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I n l e i d i n g   

Vanuit Ons Kinderhuis te Genk werd ons de vraag gesteld om een project uit te werken betreffende 

seksueel grensoverschrijdend gedrag en dit rekening houdend met de visie van de Evangelische Kerk. 

Hun vraag houdt in welk gedrag als normaal seksueel gedrag beschouwd kan worden en welk gedrag  

grensoverschrijdend is. 

 

We stellen Ons Kinderhuis kort even voor. Ons Kinderhuis is een vzw gelegen te Genk. De instelling 

geeft residentiële hulpverlening aan kinderen en jongeren van nul tot achttien jaar die in een 

problematische opvoedingssituatie (afgekort POS) verkeren. Deze kinderen en jongeren worden 

begeleid in hun relatievorming en seksualiteitsontwikkeling. Open communicatie staat hierbij centraal.  

Ons Kinderhuis heeft een Christelijke identiteit die gebaseerd is op het evangelie van Jezus Christus.  

De instelling is onderverdeeld in drie leefgroepen. Ten eerste is er een afdeling voor kinderen van 0 tot 

en met 12 jaar; de „Boomhut‟. Ten tweede is er een leefgroep voor jongens van 12 tot en met 18 jaar. 

Deze afdeling wordt „De Regenboog‟ genoemd. Als laatste is er nog een leefgroep voor meisjes van 

12 tot en met 18 jaar, „Het Kruispunt‟ genoemd. Bijkomende informatie is te vinden op de website van 

Ons Kinderhuis: www.kinderhuis.net. 

 

Nu we een algemeen beeld hebben van Ons Kinderhuis willen we dieper ingaan op de eigenlijke vraag 

die ons vanuit deze instelling wordt gesteld. 

 

Voor veel mensen is het onduidelijk wanneer er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Voor de ene persoon is hier al sprake van wanneer er seks voor het huwelijk plaats vindt, voor de 

andere persoon is hier sprake van wanneer men de vrije wil van de ander schaadt. Hiernaast zijn er nog 

vele andere meningen. We kunnen stellen dat het een erg subjectief en voor interpretatie vatbaar 

begrip is. Deze paper zal proberen de lezer een duidelijk beeld te schetsen van wat seksueel 

grensoverschrijdend gedrag is. Ook zal er ingegaan worden op aspecten die hiermee samenhangen. 

 

De paper is ingedeeld in twee grote stukken: het eerste deel behandelt de theoretische onderbouw van 

het project en het tweede deel betreft de implementatie van het project.  

 

In het eerste deel van de paper wordt de normale seksuele ontwikkeling aangehaald. We bespreken 

nadien hoe men hier het best op kan reageren. Vervolgens wordt er een zo volledig mogelijk definitie 

van seksueel grensoverschrijdend gedrag geschetst. Dit wordt ondersteund door een kort onderzoek. In 

het volgende hoofdstuk wordt de definitie van een POS geschetst en trachten we een link te leggen 

met het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. In hoofdstuk zes wordt het belang van 

een beleid rond seksueel gedrag aangehaald. Hierna worden de risico- en beschermende factoren die 

seksueel grensoverschrijdend gedrag in de hand werken of tegengaan geschetst, gevolgd door de 

signalen. Hierop volgt een omschrijving van de plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag, een 

onderverdeling van en een reactie op dit grensoverschrijdend seksueel gedrag. Nadien worden de 

gevolgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag besproken. Het laatste hoofdstuk beschrijft hoe 

men moet reageren bij kinderen die al seksueel misbruikt werden. 

 

In het tweede deel wordt er ingegaan op de praktische uitwerking van het project. We hebben er voor 

gekozen om twee praktische boekjes uit te werken. Het eerste boekje is gemaakt voor de kindergroep. 

Het boekje is gericht op de normale seksuele ontwikkeling van kinderen, vervolgens geven we een 

definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag om zo over te gaan tot gradaties in seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. Het tweede boekje is gericht naar de tieners of jongeren. Ook hier geven 

we hetzelfde weer als in het boekje voor de kindergroep. 

We hebben voor twee boekjes gekozen omdat we te maken hebben met twee verschillende 

leefgroepen, het is dus praktischer is voor de begeleiding.  

 

http://www.kinderhuis.net/
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1 De normale seksuele ontwikkeling 

Wanneer we seksueel grensoverschrijdend gedrag gaan kaderen en bespreken, willen we vertrekken 

vanuit de normale seksuele ontwikkeling. Wij zijn van mening dat men slechts kan weten wat seksueel 

grensoverschrijdend gedrag is als men de normale seksuele ontwikkeling voor ogen houdt. 

We zijn gaan onderzoeken welk seksueel gedrag op welke leeftijdsfase als normaal beschouwd kan 

worden. Wat volgt is slechts een poging om de verschillende leeftijdsfasen af te bakenen. In de 

realiteit kunnen we de leeftijdfasen niet rechtlijnig afgrenzen, het kind is zelf een belangrijke factor in 

het verloop van de seksuele ontwikkeling. Ieder kind is uniek en maakt een andere ontwikkeling door. 

Toch komen bepaalde gedragingen rond een bepaalde leeftijd vaak voor, men kan hier dus spreken 

van gebruikelijke seksuele activiteiten. We bespreken achtereenvolgens de volgende fasen: babytijd, 

peutertijd, kleutertijd, lagere schooltijd, de tieners en de jongeren. 

1.1 BABYTIJD 

Een eerste fase in de seksuele ontwikkeling is deze van de babytijd. Deze situeert zich tussen 0 en 1,5 

jaar. 

Volgens Sensoa (2008) vinden baby‟s aanraking, strelingen en massages prettig. Het geeft hen een 

veilig gevoel omdat de strelingen komen van iemand die om hen geeft. 

Na ongeveer vier maanden ontdekken baby‟s hun eigen lichaam. Ze grijpen naar hun handen, voeten 

en tenen. Ook grijpen ze naar hun geslachtsorganen, bij jongens komt dit voor vanaf zes maanden en 

bij meisjes vanaf negen maanden. Ze doen dit niet bewust, maar het voelt wel prettig aan. Ondanks dit 

prettig gevoel zijn ze niet in staat om dit plekje te onthouden om daar later nog eens op terug te 

komen. 

Het komt voor dat baby‟s erecties krijgen. Dit is volkomen normaal. 

Rond hun eerste verjaardag kunnen baby‟s min of meer bewust grijpen naar hun geslachtsorganen. Dit 

zelf op te roepen gedrag dat er bewust op gericht is om een prettig gevoel te krijgen, noemen we auto-

erotisch gedrag.  

1.2 PEUTERTIJD 

Een tweede fase in de seksuele ontwikkeling is de peutertijd. Deze situeert zich tussen 1,5 en 3 jaar. 

Peuters worden zich bewust van hun eigen lichaam en van zichzelf. Ze merken dat ze verschillen van 

andere kinderen en worden zich bewust van hun eigen geslacht. Meisjes merken bijvoorbeeld dat hun 

broertje een piemeltje heeft en zij niet. Hierdoor ontwikkelt zich interesse in het eigen lichaam en dat 

van anderen. Ze gaan zichzelf en elkaar bestuderen. Dit gebeurt in verschillende situaties op 

verschillende momenten, de badkamer en het toilet zijn hiervoor de meest gebruikte plaatsen. Er wordt 

ook geëxperimenteerd, maar dit is niet bedoeld om lust of een orgasme te ervaren. 

Het ontdekken en aanraken, wrijven en strelen van de geslachtsdelen geeft een rustgevend en 

ontspannen gevoel dat vergeleken kan worden met duimzuigen of het zuigen op een speen. Bij ieder 

kind is dit gedrag verschillend. Deze verschillen hebben niet alleen te maken met het geslacht (jongens 

stellen dit experimenteer gedrag eerder dan meisjes), de manier waarop de omgeving van de peuter 

hiermee omgaat en de gevoeligheid van de geslachtsorganen spelen ook een belangrijke rol (Sensoa, 

2008). Het kan gebeuren dat meisjes tussen 1 en 3 jaar uit nieuwsgierigheid iets kleins in hun vagina 

willen stoppen. (Hayez, 2005) 

1.3 KLEUTERTIJD 

De kleutertijd is de derde fase van de seksuele ontwikkeling. We hebben het dan over kinderen van 3 

tot 6 jaar. 
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Kenmerkend voor deze fase is dat het verkennen van het eigen lichaam en dat van anderen minder in 

het openbaar gebeurt, kleuters doen dit meer stiekem. Het experimenteren gebeurt nu eerder via 

fantasiespelletjes. Ze spelen bijvoorbeeld „vadertje en moedertje‟ of „doktertje‟.  

Kleuters stellen veel vragen over de voortplanting. Ze vragen bijvoorbeeld: hoe baby‟s in de buik van 

mama kunnen komen, hoe ze geboren zijn, enz. 

De eerste vriendschappen worden ontwikkeld waarbij sommige vriendjes een voorkeur genieten. 

Hierbij kunnen ook gevoelens van verliefdheid optreden (Sensoa, 2008). 

1.4 LAGERE SCHOOLTIJD 

De volgende fase is de lagere schooltijd. We bedoelen hiermee de kinderen van 6 tot en met 11 jaar.  

In deze fase hebben kinderen alleen maar aandacht voor seksegenoten. Dit heeft te maken met de 

bewustwording van de eigen sekse-identiteit en het besef dat daar bepaald gedrag bij hoort. Ze krijgen 

een sterkere voorkeur om met iemand van het eigen geslacht te spelen wat belangrijk is betreffende de 

ontwikkeling van de eigen sekse-identiteit. Door met seksegenoten om te gaan, krijgen kinderen veel 

informatie over zichzelf, ze zien hoe anderen zich gedragen en gaan zich vragen stellen als: „Hoe vind 

ik dat?‟, „Wie ben ik?‟ en „Wie mag ik zijn?‟ Dit proces zal duren tot in de puberteit.  

Meisjes krijgen sterkere schaamtegevoelens, ze willen niet meer gezien worden door iemand van het 

andere geslacht. Ze hebben wel nog steeds belangstelling voor de andere sekse (Bos & Meeuwsen, 

2001).  

Kinderen in deze fase lijken geen interesse meer te hebben voor seksualiteit. Dit komt doordat ze zich 

meer bewust zijn van de sociale norm. Ze stellen minder vragen en tonen minder openlijk dat ze 

geïnteresseerd zijn in hun eigen lichaam en in dat van de anderen. Toch betekent dit niet dat ze op 

deze leeftijd seksueel inactief zijn. De ontdekkingsspelletjes nemen wel af, maar het wordt 

bijvoorbeeld interessant om naar bloot te kijken in tijdschriften. 

Tegen het einde van de lagere schooltijd kunnen verliefdheden soms heftige gevoelens oproepen. Toch 

zijn hieraan zelden seksuele gevoelens gekoppeld. De eerste voorzichtige aanrakingen gaan gepaard 

met een spannend gevoel. Men stelt vast dat van alle kinderen die tussen hun negende en twaalfde 

levensjaar verliefd zijn geweest, de helft ook heeft gezoend. 

Kinderen in de lagere school zijn al veel meer op de hoogte van de voortplanting.  

Ze beginnen zich ook meer te interesseren voor de volwassen seksualiteit. Hun nieuwsgierigheid 

wordt gewekt door dingen die ze zien op televisie, in boekjes en op internet. 

Toch kunnen ze heel preuts reageren als je met hen wilt praten over seksualiteit (Sensoa, 2008). 

Volgens Hayez (2005) wordt rond de leeftijd van 11 jaar de seksuele activiteit weer gereactiveerd. De 

meeste kinderen blijven nog schuchter en beperken zich tot seksuele spelletjes met zichzelf. Anderen 

doen het omgekeerde en staan open voor gemeenschappelijke seksuele activiteiten. Dit kan met hun 

beste vriendje/vriendinnetje zijn, meestal gebeurd het met een leeftijdgenootje van het eigen geslacht 

of met het vertrouwde groepje seksegenootjes. 

1.5 TIENERS 

De voorlaatste fase is die van de tieners. Het gaat hier dan over personen tussen 12 en 14jaar. 

In deze fase doen seksuele verlangens hun intreden. Masturbatie is de belangrijkste seksuele activiteit, 

bijna alle jongens, maar ook meisjes doen het. 5% van de jongens masturbeert zich meermaals per dag, 

de meeste houden het op drie maal per week tot dagelijks. 50 tot 60% van de meisjes masturbeert zich 

(Hayez, 2005). 

Slechts weinig tieners hebben ervaring met geslachtsgemeenschap. Vaak doorlopen ze eerst een aantal 

stadia: van zoenen en tongzoenen naar strelen boven de kleren en strelen onder de kleren tot naakt 

vrijen en geslachtgemeenschap. Ze doen er ongeveer vier jaar over om zo ver te komen. 

Er wordt een nieuwe betekenis gegeven aan seksualiteit. Het lichaam van meisjes ondergaat een grote 

verandering waardoor ze meer aandacht van jongens krijgen (Sensoa, 2008). 

Volgens Hayez (2005) zijn er in de prepuberteit een aantal tieners die de seksuele activiteiten van 

oudere personen gaan imiteren. Er ontstaat bij deze tieners een kloof tussen hun relationele en 

affectieve rijpheid en hun lichamelijk prestatievermogen. Ze durven over hun seksuele activiteiten niet 
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met volwassenen te praten en kunnen de gevolgen van hun handelingen moeilijk inschatten, dit kan 

leiden tot risicogedrag, bijvoorbeeld niet denken aan voorbehoedsmiddelen 

1.6 JONGEREN 

De laatste fase omvat de seksuele ontwikkeling van jongeren tussen 15 en 17 jaar. De brochure Sensoa 

(2008) vermeldt dat in deze fase jongens en meisjes individuele toenadering tot elkaar zoeken. 

Vaak denkt men dat de jongeren wellustig zijn en zich in een wereld zonder normen overleveren aan 

ongebreidelde seks, maar dit beeld klopt niet. 

 

In bovenstaand hoofdstuk hebben we geprobeerd om een beeld te schetsen van de normale seksuele 

ontwikkeling. We kunnen hieruit concluderen dat bepaalde gedragingen die al snel als 

grensoverschrijdend bestempeld worden, eigenlijk tot de normale seksuele ontwikkeling behoren. In 

het volgend hoofdstuk zullen we een poging ondernemen om uit te schrijven hoe je het best kunt 

reageren op de seksuele ontwikkeling. 
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2 Hoe reageren we best op de normale seksuele ontwikkeling 

In dit hoofdstuk gaan we bespreken op welke manier we als opvoeder het best reageren op de normale 

seksuele ontwikkeling. We hanteren hierbij, net als in het vorige hoofdstuk, zes fasen: de babytijd, de 

peutertijd, de kleutertijd, de lagere schooltijd, de tieners en de jongeren. Ons Kinderhuis heeft 

aangegeven dat ze zelf veel informatie hebben rond hoe men moet reageren op seksuele gedragingen. 

We moeten dit hoofdstuk dus niet in de implementatie verwerken, maar we vonden het wel belangrijk 

als achtergrond voor onszelf als toekomstige opvoeders/begeleiders. 

2.1 BABY 

2.1.1 Aangeraakt worden: gekoesterd en geknuffeld worden geeft een veilig gevoel 

Volgens Van der Doef (2004) is het belangrijk voor kinderen dat ze vanaf hun geboorte, gekoesterd en 

geknuffeld worden. Dit geeft hen het teken de moeite waard te zijn. Als dit niet gebeurt in de eerste 

levensjaren kan er sprake zijn van een hechtingsproblematiek, waar kinderen hun hele leven mee 

blijven zitten. 

