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Themacertificaat Relaties en seksualiteit:
een gezonde relationele en seksuele
ontwikkeling van studenten

Jongeren experimenteren in hun adolescentie met relaties en seks. Over het algemeen
gaat het goed met hun seksuele gezondheid, maar er zijn ook zorgen. Denk bijvoorbeeld
aan ongewenste zwangerschap, soa’s, seksuele grensoverschrijding of uitbuiting en
homonegatief gedrag. Sommige problemen kunnen resulteren in spijbelgedrag of geringe
schooldeelname en de leerprestaties negatief beïnvloeden. Uw school kan een bijdrage
leveren aan het voorkomen van deze problemen en de seksuele gezondheid van jongeren
positief beïnvloeden. Het themacertificaat ‘Relaties en seksualiteit’ kan u daarbij helpen.
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3. Signaleren van problemen en

van vignet Gezonde School te behalen, moet uw

doorverwijzen

school aan verschillende criteria voldoen. Voor

Uw school heeft een signalerings- en zorg

scholen die een gezonde seksuele ontwikkeling

structuur rond vragen en problemen over

en gezondheid van jongeren belangrijk vinden,

relaties en seksualiteit. Regelmatig wordt

is de kans groot dat ze al aan veel van deze

nagegaan (mogelijk in samenwerking met

criteria voldoen. Hieronder volgt een beknopt

GGD of JGZ) hoe het gaat met de seksuele

overzicht.

gezondheid van studenten. Daarnaast hanteert
uw school de verplichte meldplicht seksueel
misbruik in het onderwijs en de meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling.
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1. Visie en beleid

Uw school treft praktische en preventieve
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Uw school maakt structureel gebruik van een
lesprogramma gericht op relaties en seksualiteit.

Op www.gezondeschool.nl vindt u een volledig

Geschikte lesprogramma’s zijn bijvoorbeeld

overzicht van de criteria en meer informatie.

‘Lang Leve de Liefde mbo’, ‘Les(s) & More’ en
‘Love & Sex’.

www.gezondeschool.nl

Contact

Voor meer informatie over vignet Gezonde School
en Gezonde School-aanpak

Rutgers: office@rutgers.nl, www.rutgers.nl
Soa Aids Nederland: info@soaaids.nl, www.soaaids.nl
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