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Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100



Regionaal roze aanbod basisonderwijs

Voorlichting voor basisscholen
Het COC biedt een interactieve voorlichting aan over seksuele diversiteit en 
genderidentiteit. De voorlichting is gericht op liefde, relatie en vriendschappen. Binnen 
deze thema’s wordt seksuele oriëntatie en genderidentiteit ook meegenomen. De 
voorlichting bestaat uit een aantal spellen en enkele korte leuke filmpjes die duidelijk 
maken dat er verschillende relatievormen mogelijk zijn. De les duurt 60 minuten tot 
90 minuten (in overleg met de school). Zowel de eigen docent maar ook gastdocenten 
van COC Eindhoven en regio kunnen de voorlichting geven. Gastdocenten van COC 
zijn getrainde ervaringsdeskundigen. 

Buddy
Voor jongeren vanaf groep 7 die graag een steuntje in de 
rug willen werkt Stichting Outway met Hojobuddy’s. Deze 
hojobuddy’s zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van 
homoseksualiteit en transgenderisme. Zij ondersteunen 
jongeren die vragen hebben die ze aan niemand anders 
durven te stellen. De buddy’s geven tips, advies en de jongeren 
kunnen hun verhaal kwijt. Het contact kan plaatsvinden via 
de mail, telefoon, WhatsApp of in een persoonlijk gesprek. 

Vraagbaak
Stichting Outway heeft een vraagbaak waarin jongeren vragen kunnen stellen over 
álle onderwerpen omtrent lesbisch, homo, bi en/of transgender (LHBT) gevoelens. 

Individuele hulp
Bij het COC kunnen jongeren terecht voor individuele hulp, informatie en advies. 
Het COC biedt een luisterend oor, kan jongeren wegwijs maken en hen helpen een 
nieuwe koers te vinden. De individuele hulp kan telefonisch, online of door middel 
van een individueel gesprek plaatsvinden. 

Meer informatie: voorlichting@coceindhoven.nl

Meer informatie: www.outway.nl/hojobuddy/    

Meer informatie: www.outway.nl/site/info/vraagbaak/

Meer informatie: www.coceindhoven.nl/hulp-en-advies/  
Online hulp via de chat: http://switchboard.coc.nl/chat/ 
Afspraak maken voor een individueel gesprek: 040 245 57 00 of info@coceindhoven.nl 

Jong&Out Meetings
Jong&Out is opgezet door het COC samen met LHBT jongeren van 12 tot en met 
18 jaar. Jong&Out biedt jongeren een plek om andere jongeren te leren kennen 
die lesbisch, homo, bi en/of transgender (LHBT) zijn. Ook als je hetero, in-dubio, 
pan, queer, aseksueel bent of een intersekseconditie hebt ben je van harte welkom. 
Jong&Out is er speciaal voor en door jongeren tot en met 18 jaar oud. COC Eindhoven 
en regio ondersteunt en faciliteert deze LHBT-jongeren met het opzetten van allerlei 
activiteiten. Elke 1e zondag van de maand is er de Jong&Out meeting in Pand54, het 
ontmoetingscafé van COC Eindhoven en regio. Jongeren kunnen ook een account 
krijgen op een veilige afgeschermde site waar moderators ervoor zorgen dat er geen 
buitenstaanders toegang krijgen. 

Meer informatie: www.coceindhoven.nl/organisator/jongout-eindhoven/

Young United Genders (YUNGE)
Young United Genders is de transgenderjongerengroep van COC Eindhoven en regio. 
Jongeren vanaf 12 jaar van het primair onderwijs kunnen instromen. YUNGE is voor 
en door transgenders. De begeleiders zijn zelf allemaal transgender en hebben een 
grote ervaring en expertise om de jongeren goed te kunnen begeleiden. YUNGE kan 
jongere kinderen de weg wijzen naar relevante instanties en kan ouders hierover 
adviseren. 

Meer informatie: www.coceindhoven.nl/yunge

www.outway.nl/hojobuddy/

www.outway.nl/site/info/vraagbaak/

www.coceindhoven.nl/hulp-en-advies/  
www.switchboard.coc.nl/chat/ 

www.coceindhoven.nl/organisator/jongout-eindhoven/

www.coceindhoven.nl/yunge

mailto:voorlichting@coceindhoven.nl
http://www.outway.nl/hojobuddy/
https://www.outway.nl/info/vraagbaak/
http://www.coceindhoven.nl/hulp-en-advies/
 http://switchboard.coc.nl/chat/ 
https://switchboard.coc.nl/chat/
http://www.coceindhoven.nl/organisator/jongout-eindhoven/
http://www.coceindhoven.nl/yunge


Bespreekbaar maken Seksuele Diversiteit en 
Genderidentiteit
Het COC geeft voorlichting op lerarenopleidingen en aan docenten. De voorlichting 
richt zich op het bespreekbaar maken van de onderwerpen seksuele diversiteit, 
genderidentiteit en rolpatronen in de klas. De COC-voorlichters trainen de studenten 
aan de hand van rollenspellen en stellingen. Ook krijgen studenten inzicht in de 
mogelijkheden die er zijn voor docenten om in het primair onderwijs aandacht te 
besteden aan seksuele diversiteit en genderidentiteit. 

Aanverwante activiteit: Gevaarlijke liefde 
Humanitas biedt een interactieve voorlichting over sexting, grenzen in relaties (zowel 
online als offline) en loverboys. Tijdens de voorlichting wordt er in gesprek gegaan 
met de deelnemers en krijgen zij handvatten en informatie.

Meer informatie: voorlichting@coceindhoven.nl

Meer informatie: gevaarlijkeliefde@humanitas.nl of Voorlichting over loverboys | Humanitas Helpthumanitas.nl/programmas/gevaarlijke-liefde/
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