2.1.2 Ontdekken van de geslachtsdelen en bijhorende gevoelens 

Van der Doef (2004) stelt dat het kind prettige gevoelens ervaart wanneer het zijn geslachtsorganen 

aanraakt, en dit zou volkomen onschuldig zijn. Ouders vinden dit vaak ongepast en verbieden het 

direct. Maar waarom verbieden? Als je het kind gaat verbieden vanaf de eerste keer dat het dit doet, 

dan gaat het daar later mogelijk last van hebben. Het kind leert dan dat seksuele gevoelens fout en 

verboden zijn. Als het kind vier jaar is kan je beginnen met het aanleren van sociale normen. Je moet 

het kind duidelijk laten merken dat je het gedrag (aanraken van hun eigen geslachtsdelen) niet afkeurt, 

maar wel dat het niet de juiste plaats is om het te doen. Zo leren kinderen dat het aanraken van hun 

geslachtsdelen niet verkeerd of verboden is, maar dat we dit in onze maatschappij niet in het openbaar 

doen. 

2.2 PEUTER 

2.2.1 Ontwikkeling van sekse – identiteit: ben ik een jongen of een meisje 

Als kinderen ontdekken tot welk geslacht ze behoren, ontstaat er vaak een afkeer van, of verzetten ze 

zich tegenover, het andere geslacht. Jongens zijn stoer en meisjes zijn schattig. Het is de opdracht van 

de ouder om dit stereotiepe beeld te doorbreken. Voorbeelden geven waarin meisjes stoer zijn en 

jongens schattig, kan een methode zijn (Van der Doef, 2004). 

2.2.2 Ontwikkeling van het zelfbeeld 

De ontwikkeling van het zelfbeeld is grotendeels afhankelijk van de omgeving van het kind. Als het 

kind een positief zelfbeeld ontwikkeld, zal het meer contacten leggen, meer succes hebben,… 

Kinderen met een negatief zelfbeeld leren dat ze niet de moeite waard zijn om van te houden. Je 

ontwikkelt een positief zelfbeeld bij kinderen door ze vanaf het begin complimentjes te geven, te 

stimuleren, te motiveren, te benaderen,… Hierdoor krijgen kinderen een goed gevoel over zichzelf en 

dat is een goede basis voor de seksuele ontwikkeling (Van der Doef, 2004). 

2.3 KLEUTER 

Kleuters gaan elkaars lichaam uit nieuwsgierigheid ontdekken, het gebeurt nu wel minder publiekelijk. 

Raak als ouder niet in paniek als je er toevallig op uit komt. Geef eventueel wel grenzen aan.  

Op deze leeftijd kan men kinderen leren dat hun lichaam van henzelf is en dat ze gerust neen kunnen 

zeggen wanneer een ander iets met hun lichaam doet wat ze niet leuk vinden. 
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Het begin van seksuele voorlichting begint daar waar kleuters gaan vragen. Hier wordt de basis gelegd 

voor een open communicatie met het kind (Bos & Meeuwsen, 2001). 

2.3.1 Seksuele spelletjes 

Als kinderen ongeveer vier jaar oud zijn, beginnen ze te beseffen dat ze niet zomaar overal hun 

geslachtsdelen mogen aanraken of die van anderen. Een oplossing die kinderen hiervoor vinden zijn 

seksuele spelletjes; „doktertje‟, „vadertje en moedertje‟, ... Als de kinderen wat ouder zijn gebeuren 

deze spelletjes vaak buiten het gezichtsveld van volwassenen. Ze experimenteren: aanraken, wrijven, 

betasten, likken, zuigen, ... Dit heeft doorgaans te maken met de seksuele ontwikkeling, wat niet wil 

zeggen dat je dit als ouder zomaar mag toelaten. Het is belangrijk dat je als ouder al vroeg uitlegt dat 

er bepaalde afspraken zijn tijdens spelletjes: de anderen nooit pijn doen, nooit iets in het lichaam 

stoppen, anderen nooit dwingen iets te doen, … 

De spelletjes zijn meestal vrij onschuldig. Zodra de volgende aspecten een rol gaan spelen, mag je je 

zorgen maken en het spelletje direct onderbreken: twee jaar verschil in leeftijd, er is dwang in het spel, 

er is sprake van geweld en verwonding (Van der Doef, 2004). 

2.4 LAGERE SCHOOL 

2.4.1 Vanaf een jaar of zes kan preutsheid ontstaan 

Preutsheid kan bijvoorbeeld inhouden dat kinderen zich niet meer willen omkleden waar anderen bij 

zijn. Het kind geeft op dat moment zijn grenzen aan en dat is goed! Door die grenzen te respecteren 

beloon je dat gedrag (Van der Doef, 2004). 

Bovengenoemde auteur zegt dat het in deze leeftijdsfase interessant wordt om naar bloot te kijken in 

tijdschriften. Dit gedrag is passend bij de ontwikkeling. Probeer via een gesprek respect voor het 

andere geslacht bij te brengen.  

Verder vermeldt deze auteur ook dat in deze leeftijdsfase vragen worden gesteld. Het is belangrijk om 

een leeftijdsgebonden maar eerlijk en open antwoord te geven op deze vragen. Je kan eventueel een 

antwoord op de vragen geven door middel van documentaire ondersteuning, bijvoorbeeld een 

prentenboek. Mogelijke vragen die bij deze kinderen leven: „Waarom kunnen alleen vrouwen een 

baby krijgen?, „Wat is menstruatie?‟, „Wat is seks?, …  

Op het einde van de lagere schooltijd is het goed om zowel jongens als meisjes te vertellen over de 

lichamelijke veranderingen van de andere sekse. Het is belangrijk om jongens te informeren over de 

nachtelijke zaadlozing en het krijgen van een stijve penis. Want voor jongens die hier niet op 

voorbereid zijn, kan dit wel eens een traumatische ervaring worden. Ze kunnen vies van zichzelf 

worden of zich heel schuldig gaan voelen over iets wat volkomen normaal is.  

Bos & Meeuwsen (2001) benadrukken het belang van informatie en steun geven in de lagere 

schooltijd. 

2.5 TIENERS  

2.5.1 Eerste lichamelijke veranderingen 

Sommige kinderen zijn blij als hun lichaam aan het veranderen is, ze voelen zich trots. Maar er zijn 

ook kinderen die zich hiervoor schamen. Deze kinderen zijn meestal de eerste van het gezin of van de 

klas met lichamelijke veranderingen. Ze zijn nog kind en willen nog kind zijn, maar hun lichaam 

groeit verder. Bij een meisje merk je dit duidelijk. Als een meisje trots is dat haar menstruatie 

begonnen is, maak er dan een feestdag van, vier dat ze haar menstruatie gekregen heeft. Als je ziet dat 

het meisje zich schaamt of er angstig van wordt, maak er dan geen drukte rond. Vertel haar dat aan 

jullie relatie niets zal veranderen, dat ze zich nergens om moet schamen (Van der Doef, 2004). 
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2.5.2 Ontwikkeling van seksuele voorkeur 

Enkele tieners merken dat hun seksuele fantasieën niet (alleen) gaan over het andere geslacht, maar 

ook over tieners van hetzelfde geslacht. In de puberteit wordt hier soms wel eens mee 

geëxperimenteerd: zoenen, betasten, wederzijds masturberen,… Op deze manier gaat de jongere op 

zoek naar de eigen seksuele identiteit. Het is niet zo dat dit gedrag onherroepelijk leidt tot 

homoseksualiteit, het kan ook alleen maar experimenteergedrag zijn. Als het kind zich bevindt in een 

omgeving waar altijd negatief gedaan werd over homoseksualiteit zal het zich terugtrekken, in de war 

geraken, er niet over durven praten,… Het kind zal zichzelf abnormaal vinden en zal zich juist op een 

overdreven manier „normaal‟ gaan gedragen. Het is belangrijk dat je als opvoeder hier open voor staat. 

Geef in gesprekken weer dat je hier neutraal tegenover staat. Opvoeders moeten de tieners accepteren 

in de keuzes die ze maken (Van der Doef, 2004). 

2.5.3 Masturberen begint toe te nemen 

Vanaf ongeveer 12 jaar kunnen kinderen seksueel geprikkeld worden en willen ze masturberen 

(meestal zijn dit jongens). Kinderen rond deze leeftijd kunnen seksuele fantasieën hebben en hierdoor 

kan de behoefte om te masturberen toenemen. Het is belangrijk om dit je kinderen niet te verbieden, 

maar ze juist een eigen plek te geven. Respecteer dit en straf ze er zeker ook niet voor (Van der Doef, 

2004). 

2.5.4 Volwassen seksualiteit wordt steeds interessanter 

Kinderen van deze leeftijd zijn nog niet toe aan volwassenen seksualiteit, maar de interesse is er wel 

al. Ze kijken in pornoblaadjes, naar porno op het Internet, ... Je moet het kind duidelijk maken dat wat 

ze daar zien, niet echt is. Pornobeelden geven een vertekend beeld over seksualiteit, de werkelijkheid. 

De opvoeder zal dus moeten ondersteunen opdat kinderen geen verkeerde beïnvloeding krijgen op hun 

eigen seksualiteitsbeleving. Je kan je kind hierin begeleiden door op deze leeftijd hem geen eigen tv of 

computer op zijn kamer te laten hebben. Als het kind een overmatige interesse heeft voor sekssites of 

erotische films wil dit misschien zeggen dat het kind hier graag informatie over zou krijgen. Je kan 

boeken over seksualiteit in huis halen, of hem informatieve sites over seks laten opzoeken staan (Van 

der Doef, 2004).  

2.5.5 Preutsheid neemt toe 

Net zoals bij kinderen jonger dan negen jaar is het goed dat het kind zijn grenzen aangeeft. Het 

lichaam verandert en het kind accepteert niet langer dat de ouder/ opvoeder zijn lichaam ziet. 

Respecteer dit! (Van der Doef, 2004). 

2.5.6 Heftige seksuele gevoelens 

Alle emoties worden in de puberteit dieper en heftiger ervaren dan voorheen, dus ook de seksuele 

gevoelens. Er is een grote behoefte aan seksuele prikkels. Jongeren gaan daarom op zoek naar beelden, 

informatie, video‟s, websites, … Het masturberen komt hier naar voor, over het algemeen doen 

jongens dit vaker dan meisjes. Sommige jongeren kunnen zich schuldig, eenzaam en/of verward 

voelen na het masturberen. Het is daarom nodig dat je als ouder/opvoeder vertelt dat masturberen 

normaal is en dat ze zich daar niet schuldig om moeten voelen (Van der Doef, 2004). 

2.6 JONGEREN 

2.6.1 De eerste seksuele contacten 

Voorafgaand aan geslachtsgemeenschap ondergaan jongeren in hun seksuele ontwikkeling enkele 

stappen: tongzoenen, daarna strelen, stimuleren van de geslachtsdelen, … 
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Het is vaak angstaanjagend voor opvoeders te horen dat hun kind een vriendje of vriendinnetje heeft. 

Uit schrik verbieden ze het dan vaak of geven verkeerde adviezen. Het is goed dat de opvoeder 

realiseert dat dit normaal is en dat het kind begonnen is met de ontwikkeling. Hierin heeft het kind 

steun en vertrouwen nodig van zijn omgeving (Van der Doef, 2004). 

  

Het merendeel van de kinderen ontspoort wel eens lichtjes. Dit kan veroorzaakt worden doordat ze last 

hebben van een wisselend humeur waardoor ze een moeilijke tijd doormaken, door een negatieve 

invloed van vrienden of door omstandigheden van buitenaf. Kinderen willen in zulke omstandigheden 

testen hoe ver ze kunnen gaan en tot wat voor slechts ze in staat zijn. Soms riskeert bepaalt gedrag dan 

pathologisch te worden zonder dat het kind echt zwaar in de fout wil gaan. In andere gevallen beseft 

het kind dat het iets onaanvaardbaars doet, maar overstelpt door de emoties van het moment wil het 

toch verder gaan en verlangt er zelfs actief naar. Zijn gedrag is dan slecht en pathologisch en kan heel 

ver gaan, bijvoorbeeld niet „nee‟ zeggen als zijn vrienden overgaan tot groepsverkrachting.  

Wanneer het om kinderen gaat die psychisch gezond zijn en die zich dan in dit soort dingen storten, 

stellen we vast dat ze slechts bij uitzondering over de schreef gaan, hun moreel bewustzijn gaat weer 

overheersen. Ook gaan ze uit zichzelf een stap terug doen: ze hebben spijt, zorgen dat ze niet in 

herhaling vallen en doen er alles aan om hun fouten goed te maken (Hayez, 2005). Hoe we moeten 

reageren op zulk gedrag wordt besproken in hoofdstuk 12. 

 

In bovenstaand hoofdstuk hebben we getracht om per leeftijdsfase uit te schrijven op welke manier 

opvoeders het best reageren op de normale seksuele ontwikkeling. In het volgende hoofdstuk zullen 

we een poging wagen tot het omschrijven van een allesomvattende definitie van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. 
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3 Poging tot allesomvattende omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Nu we weten welk gedrag we onder de normale seksuele ontwikkeling plaatsen, gaan we kijken welk 

seksueel gedrag grensoverschrijdend is. In verslagen, teksten en boeken vind je verschillende 

definities van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit is het gevolg van het feit dat het een subjectief 

begrip is. Een juiste, maar allesomvattende omschrijving is een goede start om een relevante en 

rechtlijnige paper af te leveren. Wij hebben ervoor gekozen om seksueel grensoverschrijdend gedrag 

eerst juridisch te kaderen, vervolgens omschrijven we de definitie van Sensoa, die we naar ons 

goeddunken aanvullen met essentiële aspecten. 

3.1 JURIDISCHE OMKADERING 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt niet gedefinieerd in de strafwet. Het is geen juridische 

categorie. In de strafwet staan er wel enkele bepalingen die verband houden met seks en aangeven 

welk seksueel gedrag ongewenst en dus strafbaar is. Er wordt in de strafwet ondermeer gesproken over 

„bederf van de jeugd‟, „openbare schennis van de goede zeden‟, „verkrachting‟ en „aanranding van de 

eerbaarheid‟ (Sensoa, 2008).  

Volgens Sensoa (2008) wordt toestemming in de strafwet als iets cruciaals gezien. Men kan volgens 

de wet pas geldig toestemmen met seksuele contacten als men 16 jaar is of ouder. Deze leeftijdsgrens 

is voor bepaalde feiten op 18 jaar gelegd, bijvoorbeeld bij prostitutie. 

De auteurs van het Dafne – project (1999 – 2000, module 5, p.31) schrijven dat “De wet vertrekt van 

de idee dat sommige situaties riskant kunnen zijn voor jongeren (bijvoorbeeld als ze jong zijn). Dit 

betekent niet dat deze situaties (in concreto) ook altijd onveilig zijn en dat de jongere met de strafwet 

moet worden beschermd. Het betekent evenmin dat iedereen die weet heeft van een dergelijke situatie, 

verplicht is dit melden”. Er wordt vastgesteld dat in de realiteit weinig klachten rond dit onderwerp 

worden ingediend en dat er dus ook weinig vervolgingen of bestraffingen zijn. De rechter straft pas als 

één van de partijen beschermd dient te worden en kan natuurlijk enkel straffen als hij van de feiten op 

de hoogte is gebracht (Dafne – project, 1999 – 2000).  

