Can you fix it?
Can You Fix It? is een serious game waarbij adolescenten naar korte filmpjes kijken.
In deze filmpjes komen leeftijdsgenoten terecht in situaties met een seksueel
karakter. Hoe het fragment afloopt kan beïnvloed worden door op een toets te
drukken, de FixIt knop.
Doel
De seksuele weerbaarheid van de student wordt verhoogd. De student herkent die
momenten waardoor een situatie uit de hand kan lopen, en kan tijdig ingrijpen.
Omschrijving
De activiteit kan individueel uitgevoerd worden of in kleine groepjes van twee of drie
studenten.
Eventueel kunnen filmpjes ook klassikaal geprojecteerd worden en kan klassikaal een
keuze gemaakt worden.
1) De student klikt een filmpje aan en kiest een persoon. Op een aantal momenten in
de scene kan de speler ingrijpen (dit om te voorkomen dat er random geklikt
wordt), door op de zogenaamde ‘Fix it’-knop te klikken.
2) Hierna moet uit twee opties gekozen worden. Eén die leidt tot het
grensoverschrijdende gedrag en de gevolgen daarvan. De ander leidt tot een
alternatief, positief einde.
3) Afhankelijk van de gemaakte keuzes krijgt de speler feedback. Studenten krijgen
de mogelijkheid om zich situaties in te beelden en vanuit verschillende
perspectieven te beleven. Ze zien ook wat de gevolgen zijn van hun keuzes.
Er zijn filmpjes met o.a. thema’s als flirten, sexting, online daten, seks,
homoseksualiteit & gender non-conform gedrag.
Benodigdheden
Tijd
10 – 30 minuten
Materiaal
Internet, computer/scherm en geluid
Begeleiding
In principe kunnen studenten individueel aan de slag met de opdrachten. Alles wat er
in de les besproken wordt, blijft binnen de klas. De docent spreekt met de studenten

af dat wat besproken is tijdens de les niet op internet geplaatst mag worden of
besproken met anderen.
• Respecteer elkaars mening, gevoelens, culturele en seksuele achtergrond
• Maak afspraken over woordgebruik en de omgang met elkaar. Homovijandige,
sekse discriminerende en racistische opmerkingen worden niet getolereerd.
• Iedereen doet zijn best en is eerlijk tijdens de lessen.
• Goed of fout bestaan tijdens deze lessen niet. De bedoeling is ervan te leren.
• Luister naar elkaar en laat elkaar uitspreken.
• Lachen is oké, maar iemand uitlachen niet.
• Als een student ergens niet over wil praten of iets niet wil vertellen, is dat ook
goed.
De docent is alert op signalen van eventuele problemen en verwijst zo nodig door
naar een vertrouwenspersoon. Bij de filmpjes is een handreiking beschikbaar. Deze
handreiking is niet speciaal gericht op het mbo, maar biedt wellicht wel houvast voor
de begeleiding: http://langlevedeliefde.nl/extra-module/wensen-engrenzen/bovenbouw-pro-en-vmbo-bb
Externen
Kosten
Overig
Door RIVM Centrum voor Gezond Leven is de interventie beoordeeld als ‘goed
onderbouwd’.
Burgerschapsdimensie
Sociaal maatschappelijk/ vitaal burgerschap
Thema
Seksualiteit
Onderdeel kritisch denken
Analyseren/ beoordelen/ houding
Niveau
Mbo niveau 2/ Mbo niveau 3/ Mbo niveau 4
Download
http://canyoufixit.nl
Organisatie
Rutgers
Soa Aids Nederland

