor de 
bovenbouw van vmbo en praktijkonderwijs. 
Herhaling is belangrijk, want op deze leeftijd 
worden de meeste jongeren seksueel actief. 
Er is extra aandacht voor het voorkomen van 
onbedoelde zwangerschap, keuzemogelijkheden en 
jong ouderschap. Met leerlingenmagazines, filmpjes 
en ondersteuning van de docent. 
Langlevedeliefde.nl

Onderzoek: In één klap volwassen 
Kwalitatief onderzoek onder 46 meiden die voor 
hun 20e zwanger werden. In een klap volwassen 
geeft inzicht in de risicofactoren en scenario’s die 
leiden tot tienerzwangerschap en in de ervaringen 
met keuzehulp en ondersteuning. 
Rutgers.nl/volwassen
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