 

Naast juridische grenzen is er een grijs gebied waarover de meningen uiteen lopen. Er zijn grote 

individuele verschillen in wat als gewenst of onschadelijk seksueel experimenteergedrag gezien wordt 

en wat als ongewenst of schadelijk seksueel experimenteergedrag gezien wordt. Deze verschillen in 

opvattingen zijn op zich geen probleem, maar kunnen wel voor problemen zorgen wanneer de 

meningsverschillen belemmeren dat jongeren een open houding hebben ten aanzien van 

beroepskrachten en over hun ervaringen kunnen praten (Kramer, Janssens, Çinibulak & Cense, 2007). 

 

3.2 DEFINITIE VOLGENS SENSOA 

Sensoa (2008, p. 4) omschrijft seksueel grensoverschrijdend gedrag als volgt: 

“ Er zijn drie criteria op basis waarvan je kan bepalen of seksueel (getint) gedrag 

grensoverschrijdend is: gelijkwaardigheid (1), toestemming (2) en vrijwilligheid (3). Als aan één van 

deze criteria niet voldaan is, is er mogelijk sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Of dat 

ook zo is, is iets dat per geval beoordeeld moet worden, en bij twijfel door verschillende mensen 

tegelijk”. 

 

Onder gelijkheid wordt het evenwicht in macht en controle van kinderen in interactie/relatie verstaan. 

Dit kan heel helder zijn zoals wanneer er een duidelijk verschil is in leeftijd, lengte, gewicht of 

intelligentie. Maar deze ongelijkheid kan zich ook op een subtieler niveau afspelen, zoals de baas zijn 

in het spel („Ik ben de vader en jij bent mijn kind.‟), of de informele leider zijn van een groep, een 

nieuwkomer, … Je kan slachtoffer worden als je jezelf de mindere voelt tegenover de andere. Diegene 

die het minst assertief is, het minst populair of het minst zelfzeker, is vaak het kwetsbaarste voor 

seksuele gedragingen van anderen op zichzelf (Frans, 2006). 
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Toestemming, goedkeuring of consent betekent dat de ander volledig akkoord gaat met de seksuele 

interactie. Er zijn verschillende voorwaarden om van consent gedrag te kunnen spreken. Ten eerste 

mag de persoon in kwestie niet voor de gek gehouden of bedrogen worden. Er mag geen verwarring 

ontstaan. De tweede voorwaarde is dat beide kinderen dezelfde kennis hebben over welk gedrag in het 

gezin, de cultuur en in de peergroep als normaal wordt beschouwd. Dus weten wat als normaal gedrag 

wordt beschouwd. Een derde voorwaarde is dat beide partijen bewust moeten zijn van de gevolgen die 

dit soort gedragingen met zich meenemen. Ze moeten weten dat zwangerschap, een ziekte, straf of een 

stigma het gevolg kan zijn. De laatste voorwaarde is dat er respect moet zijn voor akkoord gaan of 

weigering, zonder dat er repercussies mee gemoeid zijn. 

 

Vrijwilligheid vereist dat er geen sprake is van een of andere vorm van dwang. Men spreekt van 

dwang als het ene kind druk uitoefenend op het andere om in te stemmen met seksuele handelingen. Er 

zijn subtiele vormen van dwang zoals bedrog, groepsdruk of subtiele autoriteit. Maar ook meer 

expliciete vormen zoals omkoperij en dreigementen, die gepaard gaan met openlijk geweld, fysieke 

kracht of het dreigen met pijn doen. Als er weinig druk is, dan zijn kinderen vaak bekommerd om het 

bewaken van hun privacy, maar als er meer druk is, evalueert deze privacy naar geheimhouding. Ze 

zijn vaak beschaamd of angstig om wat er gebeurt of gaat gebeuren. 

 

3.3 AANVULLINGEN OP DEZE DEFINITIE 

De wet dateert nog van jaren geleden en er wordt in de praktijk niet veel rekening mee gehouden, 

opvoeders gaan eerder op hun gevoel af. We zijn van mening dat het wel belangrijk is dat er wetten 

rond seksualiteit bestaan. Als er een zaak aanhangig wordt gemaakt moet er een eenduidige wet zijn 

waarop de rechter zijn beslissing baseert. 

Voordat we op internationale reis zijn gegaan hebben we voorgaande definitie van Sensoa als 

uitgangspunt genomen. Wij vonden dat die het best aansloot bij de vraag van „Ons Kinderhuis‟. Maar 

vanzelfsprekend moet „Ons Kinderhuis‟, wanneer er zich problemen voordoen, ook rekening houden 

met het juridisch kader rondom seksualiteit. 

Tijdens onze internationale reis zijn we tot inzicht gekomen dat deze definitie uitgebreid moest 

worden.  

Ten eerste stelt iemand ook seksueel grensoverschrijdend gedrag wanneer deze op korte tijd meerdere 

seksuele partners heeft. We spreken dan van polygame geslachtsgemeenschap of promiscuïteit. Door 

de omgeving wordt dit gedrag als niet gepast en grensoverschrijdend beoordeeld, vaak zal de jongere 

dit niet zo beleven (Kramer, Janssens, Çinibulak & Cense, 2007).  

Ten tweede kan een kind of een jongere ook solitair seksueel grensoverschrijdend gedrag stellen. We 

denken dan bijvoorbeeld aan: kinderen die geslachtgemeenschap nabootsen met poppen, jongeren die 

vaak exhibitionistische handelingen stellen, … Hier wordt later op ingegaan in hoofdstuk 6 

betreffende gradaties in seksuele handelingen. 

 

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen gedrag dat door de jongere zelf en/of door diens 

seksuele partner(s) als grensoverschrijdend beleefd wordt en gedrag dat zij als normaal ervaren, maar 

dat door de omgeving als grensoverschrijdend beleefd kan worden. Niet alle jongeren kan men over 

één kam scheren. Kramer, Janssens, Çinibulak & Cense (2007) stellen dat er verschillen zijn tussen 

wat jongeren als normaal of grensoverschrijdend beschouwen. Jongeren worden beïnvloed door de 

media, door ideeën over populariteit en groepsdruk. Maar ook opvoeding, persoonlijkheid, 

temperament, persoonlijkheid van de ouders,… menen wij dat belangrijke factoren zijn. Bijvoorbeeld: 

een jongere waarvan de mama regelmatig met een andere vriend thuiskomt en deze vriend meteen 

blijft overnachten, zal waarschijnlijk een andere mening hebben over wat seksueel 

grensoverschrijdend gedrag is dan een jongere die een heel christelijke opvoeding krijgt.  

 

Zoals u kan merken wordt er in de definitie die wij als basis hebben genomen en aangevuld hebben, 

geen leeftijd aangehaald. Wij zijn van mening dat, ondanks dat in de wet 16 jaar de minimumleeftijd 

is, een seksuele loopbaan iets individueels is. Ook in de verschillende definities die we hebben 

verzameld staan geen leeftijden vermeld. Wij voelen ons niet geroepen om er wel een leeftijd op 
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plakken. Wanneer een zaak aanhangig gemaakt wordt bij de rechtbank zal de leeftijd van 16 jaar wel 

als basis dienen.  

 

In dit deel hebben we getracht om een omschrijving van het subjectieve begrip seksueel 

grensoverschrijdend gedrag te geven. Er zijn verschillende definities terug te vinden, maar geen enkele 

definitie vonden we allesomvattend. We hebben daarom eerst de wet geschetst en daarachter de 

definitie van Sensoa. Deze hebben we aangevuld met aspecten die we essentieel achtten 
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4 Relevante definities 

We halen kort de definities aan van seksueel misbruik en seksuele intimidatie. Het zijn namelijk 

vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. We hopen dat ze de paper verduidelijken.  

  

SENSOA(2008) zegt: “Seksueel misbruik is meer dan alleen de opsomming van strafbare feiten. Het 

is elke situatie waarin iemand wordt gedwongen seksuele daden te ondergaan of uit te voeren. Het kan 

gaan van subtiele vernederingen (in de billen knijpen) tot ernstig lichamelijk geweld (verkrachting met 

geweld). Het gaat dus om elke vorm van seksueel of seksueel gericht gedrag, of het nu verbaal, non-

verbaal, bewust of onbewust tot uiting komt, dat als negatief, ongewenst en opgedrongen wordt 

ervaren, onafhankelijk van de situatie, ongeacht de plaats of de tijd wanneer het zich afspeelt.” 

 

Frans (2006) haalt aan dat er sprake is van seksueel misbruik onder kinderen als er gehandeld word 

zonder toestemming, als er geen gelijkwaardigheid is tussen de twee kinderen of als de ene de andere 

dwingt of onder druk zet. Ook spreekt zij over seksuele gedragingen van kinderen, deze gaan van 

normaal tot seksueel grensoverschrijdende gedragingen. Onder seksueel grensoverschrijdende 

gedragingen verstaat zij gedragingen die een probleem kunnen vormen. Het gestelde gedrag kan een 

probleem voor de anderen vormen: de anderen voelen zich er niet goed bij, het gedrag wordt op een 

verkeerde plaats gesteld of op een fout tijdstip, ook kan het gedrag tegenstrijdig zijn met waarden en 

normen van de maatschappij. Seksuele gedragingen kunnen ook een probleem vormen tegen zichzelf, 

het kan tegen bepaalde regels ingaan en het kan relaties in gevaar brengen. 

 

Volgens SENSOA (2008) spreek je van seksuele intimidatie wanneer je wordt geconfronteerd met 

kleine incidenten die je ongemakkelijk doen voelen. Bijvoorbeeld: je wordt betast op de bus, er wordt 

voortdurend binnen en buiten gelopen als je onder de douche staat, een leraar maakt af en toe seksueel 

getinte opmerkingen over je uiterlijk, ...  

 

De inspectie van de gezondheidszorg (2004) (afgekort IGZ) haalt seksuele intimidatie tussen 

hulpverlener en – vrager aan. Bij seksuele intimidatie gaat het om situaties in de hulpverleningsrelatie 

waarbij de hulpverlener de relatie tot de cliënt in seksuele of erotische zin misbruikt. Het omvat een 

scala aan handelingen. Deze variëren van seksualiserend gedrag tot verkrachting.  

Volgende uitingen van ongewenst gedrag vallen volgens de IGZ onder seksuele intimidatie: 

seksualiserend gedrag, onnodige aanrakingen en ontkleding, onnodig inwendig of uitwendig 

onderzoek, aanranding en verkrachting. Seksualiserend gedrag omvat het uiten van ongepaste 

affectieve gevoelens, zowel in woorden als in gedrag. De cliënt wordt geconfronteerd met 

opmerkingen en/of toespelingen of handelingen met een seksuele en/of erotisch getinte lading. Men 

spreekt van onnodige aanraking wanneer de cliënt, zonder dat dit binnen de verzorging of behandeling 

hoort, aangeraakt of betast wordt door de hulpverlener. Wanneer de cliënt gevraagd of gedwongen 

wordt om zich te ontkleden zonder dat dit voor de verzorging of behandeling nodig is, spreekt men 

van onnodige ontkleding. Er is sprake van onnodig inwendig en uitwendig onderzoek als de cliënt 

inwendig (vaginaal, rectaal) of uitwendig wordt onderzocht, zonder dat dit gevraagd wordt en/of 

zonder dat dit voor de behandeling of de verzorging noodzakelijk is. Aanranding door de hulpverlener 

komt voor wanneer de cliënt gedwongen wordt tot het plegen of ondergaan van ontuchtige 

handelingen. 

 

Nu we een beter beeld hebben van seksueel misbruik en seksuele intimidatie gaan we in het volgend 

hoofdstuk bekijken of ongewilde seks vaak voorkomt. 
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5 Onderzoek ongewilde seks 

Om aan te tonen dat het belangrijk is om stil te staan bij seksueel grensoverschrijdend gedrag, hebben 

we een onderzoek naar ongewilde seks bij jongeren in onze paper geïntegreerd. Zo krijgen we een 

beter beeld over hoe vaak ongewilde seks nu eigenlijk voorkomt, of concreter, hoeveel procent van de 

jongeren wel eens seks tegen hun zin hebben gehad. Het onderzoek is gedaan door een instelling in 

Utrecht, namelijk Rutgers Nisso. 

 

Ongewilde seks is altijd seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar seksueel grensoverschrijdend 

gedrag is niet altijd gedrag dat ongewild is. Ongewilde seks kan men dus zien als een deel van 

seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit onderzoek is relevant voor onze paper omdat we zo een 

beeld krijgen over hoeveel jongeren wel eens in contact zijn gekomen met seksueel 

grensoverschrijdend gedrag op basis van geen toestemming en geen vrijwilligheid (gelijkwaardigheid 

buiten wordt in dit onderzoek niet aangehaald). In dit onderzoek gaat het over specifiek seksueel 

gedrag namelijk: neuken, aftrekken, vingeren, orale en anale seks. De populatie waarop dit onderzoek 

is gericht zijn meisjes en jongens van 16 tot 25 jaar met een steekproef van 501 jongeren.  

 

De vraag die wordt gesteld aan alle jongeren: “Heb je wel eens ongewild seks gehad?” 

 

 Jongens Meisjes Totaal Totaal % 

Nee 89 % 70 % 396 79 % 

Ja, ik heb wel eens tegen mijn zin in geneukt 8 %  21 % 52 14 % 

Ja, ik heb wel eens ongewild iemand afgetrokken/gevingerd 2 % 4 %  16 3 % 

Ja, ik heb wel eens ongewild orale seks gehad 0,4 % 3 % 8 2 % 

Ja, ik heb wel eens ongewild anale seks gehad 1 % 2 % 8 1 % 

Totaal 100 % 100 % 499 100 % 

 

De bovenstaande tabel laat zien hoeveel jongens en meisjes al eens ongewilde seks hebben gehad. Het 

begrip „seks‟ omvat de begrippen neuken, vingeren, aftrekken, orale en anale seks. Het merendeel van 

de jongeren heeft nog nooit ongewilde seks gehad: 70% van de meisjes zegt dat ze er nooit mee in 

aanraking zijn gekomen tegenover 89 % van de jongens. Uit deze tabel blijkt dat de overige 30% van 

de meisjes en 11 % van de jongens wel al eens, of meermaals, tegen hun zin seksueel gehandeld 

hebben. Als we de onderverdelingen van seks naderbij bekijken zien we dat 21% van de meisjes wel 

eens, of meermaals, geneukt heeft tegen hun zin, bij jongens is dit 8 %. 4% van de meisjes en 2% van 

de jongens hebben wel eens, of meermaals, iemand afgetrokken of gevingerd of dit ondergaan, 

wanneer ze dit niet wilden. Uit dit onderzoek kunnen we afleiden dat ongewild neuken, aftrekken en 

vingeren bij meer jongeren voorkomt dan ongewilde orale of anale seks. 3% van de meisjes heeft 

minstens één maal ongewilde orale seks gehad, 2% heeft minstens één maal ongewilde anale seks 

gehad. Een heel klein percentage van de jongens heeft wel eens, of meermaals, ongewild orale seks 

gehad, namelijk 0,4 % en 1% van de jongens heeft al eens, of meermaals, anale seks tegen hun zin 

gehad. In het algemeen kunnen we uit dit onderzoek afleiden dat 1 op 5 jongeren wel eens, of 

meermaals, ongewild seks heeft gehad.  

 

Er is een verschil in motivatie waarom jongeren seksuele handelingen tegen hun wil in hebben 

ondernomen of zijn ondergaan. In de helft van de gevallen werden zij gedwongen en de andere helft 

deed dit om hun partner (of iemand anders) een plezier te doen. Gedwongen seks spreekt voor zich; de 

persoon die de seks tegen de wil onderging had geen keus, hij werd hierin gedwongen. We kunnen ons 

afvragen of deze dwang fysiek of verbaal gebeurde. In het andere geval, ongewilde seks om je partner 

een plezier te doen, kunnen we ons ook enkele vragen stellen. Waarom wilden deze jongeren hun 

partner een plezier doen? Is dit puur om het behagen zelf of omdat ze de andere persoon niet kwijt 

willen geraken? Hier wordt niet op ingegaan in het onderzoek.  

 

Enkele andere gegevens die niet opgenomen werden in het onderzoek achten wij belangrijk om een 

correct en volledig beeld te krijgen over jongeren en (ongewilde) seks. Welke jongeren hebben het 
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meest ongewilde seks? In wat voor situaties doet zich dit meestal voor? Bijvoorbeeld in een disco met 

een vreemde, of in bed met je partner? Spelen de contextuele factoren van de jongeren een rol? Het is 

relevant om over deze gegevens te beschikken, vooral in verband met preventie en het zoeken naar 

oplossingen. Dit onderzoek geeft een erg algemeen beeld over jongeren en ongewilde seks.  

 

Een kanttekening die we maken is het grote verschil tussen jongens en meisjes. Uit dit onderzoek 

bleek dat meer meisjes dan jongens wel eens ongewild seks hebben gehad. Hebben meisjes eenmaal 

een groter risico om in aanraking te komen met seksueel grensoverschrijdend gedrag en hoe komt dit 

dan? Dit wordt besproken in het hoofdstuk risico- en beschermende factoren.  

 

Wij vinden het heel erg choquerend en verontrustend dat 1 op 5 jongeren wel eens, of meermaals, 

tegen hun wil in seks hebben. Als we 100 jongeren hebben, wil dit zeggen dat 20 jongeren in 

aanraking zijn gekomen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dan enkel nog maar op basis van 

geen toestemming en geen vrijwilligheid, de rest van de actoren buiten beschouwing gelaten. Dit wil 

zeggen dat er in onze eigen omgeving ook mensen zijn die ongewilde seks hebben en waarschijnlijk is 

dit voor vele mensen moeilijk te geloven of te begrijpen. Je denkt eerder dat het een ver – van – je –

bed – show is.  

 

We kunnen concluderen dat dit onderzoek ons een beeld geeft dat anders is dan verwacht. Seksueel 

grensoverschrijdend gedrag, en dan alleen nog maar op basis van onvrijwilligheid en het niet geven 

van toestemming, komt vaker voor dan verwacht. Toch missen we nog enkele aspecten om een beter 

beeld te krijgen over dit onderzoek. In het volgend hoofdstuk ondernemen we een poging om seksueel 

gedrag onder te verdelen in gradaties. 

 

 



 

 

21 

6 Gradaties in seksueel gedrag 

Er is een grote variatie in seksuele gedragingen van kinderen. Kinderen kunnen deze gedragingen 

individueel of in groep uitvoeren. De meeste gedragingen worden gesteld zonder plagerij, dwang of 

druk en worden door de kinderen als leuk ervaren. Omdat je alle seksuele gedragingen niet over 

dezelfde kam kan scheren, hebben we de tabel van Ryan ingevoegd. In de tabel van Ryan worden 

seksuele gedragingen gecategoriseerd. We hebben opeenvolgend: „normaal‟ gedrag, de gele vlag, de 

rode vlag en de zwarte vlag. Dit is een manier om het veelomvattende begrip seksueel 

grensoverschrijdend gedrag onder te verdelen in verschillende niveaus. We hopen hiermee de 

opvoeders van Ons Kinderhuis een handvat aan te reiken zodat ze een beter beeld hebben hoe ze 

seksueel gedrag moeten beoordelen. 

De gele vlag staat voor occasionele lichte grensoverschrijdingen. Opvoeders moeten hierop ingaan met 

de bedoeling het proces van seksuele ontwikkeling te stimuleren. Gedragingen die onder de rode vlag 

horen zijn zorgwekkend en vereisen alertheid van de opvoeders. Als laatste zijn er gedragingen die bij 

de zwarte vlag horen. Hieronder vallen seksueel misbruik en risicovol seksueel gedrag. 

6.1 GROEN GEDRAG 

Groen gedrag is niet-grensoverschrijdend gedrag of normaal gedrag. We verwijzen naar hoofdstuk 1 

waar de normale seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren beschreven werd. Het gaat over 

normale, niet-afwijkende gedragingen die in het algemeen voorkomen. Volgens Sensoa (2008) moet 

het gedrag bij meer dan 20 procent van de leeftijdsgenoten vastgesteld worden en mag het niet 

schadelijk zijn voor het kind of de jongere zelf of aanstootgevend zijn voor anderen. 

6.1.1 Voorbeelden van normaal gedrag: 

- Peuters die elkaar knuffelen en kusjes geven. 

- Peuters die elkaar bekijken en aanraken tijdens spelletjes als „doktertje‟ en „vader en moedertje 

spelen‟. 

- Een kleuter van 5 jaar die zichzelf stimuleert door met de hand over de eigen genitaliën te 

wrijven of door ergens tegenaan te wrijven. 

- Een kind van 9 jaar dat interesse heeft voor erotische prentjes. 

- Twee 13 - jarigen die seksuele gesprekken voeren via MSN. 

- Een jongen en een meisje van 17 en 16 jaar die een intieme relatie met elkaar hebben en met 

elkaar vrijen. 

6.2 GELE VLAG 

De gele vlag staat voor gedragingen die in bepaalde situaties voorkomen. Geel gedrag is licht 

grensoverschrijdend gedrag. Men spreekt hiervan als er geen sprake is van duidelijke wederzijdse 

toestemming, als er lichte dwang of druk wordt gebruikt of als er sprake is van lichte 

ongelijkwaardigheid op vlak van leeftijd, intelligentie, … Ook lichte aanstootgevend gedrag en gedrag 

dat niet leeftijdsadequaat is of zelfbeschadigend kan zijn, wordt bij geel gedrag onderverdeeld 

(Sensoa, 2008). Opvoeders moeten hierop ingaan met de bedoeling het proces van seksuele 

ontwikkeling te stimuleren. 

6.2.1 Kinderen 

- Wanneer kinderen in beslag genomen zijn door seksuele gedachten en thema‟s (in het 

bijzonder seksuele agressie) 

- Wanneer kinderen trachten om andermans geslachtsdelen te ontbloten.  

- Wanneer er seksueel expliciete conversaties met peers ontstaan. 

- Wanneer het kind op (ernstig schokkende) seksuele opschriften wordt betrapt. 

- Wanneer kinderen over vroegtijdige seksuele kennis beschikken. 
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- Wanneer men een kind betrapt op éénmalig voyeurisme, obsceniteiten, exhibitionisme, 

pornografische interesse, frotteurisme (het seksueel opgewonden raken door lichamelijk 

contact met onbekenden). 

- Wanneer kinderen in beslag genomen zijn door masturbatie, wederzijdse masturbatie of 

groepsmasturbatie. 

- Wanneer kinderen het voorspel met poppen of leeftijdsgenoten (met de kleren aan) nabootsen. 

6.2.2 Adolescenten 

- Wanneer een adolescent in beslag genomen is door seks of angst. 

- Wanneer een adolescent interesse heeft in pornografie. 

- Wanneer een adolescent polygame geslachtsgemeenschap heeft (promiscuïteit). 

- Wanneer een adolescent seksuele agressie, gedachten en thema‟s heeft. 

- Wanneer de adolescent op (ernstig schokkende) seksuele opschriften wordt betrapt. 

- Wanneer een adolescent anderen lastig valt met seksuele thema‟s. 

- Wanneer een adolescent andermans persoonlijke ruimte schendt. 

- Wanneer een adolescent shirts omhoog en broeken omlaag trekt. 

- Wanneer een adolescent moonshots doet. 

- Wanneer men een adolescent betrapt op éénmalig voyeurisme of frotteurisme met 

leeftijdsgenoten. 

6.2.3 Voorbeelden: 

- Een 10-jarig jongetje die met zijn 6-jarig broertje „doktertje‟ speelt. 

- Een jongere die obscene geluiden en gebaren maken als er iemand passeert. 

- Iemands broek proberen af te trekken, rok proberen op te trekken of onder de wc deur 

gluren. 

- Een 15 jarige seksueel die expliciete gesprekken voert met een 11 jarige. 

- De penis of borsten in het openbaar tonen of strippen voor de webcam. 

6.3 ROOD GEDRAG 

Gedragingen die onder de rode vlag horen zijn ernstig grensoverschrijdend, zorgwekkend en vereisen 

alertheid van de opvoeders. Volgens Sensoa (2008) spreekt men van rood gedrag als er geen duidelijke 

toestemming is van beide betrokkenen, als er sprake is van chantage, manipulatie of macht om 

seksueel contact af te dwingen of als er sprake is van een grote ongelijkwaardigheid tussen de 

betrokkenen. Seksueel gedrag dat bij de meeste kinderen of jongeren pas op latere leeftijd wordt 

geobserveerd, gedrag dat fysieke, emotionele of psychologische schade veroorzaakt en gedrag dat 

beledigend of kwetsend is voor anderen, wordt eveneens als ernstig grensoverschrijdend beschouwd. 

6.3.1 Kinderen 

- Wanneer er seksueel expliciete gesprekken tussen personen met groot leeftijdsverschil 

plaatsvinden. 

- Wanneer kinderen andermans geslachtsdelen aanraken. 

- Wanneer kinderen zichzelf of anderen verlagen of vernederen met seksuele thema‟s. 

- Wanneer een kind een ander dwingt om zijn genitaliën bloot te stellen. 

- Wanneer kinderen bij andere kinderen angst opwekken of dreigen met geweld. 

- Seksueel expliciete voorstellen of dreigingen van kinderen, inbegrepen geschreven woorden. 

- Wanneer voyeurisme, exhibitionisme, obsceniteiten, pornografische interesse, frotteurisme bij 

kinderen herhaaldelijk voorkomt. 

- Wanneer er sprake is van compulsieve masturbatie en een kind zelfs een opdracht onderbreekt 

voor masturbatie. 

- Wanneer kinderen zichzelf masturberen samengaand met vaginale of anale penetratie. 
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- Wanneer kinderen de geslachtsgemeenschap met poppen of leeftijdsgenoten (met de kleren 

aan) nabootst. 

6.3.2 Adolescenten 

- Wanneer een adolescent compulsief masturbeert (in het bijzonder chronisch of openbaar). 

- Wanneer adolescenten zichzelf of anderen verlagen of vernederen met seksuele thema‟s. 

- Wanneer adolescenten pogingen doen tot blootstellen van andermans genitaliën. 

- Wanneer een adolescent voortdurend in beslag genomen is door agressieve pornografie. 

- Seksueel expliciete gesprekken van adolescenten met significant jongere kinderen. 

- Wanneer een adolescent andermans genitaliën aanraakt zonder toestemming (vastgrijpen). 

- Wanneer een adolescent een ander seksueel expliciet bedreigt (verbaal of geschreven). 

6.3.3 Voorbeelden: 

- Kleuters die objecten in elkaars vagina of anus stoppen, al dan niet tijdens seksuele 

spelletjes. 

- Iemand van 15 die seksuele gesprekken voert met iemand van 7 jaar. 

- Iemand die ongevraagd de handen op de billen of de borsten legt. 

- Iemand die ongevraagd een ander zijn/haar kruis betast. 

- Zeggen dat je het uit zal maken als je vriend of vriendin niet met je naar bed wilt. 

- Een 14-jarig meisje dat een jongen masturbeert in ruil voor een sigaret. 

 

6.4 ZWART GEDRAG 

Zwart gedrag is zwaar grensoverschrijdend seksueel gedrag. Hieronder vallen seksueel misbruik en 

risicovol seksueel gedrag. Er is sprake van zwart gedrag als er geen duidelijke toestemming is van 

beide betrokkenen, als het seksueel contact wordt afgedwongen met dreigementen, geweld, agressie of 

als er een grote ongelijkwaardigheid is tussen de betrokkenen. Ook gedrag dat totaal niet overeenstemt 

met wat op die leeftijd gebruikelijk is, zware fysieke, emotionele of psychische schade als gevolg heeft 

en als het gedrag zwaar aanstootgevend is spreekt men van zwart gedrag (Sensoa, 2008). 

6.4.1 Kinderen 

- Wanneer kinderen poppen, peers en/of dieren op orale, vaginale of anale manier penetreren.  

- Wanneer kinderen andere kinderen dwingen om hun genitaliën aan te raken. 

- Wanneer kinderen geslachtsgemeenschap nabootsen met leeftijdsgenoten zonder kleren aan. 

- Alle genitale verwondingen of bloedingen bij een kind die niet door een voorval te verklaren 

zijn. 

6.4.2 Adolescenten 

- Wanneer een adolescent obscene telefoontjes pleegt, voyeuristische, exhibitionistische of 

frotteuristische daden stelt. 

- Wanneer een adolescent geslachtsgemeenschap heeft met significante jongere kinderen 

(seksueel misbruik van kinderen). 

- Wanneer een adolescent een ander dwingt tot seksueel contact (aanranding). 

- Wanneer een adolescent een ander dwingt tot penetratie (verkrachting). 

- Wanneer een adolescent seksueel contact heeft met dieren (bestialiteit). 

- Wanneer een adolescent genitale verwondingen veroorzaakt aan anderen. 

6.4.3 Voorbeelden: 

- Een jongen van 16 die geslachtsgemeenschap heeft met een meisje van 9 jaar. 
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- Een jongen van 14 jaar die een speelgoedthermometer in de vagina steekt van een meisje van 

8 jaar. 

- Iemand die een ander met een mes dwingt om mee te doen aan seksuele spelletjes. 

- Iemand die een ander pijn doet wanneer die het seksueel contact weigert.  

 

We hebben seksueel grensoverschrijdend gedrag in verschillende categorieën verdeeld. We hopen dat 

we een zo volledig mogelijk beeld hebben geschetst en dat de meeste seksuele gedragingen in deze 

categorieën onder te brengen zijn.  

In het volgend hoofdstuk gaan we de opvoedingsgeschiedenis van de cliënt in beeld brengen. 
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7 Rekening houden met de opvoedingsgeschiedenis van cliënten: definitie POS 

In het vorige hoofdstuk hebben we de gradaties van seksueel grensoverschrijdend gedrag proberen te 

verduidelijken. In dit hoofdstuk halen we de definitie van een problematische opvoedingssituatie 

(afgekort POS) aan omdat de kinderen die in Ons Kinderhuis verblijven in een POS verkeren. De 

gasten van Ons Kinderhuis zijn geplaatst door de jeugdrechter. Nadien proberen we een verband te 

leggen tussen seksueel grensoverschrijdend gedrag en een problematische opvoedingssituatie (POS). 

7.1 DEFINITIE POS 

Maes (2007 – 2008, p.11) omschrijft de definitie van een POS als volgt: “Problematische 

opvoedingssituatie (POS): een situatie waarin de fysieke integriteit, de affectieve, morele, intellectuele 

of sociale ontplooiingskansen van de minderjarigen in gedrang komen, door bijzondere 

gebeurtenissen, door relationele conflicten, of door omstandigheden waarin ze leven.”  

7.2 VERBAND TUSSEN SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG EN EEN POS 

Volgens T‟ Sjoen (2007 – 2008) komen gezinnen die in een POS verkeren over het algemeen moeilijk 

uit de situatie. Dit komt ondermeer doordat de problemen zich vaak op meerdere gebieden situeren. Er 

kunnen op verschillende gebieden problemen worden ondervonden: op het vlak van de basale 

behoeften (zoals voedsel, …), de opvoedingsstijl, het hechtingspatroon, de huisvestiging,  

de sociaal – economische status, het netwerk,… Het ene probleem beïnvloedt vaak het andere 

probleem. In deze gezinnen komt vaker seksueel misbruik, incest, verwaarlozing, … voor dan in 

doorsnee gezinnen. 

7.2.1 Gebrek aan grenzen 

Volgens T‟ Sjoen (2007 – 2008) hebben kinderen of jongeren die in een POS opgroeien vaak een 

hechtingsproblematiek. Bij deze kinderen heerst er vaak de gedachte dat ze niet welkom zijn en dat 

volwassenen slecht zijn. Ze hebben over het algemeen weinig besef van grenzen doordat hun ouders te 

weinig of verkeerde grenzen hebben aangegeven. Het niet kennen van grenzen is vaak terug te zien in 

hun manier van omgang met personen. De kinderen of jongeren kunnen vaak geen grenzen, met 

betrekking op zichzelf, naar anderen toe stellen. Ze komen vaker in aanraking met seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. Doordat de noodzakelijke grenzen vaak ontbreken, kunnen deze kinderen 

seksueel grensoverschrijdend gedrag als normaal seksueel gedrag beschouwen. Enerzijds kunnen ze de 

rol van slachtoffer aannemen, anderzijds de rol van dader.  

7.2.2 Op zoek naar controle en geborgenheid 

Hulpeloosheid, gebrek aan controle en machteloosheid zijn elementen die het uitlokken van een 

disfunctionele gedragscyclus bevorderen. Doordat deze kinderen het gevoel van controle willen 

herwinnen, ontwikkelen ze onrealistische en negatieve verwachtingen. Hierdoor groeit hun frustratie 

en wordt de hulpeloosheid en het ontwikkelen van een negatief zelfbeeld vergroot. De fantasie van het 

kind of de jongere gaat, om deze controle te handhaven, een externe bron van beloning zoeken. Deze 

bron moet de negatieve ervaringen compenseren. Doordat de meeste van deze kinderen of jongeren 

geen normale seksuele ontwikkeling hebben doorlopen, gaan ze over naar seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. Ze zoeken hun beloning dus via seks. Het gedrag dat gesteld wordt is 

misbruikend voor zichzelf of voor de anderen (Frans, 2006). Meestal komen ze ook uit gezinnen waar 

geborgenheid ontbreekt. Ze gaan door het gebrek binnen het gezin, buiten het gezin, ondermeer bij 

leeftijdsgenoten, op zoek naar geborgenheid, liefde, warmte, … Dit vormt een risico. Hier leren de 

kinderen of jongeren verkeerde opvattingen rond seksualiteit en vergroot de kans dat ze bewust of 

onbewust het slachtoffer worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag (T‟ Sjoen, 2007 – 2008). 
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7.2.3 Ontwikkeling en beleving 

Volgens Daniels (2007 – 2008) verschilt de ontwikkeling en beleving van kinderen uit een POS van 

„gewone‟ kinderen. Deze kinderen of jongeren zijn door de POS innerlijk gekwetst en kunnen 

slachtoffers zijn van seksueel misbruik. Ze kennen vaak het verschil niet tussen verliefdheid en 

erotische reflexen. Ze worden snel verliefd op leeftijdsgenoten of personen die lief voor hen zijn. 

Verliefdheid houdt voor hen in dat er seksueel contact moet zijn, want alleen zo kan liefde, volgens 

hen, getoond worden. Wanneer je naar hun liefdesrelaties kijkt, zie je dat ze ten opzichte van kinderen 

die niet uit een POS komen, stappen overslaan. Bijvoorbeeld elkaar eerst leren kennen, knuffelen, 

hand in hand lopen, … Het gestelde gedrag is meestal niet leeftijdsadequaat.  

7.2.4 Aandacht 

Vaak merken we dat kinderen of jongeren uit een POS alles willen doen om aandacht te krijgen en om 

deze te behouden. Hierdoor worden hun gevoelens vaak misbruikt. Ze gaan bijvoorbeeld seks hebben 

met hun vriendje om te voorkomen dat hij het uit gaat maken, ook al zijn ze er nog niet klaar voor. 

Doordat de jongeren merken dat ze veel meer moeten geven dan dat ze krijgen in deze relatie, voelen 

ze dat er van hen geprofiteerd wordt. Hierdoor krijgen ze achteraf vaak minderwaardigheidsgevoelens, 

voelen ze zich misbruik door de persoon, …  

Sommige jongeren uit een POS hebben een minderwaardigheidsgevoel en weinig zelfvertrouwen. Dit 

kan het gevolg zijn van verschillende processen: geen hechting ervaren in de vroege leeftijdsfase, het 

ontbreken van pedagogische vaardigheden bij de ouders, het gevoel hebben dat ze meer moeten 

investeren in een relatie dan ze terugkrijgen, … Deze jongeren verstoppen hun gevoel door gewaagd 

gedrag te stellen, dit kan ondermeer stoer gedrag, extravagante kledij, … zijn. Omdat ze aandacht 

zoeken gaan ze vaak verkeerd gedrag op de verkeerde momenten stellen. Ze vertonen uitdagend 

gedrag, geven verleidelijke blikken of gebruiken seksueel getinte uitspraken. Op deze manier worden 

ze ongewild slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar het kan ook zo ver gaan dat ze 

dader worden om die aandacht te kunnen behouden. Wanneer het kind of de jongeren een 

slachtofferidentiteit aanneemt, gaat het ervan uit dat relaties altijd of vaak misbruikend zullen zijn. Het 

zal in zijn gedrag anticiperen op misbruik, het kind of de jongere wil niet verraden worden en wil zich 

niet hulpeloos voelen (Frans, 2006). 

7.2.5 Druk van de omgeving 

Naast aandacht speelt ook de druk van de omgeving een grote rol. Jongeren uit een POS hebben vaak 

een negatiever zelfbeeld of voelen zich niet goed in hun vel. Ze willen er heel graag bij horen. Ze 

willen deel uit maken van de groep, iets betekenen voor hen. Door de druk van de groep gaan ze 

sneller over tot seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er komt nog bij dat deze jongeren over het 

algemeen sneller beïnvloedbaar zijn dan kinderen die een „gewone‟ opvoeding hebben genoten. Dit 

heeft dan weer te maken met het gebrek aan grenzen. Bijvoorbeeld: Lise is een meisje van 13 jaar. Al 

haar vriendinnen uit de leefgroep hebben een vriendje dat ouder is dan hen. Er wordt opgeschept over 

de eerste seksuele ervaring. Lise kan niet meepraten hierover. Haar vriendinnen halen haar over om dit 

ook eens te proberen, want wie is er nu nog maagd op haar dertiende? Lise laat haar overhalen, ook al 

is ze er nog niet helemaal klaar voor en vindt ze dat alles te snel gaat. 

 

Kinderen en jongeren uit een POS hebben een andere seksuele ontwikkeling doorlopen dan kinderen 

die een „gewone‟ opvoeding hebben gekend. Door de druk van de omgeving, het gebrek aan grenzen, 

hun zelfbeeld, … komen deze kinderen vaker in contact met seksueel grensoverschrijdend gedrag en 

gaan ze het overschrijdend gedrag over het algemeen eerder beschouwen als normaal seksueel gedrag.  

 

Kinderen in een POS zullen eerder seksueel grensoverschrijdend gedrag stellen en over het algemeen 

moeilijker uit de situatie komen. Dit is het gevolg van het feit dat ze problemen op verschillende 

gebieden hebben. Nu we een beeld hebben wat een POS is en welk verband er bestaat met seksueel 

grensoverschrijdend gedrag, kunnen we overgaan naar het volgende hoofdstuk waarin de risico- en 

beschermende factoren van seksueel grensoverschrijdend gedrag gekaderd worden. 
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8 De risico- en beschermende factoren 

In dit hoofdstuk gaan we de risico- en beschermende factoren van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag bespreken. We vinden deze kennis belangrijk voor onze paper omdat risico – en beschermende 

factoren ons een beeld kunnen geven van factoren die oorzaken van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag in de hand kunnen werken of juist kunnen tegengaan.   

We willen even verduidelijken dat er geen lineair verband bestaat tussen de risico- en beschermende 

factoren en het plegen of ondergaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het is dus niet omdat 

onderstaande risico- en beschermende factoren aanwezig zijn, dat deze in ieder geval leiden tot 

seksueel grensoverschrijdend gedrag (risico) of steevast niet leiden tot seksueel grensoverschrijdend 

gedrag (beschermend). Als eerste beginnen we met het schetsen van de risicofactoren. Vervolgens 

halen we kort de kwetsbare groepen aan die uit deze risicofactoren voortvloeien. Als laatste halen we 

de beschermende factoren aan.  

8.1 RISICOFACTOREN 

Movisie (2007) heeft onderzoek gedaan naar risicofactoren, zowel aan de kant van de pleger als aan de 

kant van het slachtoffer, bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als we kijken naar de kwetsbare 

groepen zien we dat meisjes vaker tot seksuele handelingen worden gedwongen of overgehaald. Er 

zijn verschillende factoren die de kwetsbaarheid van jongens of meisjes kunnen beïnvloeden: leeftijd, 

etniciteit, opleiding, seksuele voorkeur, een beperking en contextuele factoren. Deze factoren worden 

hieronder verder uitgelegd. 

8.1.1 Leeftijd  

Volgens Gerard Gielen (2007) en het onderzoek „over de grens‟ van Movisie (2007) lopen jongeren 

van 12 tot 14 jaar, een extra hoog risico om te maken te krijgen met seksuele dwang. Wanneer men 

ouder wordt neemt de interactiecompetentie toe, waardoor de risico‟s op seksuele dwang kleiner 

worden. Jongeren die voor hun dertiende jaar seksuele contacten hebben, zijn hiertoe vaak 

overgehaald of gedwongen, ze worden ook wel de jonge starters genoemd.  

8.1.2 Etniciteit  

Er blijken grote verschillen te bestaan wat betreft het in aanraking komen met seksueel 

grensoverschrijdend gedrag tussen jongens en meisjes met een andere etnische herkomst. De resultaten 

laten een tegenstrijdig beeld zien. Bij de eerste geslachtsgemeenschap worden de christelijke en 

Islamitische meisjes vaak gedwongen of overgehaald. Maar als er dan gekeken wordt naar de gehele 

seksuele loopbaan hebben meisjes met een Islamitische achtergrond minder vaak seksuele contacten 

tegen hun zin. Islamitische meisjes zijn kwetsbaarder in contacten met mensen die andere normen en 

waarden hanteren. Dit komt enerzijds doordat er een grotere bescherming gegeven wordt in 

Islamitische gezinnen. Anderzijds is dit te wijten aan het feit dat Islamitische gezinnen meer gesloten 

zijn dan de christelijke gezinnen. Verder blijkt uit het onderzoek dat Turkse en Marokkaanse jongens 

anderen vaker dwingen tot seksuele handelingen. Wanneer men een negatief seksueel zelfbeeld heeft 

vormt dit een risico voor het slachtoffer worden van seksueel geweld. Dit hangt samen met het gebrek 

aan seksuele kennis.  

8.1.3 Opleiding 

Er is een verschil tussen laag – en hooggeschoolde jongeren. Volgens Gielen (2007) worden laag 

opgeleide meisjes vaker of sneller overgehaald bij hun eerste seksuele ervaring dan meisjes die hoog 

opgeleid zijn. Jongens die laag opgeleid zijn gaan vaker iemand dwingen tot seksuele handelingen, 

wat leidt tot seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hoog opgeleide jongeren zijn minder vaak de 

pleger of het slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag omdat hun interactiecompetentie 

beter ontwikkeld is.  
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8.1.4 Seksuele voorkeur 

Uit onderzoek van Movisie is gebleken dat jongens die homo – of biseksueel zijn vaker worden 

gedwongen tot seksuele handelingen dan heterojongens. Dit is echter niet vastgesteld bij meisjes die  

bi – of homoseksueel zijn. Lesbische meisjes krijgen wel vaker te maken met seksueel geweld dan 

heteroseksuele meisjes. Homoseksualiteit wordt als risicofactor beschouwd omdat het over het 

algemeen nog niet aanvaard wordt. Deze jongeren hebben meer kans op pesterijen, een laag zelfbeeld, 

depressiviteit, … 

8.1.5 Een beperking 

Movisie (2007) beweert dat jongeren met een geestelijke, emotionele of lichamelijke beperking vaker 

slachtoffer zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er dient een onderscheid gemaakt te worden 

tussen verschillende beperkingen: bepaalde beperkingen hebben een invloed op de 

seksualiteitsbeleving en ook de omgeving is een belangrijke factor in de seksualiteitsbeleving. De 

risicofactor kan dus opgedeeld worden in risicofactoren die samenhangen met de beperking en/of met 

de persoon en risicofactoren die samenhangen met de omgeving.  

Risicofactoren die met de beperking en/of de persoon kunnen samenhangen zijn: een negatief zelf- of 

lichaamsbeeld, een beperkte sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling, het zich minder goed 

kunnen inleven in anderen door gebrek aan sociaal inzicht, een beperkte impulscontrole, makkelijker 

beïnvloedbaar zijn en het reeds slachtoffer geweest zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag.  

Risicofactoren die samenhangen met de omgeving zijn: de afhankelijkheid van derden, 

overbescherming, sociale uitsluiting of isolement, seksneutrale benadering, gebrek aan het geven van 

informatie over seksualiteit en minder privacy en openheid betreffende seksualiteit.  

Al deze factoren maken de risicofactor „beperking‟ nog risicovoller. Men zou eerder denken dat deze 

risicofactoren enkel kunnen leiden tot het slachtoffer worden van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag. We mogen niet vergeten dat deze factoren er ook voor kunnen zorgen dat deze jongeren dader 

worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

8.1.6 Contextuele factoren 

Gielen (2007) haalt aan dat er bepaalde gezinsomstandigheden zijn die een risico vormen voor het 

worden van een dader of een slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een kind leert geen 

grenzen rond seksualiteit wanneer een gezin de regels betreffende seksueel gedrag niet zo nauw neemt. 

Wanneer ouders openlijk seks hebben en het kind hiervan getuige is, leert het kind dat het dit ook 

zomaar kan doen. In gesloten gezinnen wordt er niet of nauwelijks over seksualiteit gesproken. 

Hierdoor kunnen kinderen onzeker worden omdat ze niet bij hun ouders terecht kunnen met hun 

vragen. De seksuele beleving kan anders verlopen en er kan een verkeerd beeld rond seksualiteit 

ontstaan. Sensoa (2008) haalt de kwetsbare gezinssituaties aan als risicofactor.  

Bijvoorbeeld een éénouder gezin, een ouder die verslaafd is aan drugs of alcohol, de aanwezigheid van 

een stiefvader, … 

Ook alcohol en drugs bij de jongeren zijn risicofactoren, ze verminderen namelijk de remmingen van 

de jongeren.  

Verder zijn er nog een aantal andere contextuele risicofactoren: een lage sociaal – economische status, 

een problematische gezinsachtergrond, psychische problemen en ervaringen met seksueel misbruik.  

 

Volgens Hayez (2005) is het voor jongeren die met één van vorige risicofactoren „belast‟ zijn moeilijk 

om aan te geven wat ze zelf willen en om te zeggen waar hun grens ligt. Voor hulpverleners is het dan 

taak om deze jongeren juist te benaderen omtrent dit onderwerp. Hulpverleners en jongeren hebben 

een ander beeld over seksualiteit, wat vaak tot confrontaties en discussies leidt. De jongeren voelen 

zich vaak niet begrepen en gaan in tegenreactie door seksuele handelingen bij zichzelf of met anderen 

te doen.  
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8.2 BESCHERMENDE FACTOREN 

Naast deze risicofactoren zijn er ook beschermende factoren. In Movisie (2007) worden er vier 

beschermende factoren besproken: de interactiecompetentie, de sociale integratie, een warm 

gezinsklimaat en een positief seksueel zelfbeeld. Deze beschermende factoren slaan zowel op het 

slachtoffer als op de dader.  

8.2.1 Interactiecompetentie 

Onder interactiecompetentie verstaat men enerzijds dat er gepraat kan worden met de partner of met 

iemand anders wanneer men daar behoefte aan heeft. Anderzijds houdt het in dat je weet wat je wilt en 

wat de andere wilt. Het betekent dat je grenzen moet kunnen stellen en de grenzen van anderen 

respecteert. De mate waarin jongeren competent in de interactie met anderen zijn kan beïnvloedend 

zijn voor de seksuele risico‟s die zij lopen. Wanneer je meer competent bent in de interactie met 

anderen ga je makkelijker je eigen grenzen aangeven. Deze grenzen zorgen ervoor dat je beschermd 

bent tegen de wil van anderen, dus dat je voor jezelf op kan komen en „nee‟ kan zeggen wanneer je 

iets niet wilt. Meisjes en jongens die competenter zijn in hun interactie met partner of anderen worden 

minder vaak gedwongen of dwingen minder vaak tot seksuele handelingen. 

8.2.2 Sociale integratie 

Een goede sociale integratie tijdens de schooltijd kan een bescherming zijn voor jongeren tegen 

seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wanneer we sociale integratie linken aan de 

interactiecompetentie zien we dat jongeren die beter sociaal geïntegreerd zijn, vaak competenter zijn 

in de interactie. 

8.2.3 Warm gezinsklimaat 

Een warm gezinsklimaat omvat liefde, ondersteuning en emotionele nabijheid. In een warm gezin 

wordt er al eerder openlijk gesproken over seksualiteit en relaties. Een warm gezins – of 

opvoedingsklimaat kan bijdragen tot een goede seksuele gezondheid. Bovendien vermindert het ook 

het risico om iemand te gaan dwingen tot seksuele handelingen of deze zelf te ondergaan. Jongeren die 

in een warm klimaat opgroeien hebben doorgaans een hogere interactiecompetentie. Ze zijn over het 

algemeen assertiever, zelfverzekerder, kunnen beter praten en hebben meer controle over hun seksuele 

handelingen. Dat een warm gezin een beschermende factor is wordt duidelijk in volgend voorbeeld: 

Kim komt uit een gezin waar veel liefde wordt getoond, ze wordt ondersteund in alle facetten van het 

leven en haar ouders staan altijd voor haar klaar, kortom ze komt uit een warm gezin. Kim haar ouders 

vinden het belangrijk dat Kim baas is over haar eigen lichaam. Wanneer mama graag wilt knuffelen en 

Kim niet, respecteert mama dat. Mama respecteert de nee van Kim en is blij dat Kim haar grenzen 

aangeeft. Hierdoor leert Kim dat ze haar grenzen mag aangeven. Dit is belangrijk met het oog op 

weerbaar optreden in situaties waar er mogelijk sprake is van dreigend seksueel grensoverschrijdend 

gedrag.  

8.2.4 Positief seksueel zelfbeeld 

Onder het seksuele zelfbeeld wordt verstaan hoe je jezelf beleefd: aantrekkelijk of afstotend, sexy of 

seksloos. Iemand met een positief seksueel zelfbeeld vindt dat hij er als persoon mag wezen, er is 

sprake van een positieve zelfbeleving. Ook hier leggen we de link met de interactiecompetentie. De 

interactiecompetentie is hoger naarmate iemand het eigen lichaam positiever waardeert en wanneer 

men minder schuld – en schaamtegevoelens, eventueel met betrekking tot seks, heeft. Deze 

beschermingsfactor vertaalt naar een risicofactor: meisjes die affectief verwaarloosd zijn gaan eerder 

seksueel grensoverschrijdend plegen of ondergaan. De verwaarlozing heeft geleid tot een laag seksueel 

zelfbeeld, hierdoor gaan de meisjes aandacht en waardering zoeken bij anderen. Gevolg hiervan is dat 

meisjes in bepaalde bedreigende situaties minder weerbaar zijn.  
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We hopen dat we met dit hoofdstuk een algemeen beeld hebben geschetst van de risico- en 

beschermende factoren voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. We pretenderen niet volledig te 

zijn, er zullen nog meer risico- en beschermende factoren zijn. Wij hebben voor deze gekozen omdat 

we ze het meeste van toepassing vonden. 

In het volgend hoofdstuk bekijken we de signalen die wijzen op seksueel grensoverschrijdend gedrag 

van naderbij.  
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9 Welke signalen wijzen op seksueel grensoverschrijdend gedrag? 

Nadat we de risico – en beschermende factoren voor daders en slachtoffer hebben besproken, gaan we 

ons in dit hoofdstuk enkel richten op de slachtoffers. Het is belangrijk dat we alert zijn voor signalen, 

zodat we deze kunnen herkennen en interpreteren. Wanneer we dit op een juiste, toegewijde manier 

doen zal het ervoor zorgen dat we snel kunnen ingrijpen, zodat seksueel grensoverschrijdend gedrag 

makkelijker te stoppen is. We hebben het hier enkel over de ernstigere vormen van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag die gebaseerd zijn op onvrijwilligheid en geen toestemming. We schrijven 

hierover in onze theoretische paper omdat deze samen kunnen hangen met seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. 

 

Het herkennen van signalen die wijzen op seksueel grensoverschrijdend gedrag is niet altijd even 

gemakkelijk. Kinderen en jongeren zullen zelden zelf het initiatief nemen en vertellen dat ze het 

slachtoffer zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het is daarom belangrijk om op tijd signalen 

op te pikken en te interpreteren, maar dit is zeker geen sinecure. Elke persoon reageert anders op 

seksueel grensoverschrijdend gedrag en zendt bijgevolg andere signalen uit.  

Wij maken een onderscheid tussen gedragsmatige signalen en signalen in de seksuele sfeer. 

Gedragswijzigingen en gedragsmoeilijkheden kunnen we plaatsen onder gedragsmatige signalen. Deze 

zijn helaas vaak moeilijk waar te nemen. 

Onder signalen in de seksuele sfeer verstaan we bijvoorbeeld angst voor lichamelijk contact, spelletjes 

of tekeningen die seksueel getint zijn, … (Dafne, 1999 – 2000) 

 

We kunnen besluiten dat het belangrijk is alert te zijn voor signalen. De signalen zijn onlosmakelijk 

verbonden met de gevolgen. We kunnen ze onderscheiden maar nooit volledig scheiden. Als we de 

signalen niet op tijd opmerken, zullen de gevolgen zwaarder doorwegen op het slachtoffer dan 

wanneer we er vroeg bij zijn. 

In het volgend hoofdstuk nemen we de gevolgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag voor het 

slachtoffer onder de loep. 
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10 Gevolgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag voor het slachtoffer  

Nadat we de signalen hebben herkend en geïnterpreteerd kunnen we de gevolgen van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag analyseren. Wij willen enerzijds aantonen dat er verschillende gevolgen 

zijn verbonden aan het seksueel grensoverschrijdend gedrag voor de slachtoffers. Anderzijds willen 

we een aantal factoren kaderen die een bepaalde invloed hebben op deze gevolgen. Het is van belang 

voor de opvoeder om achtergrondkennis over de gevolgen te hanteren. Dit vergemakkelijkt de omgang 

van de opvoeder met het slachtoffer wanneer seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft plaats 

gevonden.  

 

Volgens Sensoa (2008) houdt de ernst en de aard van symptomen verband met de veerkracht van het 

slachtoffer, angst die het kind of de jongere heeft ervaren en de ondersteuning die hij of zij krijgt. De 

aard van de feiten, de relatie met de pleger, de houding van de pleger, de duur van het misbruik en de 

leeftijd van het slachtoffer zijn factoren die eveneens een invloed uitoefenen. Er zijn tal van gevolgen 

van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er kunnen bijvoorbeeld psychosomatische klachten, 

depressiviteit, angst, onaangepast seksueel gedrag, isolatie, vijandigheid, lage zelfachting,… bij de 

jongeren ontstaan. Seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat eveneens gepaard met een extreme stress 

die ervoor kunnen zorgen dat dissociatie en posttraumatische stressstoornissen optreden bij de 

jongeren.  

 

Volgens Van hoof (2008) kunnen er zowel psychische/emotionele als fysieke gevolgen aanwezig zijn. 

Over het algemeen treedt er een langdurige heftige reactie op bij het slachtoffer. Er kan een gevoel van 

hulpeloosheid en machteloosheid bij het slachtoffer gaan heersen dat gepaard kan gaat met het verlies 

van zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen, schending van eigenwaarde, achteruitgang van de 

fysieke toestand, gebrek aan wederzijds respect met het verlies van eigen competentie, autonomie en 

eigenwaarde,… Wanneer er sprake is van verkrachting ervaart het slachtoffer soms ook gevoelens van 

doodsangst, hulpeloosheid en machteloosheid. De slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag ondervinden gevolgen op lange en korte termijn.  

Volgens deze auteur kunnen we de gevolgen op korte termijn opdelen. Zij spreekt van een eerste 

reactie en een reactie die dagen en weken later plaatsvindt. In eerste instantie blijft het trauma 

onzichtbaar voor anderen. Het slachtoffer is door de schok en door een soort ongeloof dat deze situatie 

heeft kunnen gebeuren, uiterlijk zeer kalm. Hij of zij heeft last van concentratiestoornissen, en is vaak 

besluiteloos, onzeker en verward. Het slachtoffer herbeleeft de situatie in zijn of haar gedachten 

opnieuw. Ook zal hij of zij proberen de gevoelens die de situatie oproepen te onderdrukken en de 

impact van de ervaring te ontkennen. Er zijn volgens de auteur nog een aantal mogelijke 

psychologische en sociale problemen. Door de concentratiestoornis kan het slachtoffer problemen op 

het werk of school ondervinden. Het is vaak moeilijk om het gewone leven weer op te pikken en een 

normale houding aan te nemen ten opzichte van eigen partner, familie en maatschappij of 

gemeenschap. Dagen en weken later kunnen we zien dat het slachtoffer nog altijd last heeft van 

concentratiestoornissen die gepaard gaan met acute stress. Ook kunnen er problemen opduiken zoals 

nachtmerries, gewichtverlies en/of geen eetlust, relatieproblemen, slaapstoornis, depressiviteit. Als we 

ons nu richten op de lange termijn gevolgen zien we dat er volgens Van hoof (2008) psychiatrische 

problemen kunnen ontstaan, relatieproblemen, verdraaid beeld van seksualiteit en angst voor 

seksualiteit waardoor de seksuele ontwikkeling is ontregeld. Het feit dat het vertrouwen in anderen 

mensen is geschonden heeft als gevolg dat het slachtoffer voorzichtig is in de omgang met mensen 

waardoor er een verlies van spontaniteit plaats vindt. Boosheid en woede, gevoelens van zelfverwijt, 

negatieve zelfwaardering en cognitieve vertekeningen zijn volgens Van hoof (2008) bijkomende 

moeilijkheden die het slachtoffer kan ondervinden. 

 

Wij achten het belangrijk om rekening te houden met de verschillende gevolgen die kunnen 

voortvloeien uit het seksueel grensoverschrijdend gedrag. De gevolgen hebben een traumatisch effect 

op de verdere levensloop van de slachtoffers. De ernst van de symptomen, de veerkracht en de 

ondersteuning worden gedeeltelijk bepaald door de risico- en beschermende factoren. We moeten er 
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rekening mee houden dat bovenstaande gevolgen niet altijd voorkomen bij de slachtoffers. Eveneens is 

het zo dat de intensiviteit en de impact van seksueel grensoverschrijdend gedrag kan verschillen.  

In het volgend hoofdstuk gaan we de plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag van naderbij 

bekijken. 
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11 Wie zijn de plegers? 

In het vorige hoofdstuk hebben we de gevolgen voor de slachtoffers onder de loep genomen, in dit 

hoofdstuk zijn de plegers aan de beurt. Eerst kaderen we het algemene beeld van de plegers. 

Vervolgens gaan we de gedachtegang van de plegers bespreken. Er bestaan heel wat mythes over 

plegers. Wij vinden het belangrijk om die mythes te doorbreken en een reëel beeld te vormen. Dit 

kunnen we alleen maar bekomen als wij ons empathisch opstellen ten aanzien van de plegers. Ook in 

dit hoofdstuk is het belangrijk te vermelden dat we het enkel over de ernstigere vormen van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag, die gebaseerd zijn op onvrijwilligheid en geen toestemming, hebben. 

Iedereen is namelijk een potentiële pleger van bepaald seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

 

Veel mensen hebben een verkeerd beeld van plegers van ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Ze denken voornamelijk aan sadistische kindermoordenaars, onbekende volwassen mannen, ... Dit 

soort plegers komt minder vaak voor dan de media doet uitschijnen. Men kan op verschillende 

manieren seksueel grensoverschrijdend gedrag stellen. Hier volgen enkele voorbeelden. 

De wet vertelt ons dat wanneer een minderjarige, jonger dan 16, een seksuele relatie aangaat met een 

minderjarige of een meerderjarige persoon seksueel grensoverschrijdend gedrag stelt. Hier is sprake 

van seksueel grensoverschrijdend gedrag gebaseerd op de leeftijd.  

Wanneer er sprake is van een seksuele relatie tussen een minderjarige en een meerderjarige met een 

leeftijdsverschil van 5 jaar kunnen we volgens de wet eveneens spreken van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. Ook al is er sprake van vrijwilligheid, er is een ongelijkheid met 

betrekking tot de leeftijd en het ontwikkelingsniveau. 

Jongeren die voor het eerst een relatie aangaan, hebben doorgaans een vaag idee van de ligging van 

hun grenzen. Meestal denken ze dan dat de ander zelf wel zal aangeven wanneer de grens wordt 

overschreden. Wanneer de grens in dit geval niet wordt aangegeven, maar men gaat toch te ver, kan 

men, volgens ons, niet altijd spreken van een pleger van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Voor 

sommigen zal dit gedrag gewoon een teken zijn van exploratie van de grenzen en voor anderen zal dit 

seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn.  

 

We maken vervolgens onderscheid tussen onbekende of bekende plegers, mannelijke of vrouwelijke 

en jonge of volwassen plegers. Volgens Sensoa (2008) krijgen kinderen en jongeren in driekwart van 

de gevallen te maken met bekende plegers. Hieronder verstaan we gezins – of familieleden, een buur, 

iemand van school, ...  

Als we kijken naar het geslacht van de plegers zien we dat volgens Sensoa (2008) 60 % van de plegers 

van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongens, van het mannelijke geslacht zijn. 40 % van de 

plegers bij jongens zijn personen van het vrouwelijke geslacht. Als het slachtoffer een meisje is, is het 

in 99 procent van de gevallen een mannelijke pleger. Uit deze gegevens kunnen we afleiden dat 

mannen in het algemeen zich meer schuldig maken als plegers van ernstig seksueel 

grensoverschrijdend gedrag dan vrouwen. De plegers zijn in de helft van de gevallen jonger dan 

twintig jaar. Wanneer de plegers zo jong zijn is de kans groot dat het bij één keer blijft. 

 

Nu we een beeld van de plegers van ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben geschetst, 

gaan we over tot hun gedachtegang. 

Om een pleger te doorgronden moeten we rekening houden met zijn of haar opvoedingsgeschiedenis. 

De ervaringen tijdens de kindertijd bestaan uit gemeenschappelijke elementen die terug zijn te vinden 

in de ontwikkeling van plegergedrag. Emotionele tekorten, problemen rond intimiteit, gebrekkig 

zelfvertrouwen en competentie leiden tot verwaarlozing en een onstabiele gezinssituatie. Via seksueel 

gedrag kan dit gevoel van gebrek en onvermogen gecompenseerd worden. Seks kan opwinding, 

intimiteit en bevrediging bieden waardoor het een belonend effect heeft. Dit gedrag zal zichzelf 

hierdoor waarschijnlijk versterken. 

 

Het overgaan tot ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag gebeurd niet van de ene dag op de 

andere. Het rijpt langzaam sinds de kinderjaren. De aanleiding die een behoefte doet aanwakkeren kan 

een bepaalde prikkel zijn. Dit kan leiden tot het plannen en uitvoeren van een concrete daad. Een 
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voorbeeld kan zijn dat de pleger zich meer gaat begeven in de buurt van het slachtoffer. Vervolgens 

gaat hij proberen zo veel mogelijk alleen te zijn met de jongere. Wanneer de plegers dan overgaan tot 

de daad, zullen er achteraf gevoelens van schaamte, schuld, … optreden. Indien de pleger met die 

gevoelens geconfronteerd wordt, zal hij of zij deze vaak gaan minimaliseren en goedpraten. Hiermee 

tracht de pleger zijn of haar schuldgevoelens te onderdrukken en de verantwoordelijkheid voor de 

daad te minimaliseren. Hiernaast kan het ook zijn dat de pleger deze daad als iets prettigs aanvaardt 

met als gevolg dat er een delictscenario en herhaling van de feiten kan ontstaan.  

 

Uit bovenstaande kunnen we concluderen dat de pleger van ernstig seksueel grensoverschrijdend 

gedrag vaak een bekende is voor het slachtoffer, van het mannelijke geslacht is en vaak jonger dan 

twintig jaar. Eveneens zien we dat de opvoedingsgeschiedenis van de pleger een grote rol speelt met 

betrekking tot het plegen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.  

In het volgend hoofdstuk gaan we bekijken hoe je als opvoeder het best op seksueel 

grensoverschrijdend gedrag kan reageren. 
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12 Hoe reageer je als opvoeder op seksueel grensoverschrijdend gedrag? 

Zelfs met een uitgebreide beroepservaring is het niet altijd eenvoudig om een uitspraak te doen over 

hoe gezond of ziekelijk, toelaatbaar of afkeurenswaardig een seksuele daad van een kind is. Ook is het 

niet eenvoudig om het toekomstige gedrag van het kind te voorspellen. De subjectiviteit van de 

therapeut is daarlangs ook een obstakel. Omdat seksueel grensoverschrijdend gedrag een complex 

gegeven is, vonden we het belangrijk om stil te staan bij de vraag: hoe reageer je als opvoeder op 

seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit was geen vraag van Ons Kinderhuis, maar we vonden dit 

toch belangrijk voor de volledigheid van onze paper. 

 

Ondanks dat seksuele nieuwsgierigheid vaak wordt ontmoedigd, in de ene cultuur meer dan in de 

andere, neemt het seksueel leren een start in de kindertijd. Seksueel leren wordt niet bewust gestuurd 

door opvoeders, het speelt zich meestal in het geheim af. In die periode leren kinderen dat seks 

verwarrend is, dat het gepaard gaat met schuldgevoelens en dat er geen regels gelden. Dit komt 

doordat ervaringen, gevoelens en informatie niet worden gestuurd door uitleg, bevestiging of correctie 

van opvoeders (Frans, 2006). 

 

Volgens Frans (2006) zijn er twee traditionele manieren waarop opvoeders op het seksueel gedrag van 

kinderen reageren: straffen en veroordelen of negeren. Wanneer men het kind straft, bezorgt men het 

een schuldgevoel en onderdrukt men het seksuele leren. Meestal kiezen ouders voor de tweede manier 

van reageren, namelijk negeren. Als ouders niet reageren op seksueel gedrag van kinderen kan dit voor 

hen als steun of aanvaarding worden opgevat, zelfs als het gedrag in feite grensoverschrijdend is. Er 

heerst vaak een verwarring rond hoe ouders best kunnen reageren op seksueel gedrag van hun 

kinderen. 

 

Seksuele gedragingen kunnen op een continuüm worden gezet van normaal tot grensoverschrijdend 

gedrag. Kinderen kunnen deze gedragingen individueel of in groep uitvoeren. De meeste gedragingen 

worden gesteld zonder dwang of druk en worden door de kinderen als leuk ervaren. Sommige 

gedragingen zijn minder duidelijk te detecteren (Frans, 2006). Om een juiste inschatting te kunnen 

maken of bepaalde gedragingen normaal of grensoverschrijdend zijn, is het belangrijk om over een 

objectieve omschrijving van de handeling te beschikken en na te gaan of die handeling éénmalig is, 

zeldzaam is, of zich herhaalt. Ook moet er rekening gehouden worden met de ontwikkelingsfase, de 

context en de omgevingsinvloeden: cultuur, vriendenkring, school, gezinssituatie, … 

 
Wanneer een kind normale seksuele gedragingen stelt, is een respons van opvoeders eventueel nodig. 

De bedoeling van de respons is dan het opvoeden, het sturen en het afgrenzen, het gedrag op zich is 

niet afwijkend. Hoe verder men in het continuüm gaat hoe verder de seksuele gedragingen van de 

norm komen te staan. Daarbij is eerder een vorm van evaluatie en correctie wenselijk. Ondanks het feit 

dat vele kinderen deze gedragingen sporadisch zullen vertonen wanneer ze experimenteren en 

imiteren, is het goed om aandacht te besteden aan een aangepaste respons van opvoeders. Wanneer 

opvoeders niet gericht of helemaal niet reageren, kan het seksueel grensoverschrijdend gedrag het kind 

verwarren of kan het eruit concluderen dat het aanvaard of goedgekeurd wordt.  

 

We kunnen dus stellen dat het seksueel gedrag van kinderen geëvalueerd dient te worden op basis van 

criteria en categorieën (zie gradaties in seksueel gedrag). Dit stelt een opvoeder in staat om een 

aangepaste reactie te geven. De reactie moet ervoor zorgen dat de kans op seksueel misbruik kleiner 

wordt en dat gezond en sociaal seksueel gedrag ondersteund wordt.  

De pedagogische reactie is niet gericht op het kind zelf, maar op zijn of haar gedrag. De algemene 

bedoeling is dat empathie, communicatie en verantwoordelijkheid van het kind wordt gestimuleerd. 

Concreet zal het kind zich dus kunnen inleven in gevoelens van anderen, het zal kunnen praten over 

zijn gedrag en het leert zien wie voor wat aansprakelijk is (Frans, 2006).  
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Bij normale gedragingen is het belangrijk om het gedrag te benoemen op basis van wat je gezien of 

gehoord hebt. Je kan het gedrag bevestigen, (bijvoorbeeld: “Goed dat je deze spelletjes niet speelt 

waar andere kinderen bij zijn.”), of vragen wat ze zo leuk vonden. 

Bij gele vlaggedragingen geven we meer begrenzing. Bijvoorbeeld: “Ik heb gehoord van Remi dat je 

zijn zwembroek omlaag hebt getrokken.” Dit geeft het kind enerzijds de woorden om zijn gedrag te 

benoemen, en maakt anderzijds duidelijk waar we het over hebben. Verder geef je informatie over hoe 

dit gedrag door anderen wordt ervaren, met de bedoeling het empathisch denken en aandacht voor 

anderen te stimuleren.  

Indien dit of ander seksueel grensoverschrijdend gedrag terug voorkomt, is het de bedoeling dat de 

volgende reactie confronterend en verbiedend is. Deze reactie is opnieuw niet veroordelend, maar 

voegt er het verbod aan toe. 

  
Een opvoeder moet na zulke situaties het kind of de jongere observeren om de verdere zetting van het 

grensoverschrijdende gedrag te voorkomen. De opvoeder dient zicht proberen te krijgen op de 

betekenis van het gedrag van het kind. Dit kan op een aantal manieren. Ten eerste kan de opvoeder 

met het kind praten over de ideeën en gevoelens die het associeert met het gedrag. Ten tweede kan de 

opvoeder onderzoeken of het kind gebrek heeft aan informatie en of er verwarring bestaat over dit 

gedrag. Ten derde kan de opvoeder het kind of de jongere empathie tonen en stimuleren. Ten vierde 

kan hij/zij letten op gedragspatronen die voorafgaan aan het seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ten 

vijfde kan de opvoeder grenzen stellen aan seksueel gedrag. Ten zesde kan de opvoeder het kind 

betrekken in nieuwe activiteiten en positieve interpersoonlijke ervaringen. Ten zevende kan hij/zij het 

kind beletten zich te isoleren en terug te trekken. Ten achtste kan de opvoeder het kind emanciperen 

door keuzes toe te laten en competentie te bevestigen. Ten laatste kan de opvoeder het risico beperken 

tot seksueel grensoverschrijdend gedrag door de toegang tot slachtoffers te beperken of verbieden. 

 

Heel wat kinderen maken „seksuele ongelukjes‟ mee in de loop van hun leven. In de meeste gevallen 

is er geen sprake van traumatische gevolgen of vroegtijdige seksuele activering. Het „ongelukje‟ kan 

direct of indirect, per ongeluk of expres veroorzaakt worden. De rol van het kind kan gesitueerd 

worden op een lijn die gaat van „passief ondergaan‟ tot „actief provoceren‟. Bijvoorbeeld: oplopen van 

een infectie of verwonding aan de geslachtsorganen, gedwongen worden naar iemands geslachtsdelen 

te kijken, onverwacht zien van seksuele beelden of pornografie, … De meeste kinderen komen snel 

over de schok of de opwinding heen. Naargelang de situatie zal het volstaan om te reageren op één van 

de volgende manieren: 

 Je kan het kind voorbereiden door uit te leggen dat „ongelukjes‟ nare herinneringen kunnen 

achterlaten, maar dat ze daardoor niet hun eigenwaarde hoeven te verliezen. 

 Het kind leren respect af te dwingen. Dit neemt een start in de eigen relatie met het kind: een 

„nee‟ van hen accepteren. 

 Het kind vrijlaten in de keuze om incidenten al dan niet te vertellen. Als het kind wil praten, is 

het de taak van de opvoeder om te luisteren en te troosten. Nadien is het belangrijk om een 

gesprek te hebben over de mogelijke implicaties en reacties. 

Het is belangrijk om ervoor uit te kijken dat een bemoeienis geen secundair trauma zal veroorzaken. 

Soms is het zelfs de beste oplossing om de gebeurtenis voor één keer door de vingers te zien, maar het 

kind wel een waarschuwing mee te geven voor de toekomst. 

Als degene die het ongelukje heeft veroorzaakt een bekende is moet die persoon ongeacht diens 

leeftijd ter verantwoording worden geroepen. Ondanks het feit dat er subjectieve redenen kunnen zijn 

om het gedrag te rechtvaardigen (moeilijke periode, …) mag het nooit goedgepraat worden. De 

schuldige zal dit tot zich moeten laten doordringen en zorgen dat die zich in de toekomst beter zal 

beheersen (Hayez, 2005). 

 

Wanneer je op onaanvaardbare seksuele activiteiten uitkomt, is het belangrijk om eerst jezelf de tijd te 

geven om te kalmeren. Een neutrale en ondubbelzinnige opmerking naar de kinderen toe is op dat 

moment misschien het beste. Deel mee dat je over een half uur over het gebeurde wilt praten. Dit geeft 

je de tijd om orde te scheppen in je emoties, om informatie op te zoeken en na te denken hoe je het 

gesprek wilt inleiden. Toch zal je het gebeurde niet ongemerkt laten passeren. Als er meerdere 

kinderen betrokken zijn neem je ze één voor één bij je om te praten, te beginnen bij het kind dat het 
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minst weerbaar is. Het is dan belangrijk om vragen te stellen die aangepast zijn aan de situatie en 

aandachtig te luisteren naar wat het kind te vertellen heeft. Vervolgens kunnen opvoeders zeggen wat 

zij ervan denken en het kind de tijd en de gelegenheid geven om op die woorden te reageren. De 

opvoeder moet zich niet neutraal of onbewogen opstellen, het is niet goed om het kind met angst en 

schuldgevoelens op te zadelen, toch moet een opvoeder zijn afkeuring tonen als er sprake is van echte 

fouten of misstappen. Het kind moet de standpunten van de opvoeder en het fundamentele verbod 

aanhoren. In de dagen erop kan een opvoeder terugkomen op het gebeurde en het kind vragen zijn 

standpunt te geven of meer expliciet in te gaan op het standpunt van de opvoeder. 

Als er meer dan één kind bij de feiten betrokken is zal één kind, of eventueel beide kinderen, zich de 

slachtofferrol toekennen. Het is dan belangrijk om aandachtig te luisteren en erachter te komen of het 

kind echt een slachtoffer was. Indien dit zo is, moet het kind de hulp krijgen waar het nood aan heeft. 

Het moet ook aangemoedigd worden om zichzelf voortaan beter te beschermen en duidelijk „nee‟ 

leren zeggen. Onze reacties op een echte misstap, waarbij in ieder geval, op zijn minst op moreel vlak, 

iets kapot gemaakt wordt, kunnen verschillende vormen aannemen: eisen dat een kind de aangerichte 

schade goedmaakt door een aantal taakuren ten behoeve van het slachtoffer of ten voordele van een 

maatschappelijke instelling werkt (zinvol en in verhouding tot de ernst van de daden), latere tekenen 

van zelfrespect aanmoedigen, overwegen om het kind los te maken van het gewone sociale en 

gezinsmilieu (enkel in extreme gevallen). Ook waakzaamheid in de komende maanden is heel 

belangrijk, dit totdat uit concrete tekenen kan opgemaakt worden dat het met de ontwikkeling van het 

kind weer de goede richting uitgaat. Waakzaamheid kan zowel door frequenter concreet aanwezig te 

zijn als door regelmatig na te vragen hoe er tegenwoordig met seksualiteit omgegaan wordt (Hayez, 

2005). 

 

Het is het goed recht van opvoeders aan een aantal regels vast te houden en van het kind te verlangen 

dat het zich eraan houdt. Toch is flexibiliteit en realistisch zijn belangrijk. Hoe ouder een kind wordt 

hoe minder controle een opvoeder kan uitoefenen op hun seksueel gedrag. En opeenstapeling van 

regels, voortdurende dreigementen en bij het minste of geringste het kind straffen, levert meestal niets 

positiefs op (Hayez, 2005). 

 

We kunnen dus concluderen dat de reactie verschilt naargelang de ernst en de vorm van het seksueel 

gedrag. In het volgende hoofdstuk gaan we specifieker in op het reageren bij seksueel misbruikte 

kinderen. 
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13 Hoe ga je om met kinderen die seksueel misbruikt zijn geweest en nu in aanraking 

komen met seksueel grensoverschrijdend gedrag 

We bespreken in dit deeltje hoe we moeten omgaan met kinderen die seksueel misbruikt zijn in het 

verleden en die nu in aanraking komen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit was geen vraag 

van Ons Kinderhuis, maar we vonden ook dit belangrijk voor de volledigheid van onze paper. 

Vaak is het heel moeilijk voor deze kinderen omdat de herinneringen van het seksueel misbruik terug 

komen. Ook schaamtegevoelens en onzekerheid kunnen voorkomen. Deze kinderen weten vaak niet 

hoe ze moeten reageren en worden opnieuw het slachtoffer. We halen te verduidelijking ook even de 

definitie van seksueel misbruik aan. Sensoa (2008) vermeldt dat seksueel grensoverschrijdend gedrag 

een overkoepelend begrip is waaronder seksueel misbruik valt.  

13.1 DEFINITIE SEKSUEEL MISBRUIK 

Sensoa (2008) zegt: “Seksueel misbruik is meer dan alleen de opsomming van strafbare feiten. Het is 

elke situatie waarin iemand wordt gedwongen seksuele daden te ondergaan of uit te voeren. Het kan 

gaan van subtiele vernederingen (in de billen knijpen) tot ernstig lichamelijk geweld (verkrachting met 

geweld). Het gaat dus om elke vorm van seksueel of seksueel gericht gedrag, of het nu verbaal, non-

verbaal, bewust of onbewust tot uiting komt, dat als negatief, ongewenst en opgedrongen wordt 

ervaren, onafhankelijk van de situatie, ongeacht de plaats of de tijd wanneer het zich afspeelt.” 

13.2 ZICHZELF DE SCHULD GEVEN 

Volgens Sensoa (2008) hebben kinderen die seksueel misbruikt zijn ernstige schade opgelopen. Een 

belangrijk gevolg van dit seksueel misbruik is seksualisatie. Dit houdt in dat het kind seksualiteit met 

negatieve gevoelens gaat verbinden en zo verkeerde opvattingen krijgt omtrent seksualiteit. Doordat 

het kind in aanraking komt met seksueel grensoverschrijdend gedrag worden deze opvattingen 

nogmaals bevestigd.  

Het kind dat seksueel misbruik meedraagt gaat het seksueel grensoverschrijdend gedrag linken aan 

zichzelf. Het geeft zichzelf de schuld door te denken dat het zo hoort, dat hij of zij het verdient, dat het 

kind zelf de oorzaak is van het seksueel grensoverschrijdend gedrag, … Met een voorbeeld wordt dit 

duidelijker: An is van haar vierde tot haar achtste levensjaar seksueel misbruikt geweest door haar 

nonkel. Op haar achtste is ze in een leefgroep geplaatst die werkt met kinderen die seksueel misbruikt 

zijn geweest. Hierdoor hebben deze kinderen ook geen juist beeld over seksualiteit, ondermeer welk 

seksueel gedrag gepast is en welk niet. Na een paar maanden stelt An internaliserend gedrag. Ze doet 

aan automutilatie en is erg teruggetrokken. Enkele jongens van de leefgroep geven opmerkingen over 

haar borsten en knijpen vaak in haar billen. Wanneer we hier met An over praten, zien we dat ze de 

schuld op zichzelf neemt. Ze zegt dat ze het wel op de één of andere manier uitlokt. Als we dit gedrag 

linken met haar geschiedenis van seksueel misbruik, is het voor de hand liggend dat An hiervoor de 

schuld op zich neemt. Vroeger heeft haar nonkel altijd de schuld bij haar gelegd en haar dit ook 

duidelijk gemaakt. Door hier goed met An over te praten, komt ze na een bepaalde tijd tot inzicht dat 

het haar schuld niet is en dat seksueel grensoverschrijdend gedrag niet normaal is.  

De manier waarop je een goed gesprek kan aangaan met kinderen die seksueel misbruikt zijn geweest, 

bespreken we hieronder. 

13.3 HOE REAGEREN ALS OPVOEDER 

Wat doe je nu als opvoeder wanneer een kind zijn verhaal komt vertellen? Je weet vaak al dat het kind 

in het verleden slachtoffer van seksueel misbruik is geweest. Volgens Sensoa (2008) is het belangrijk 

dat je goed naar het kind luistert. Hiervoor heb je een goede luisterhouding nodig die je linkt aan 

acceptatie, empathie en eigenheid. Ook moet je het kind overtuigen dat het goed is dat het er met 

iemand over praat en dat het gestelde gedrag iets is wat niet kan. Doordat je het kind het gevoel geeft 

dat je zijn of haar verhaal geloofd, zal het vaak meer vertellen en het kind krijgt het gevoel dat er 

iemand voor hem of haar is, iemand waarbij het terecht kan. Het is belangrijk om met het kind de 
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oplossingen voor het probleem aan te halen. Wanneer je hulp van anderen nodig hebt, moet je het ook 

aan het kind vertellen. Dit voorkomt dat je de vaak beginnende vertrouwensband schaadt. Je vertelt het 

kind dat wanneer het een gesprek wil of wanneer het nogmaals met seksueel grensoverschrijdend 

gedrag in aanraking komt dat het bij jou terecht kan.  

Het komt meer voor dat deze kinderen er niet over durven te praten. Vaak denken ze dat het toch niet 

helpt of zijn ze bang van de dader.  

13.4 GEDRAGSVERANDERINGEN 

Wanneer je als opvoeder merkt dat het gedrag van het kind plots veranderd, kan je best een gesprek 

aangaan met het kind. Volgens klasse, tijdschrift voor onderwijs in Vlaanderen, (1998) kan het gedrag 

van deze kinderen op verschillende manieren veranderen. Het gedrag wordt vaak gekenmerkt door een 

samenspel van verschillende symptomen. Bijvoorbeeld: het sociale kind gaat stiller praten en trekt 

zich terug uit het sociaal gebeuren, … Hieronder volgen de veranderingen in het gedrag waar het 

tijdschrift Klasse over spreekt.  

Het kind dat anders “normaal” gedrag vertoont, kan plots extreem gedrag vertonen. Dit extreem 

gedrag omvat twee tegengestelde vormen. De eerste vorm is het externaliserend gedrag, dit omvat 

agressief gedrag, het kan zowel verbaal als fysiek geuit worden. Het agressief gedrag is gericht op 

zichzelf of op anderen. Het tegengestelde van externaliserend gedrag is internaliserend gedrag. Het 

kind wordt stil, heeft weinig of geen contact met anderen, … Kortom het kind is teruggetrokken.  

Het taalgebruik van het kind kan veranderen. Hiermee wordt bedoeld dat het kind gaat stotteren, korte 

antwoorden geeft, stiller spreekt, …  

Ook veranderen de relaties van het kind. Het heeft weinig interesse in leeftijdsgenoten, het vertrouwt 

niemand, het kind is vaak alleen, het is bang en schrikt bijvoorbeeld van onverwachte aanrakingen, …  

Op school kan het kind zich minder goed concentreren waardoor de schoolresultaten kunnen 

verslechteren. Het kind vertoont meer lichamelijke klachten bijvoorbeeld buikpijn, hoofdpijn, …  

 

Je bereidt een gesprek best even voor. Je bedenkt vragen die je wilt stellen aan het kind. Bijvoorbeeld: 

“Hoe is het thuis?”, “Voel je je niet zo goed?”, “Begrijp je de leerstof?”, … 

Het gebruik van ik – boodschappen in het gesprek is heel belangrijk omdat je zo het kind niet gaat 

beschuldigen. Je kan het gesprek beginnen door te zeggen wat je hebt zien veranderen aan het kind, 

dat je een beetje bezorgd bent om het kind. Ondertussen is het belangrijk om te letten op het gedrag 

van het kind en of het non-verbale afgestemd is op het verbale. Stel vragen ter verduidelijking, maar 

vermijdt waarom – vragen omdat deze vaak beschuldigend overkomen. Zeg het kind dat wanneer er 

iets is dat het bij jou terecht kan.  

Door een gesprek aan te gaan kan het zijn dat het kind je niks vertelt of doet alsof er niets aan de hand 

is. Maar door het gesprek aan te gaan is het ijs wel gebroken en is de drempel voor het kind minder 

hoog om hulp te zoeken. Dring niet aan om verder te praten maar observeer het gedrag van het kind 

verder. Wanneer het kind geen hulp zoekt of wanneer het gedrag blijft bestaan of verergerd kan je best 

te hulp gaan bij het CLB, ...  

 

We kunnen uit dit hoofdstuk besluiten dat het kenmerkend is voor misbruikte kinderen of jongeren dat 

ze zichzelf de schuld geven als ze in aanraking komen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. We 

hebben kort beschreven hoe opvoeders moeten reageren en welke gedragsveranderingen zich kunnen 

voordoen. In het volgende hoofdstuk gaan we het belang van een beleid rond seksualiteit aankaarten.  
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14 Het beleid van de instelling omtrent seksueel (grensoverschrijdend) gedrag 

In dit laatste hoofdstuk willen we kort het belang aanhalen van een beleid rond seksualiteit in een 

instelling. Er wordt ook een voorbeeld gegeven van het seksualiteitsbeleid van een instelling. 

 

Doordat gasten enerzijds (meestal) geen bloedverwanten zijn en anderzijds toch vrij vertrouwd met 

elkaar zijn, wordt er (meestal) een sfeer gecreëerd waarin men zich veilig voelt en waarbinnen men 

durft te experimenteren in het zich lichamelijk- seksueel richten tot het andere geslacht. De ander is 

voortdurend lichamelijk bereikbaar. Het is dan ook nodig dat alle instellingen interne regels hebben 

om intimiteiten tussen leefgroepgenoten te voorkomen. Bijvoorbeeld: jongens mogen enkel op kamers 

van jongens komen en meisjes op kamers van meisjes, zich niet samen in de badkamer mogen 

bevinden, niet (half)naakt rondlopen, een formeel verbod op koppelvorming binnenshuis, … Deze 

regels dienen te waken over de eerbaarheid en de zedelijkheid van de minderjarige. Minderjarigen 

mogen beneden 16 jaar geen seksuele betrekkingen hebben of seksueel getinte handelingen stellen 

(Meul, 1990). Het is dus vanzelfsprekend dat opvoeders, althans binnen de instelling, hierover moeten 

waken. Als een beleid over seksuele ontwikkeling op papier staat, is het bespreekbaar en wordt 

voorkomen dat negatieve situaties ontstaan. Er wordt veel eerder openlijk overlegt en ingegrepen. 

 

Wij zijn Bethanië gaan bezoeken om te weten te komen of daar een beleid rond seksueel 

grensoverschrijdend gedrag bestaat. Bethanië beschikt over een beleid dat ze in twee categorieën 

hebben opgedeeld, namelijk een preventiebeleid en een reactiebeleid.  

Het preventiebeleid is gericht op communiceren, zorgen, oefenen, trainen en bevragen. Om te komen 

tot een goede communicatie willen ze iedereen in de instelling informeren over hun visie, de definitie 

van seksueel grensoverschrijdend gedrag en de manier waarop cliënt en medewerker zich moeten 

gedragen. Door op deze manier te communiceren kan men aan preventie doen. Bethanië wil ervoor 

zorgen dat er een open sfeer en klimaat ontstaat zodat men openlijk kan praten over dit onderwerp. 

Om aan preventie te doen willen ze ook programma‟s en rituelen opstarten. Dit in de vorm van 

groepsgesprekken, “wat als …”-oefeningen, ... Tot slot hebben we de bevraging en het trainen. Om dit 

op een preventieve manier uit te werken gaat men zich vooral richten tot bepaalde procedures en 

herkenningsignalen. 

In het reactiebeleid gaat men te werk volgens bepaalde vuistregels. Dit kunnen basisdocumenten, een 

communicatiedraaiboek, ABC – schema,… zijn. Het handelen gebeurt hier door te luisteren naar het 

slachtoffer, respect te hebben voor de dader, informatie delen en doorgeven, erkennen van alle 

partijen, herstelgerichte afhandeling, …  

Bij beide categorieën is het belangrijk dat er een geschreven referentiekader is. Dit omvat de normale 

ontwikkelingstaken, het erkennen van de realiteit en een duidelijke definitie. (F. Lambrechts, 

kwaliteitscoördinator VTO, persoonlijke communicatie, 15oktober 2008) 

 

Een duidelijk, rechtlijnig beleid rond seksueel gedrag kan om verschillende redenen nuttig zijn in een 

instelling. 
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D e e l  2 : I m p l e m e n t a t i e  
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1 Inleiding 

We zijn vertrokken met de concrete vraag die vanuit Ons Kinderhuis is gesteld: wanneer is seksueel 

gedrag normaal en wanneer is het grensoverschrijdend. Deze vraag hebben we verduidelijkt in 

samenwerking met Sandra. Vervolgens hebben we deze in groep geanalyseerd. Voor de uitwerking in 

de praktijk kregen we vrij spel. Er werd op onze creativiteit gerekend. Wel moest de implementatie 

vlot hanteerbaar zijn voor de opvoeders. Nadat we wisten wat er concreet van ons verwacht werd, zijn 

we met de hele groep gaan brainstormen over de mogelijke praktische uitwerkingen. Na veel 

mogelijke uitwerkingen opgesomd te hebben, hebben we gekozen om twee boekjes te maken. De 

boekjes zijn bedoeld als handleiding voor de opvoeders. Één boekje wordt uitgewerkt voor de 

kindergroep en het ander voor de jongerengroep. Dit was het meest voor de hand liggend omdat de 

groepen gesplitst zijn en er op een bepaalde leeftijd ander seksueel gedrag gesteld wordt. We hebben 

het voorstel met Sandra besproken en gevraagd of er iets speciaals was wat we zeker moesten 

vermelden. Ook zijn we nagegaan in hoeverre we rekening moesten houden met de opvattingen van de 

Evangelische kerk. We vonden dit belangrijk omdat de visie van Ons Kinderhuis gebaseerd is op 

Evangelische kerk. Vervolgens heeft iedereen nagedacht over hoe de boekjes er uit konden zien. We 

vonden het ook belangrijk dat deze boekjes voorzien werden van een allesomvattende titel die de lezer 

aanspreekt. Drie studenten van de groep hebben dit verder uitgewerkt. De andere drie studenten 

konden inspringen of ondersteunen. De boekjes bevatten de definitie van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag, normaal seksueel gedrag per leeftijdscategorie, voorbeelden en gradaties in seksueel gedrag. 

Dit alles is met leuke prenten geïllustreerd. We hebben er voor gekozen om er een beknopte theorie in 

te zetten, zodat de opvoeders snel naar dit boekje kunnen grijpen wanneer ze met vragen zitten. Dit 

was ook een criteria dat vooropgesteld werd door Ons Kinderhuis. Toen de boekjes hun vorm hadden, 

heeft iedereen ze kritisch gelezen en bekeken met de vraag van Ons Kinderhuis in het achterhoofd. 

Ondanks dat we veel vrijheid kregen om de boekjes uit te werken hebben we de mening van Sandra 

tijdens het proces gevraagd, want we willen dat de boekjes bruikbaar zijn. Door de feedback van 

Sandra hebben we de boekjes kunnen afstellen „op maat van de aanvrager‟. Uiteindelijk zijn ze naar de 

drukker gebracht.  

We hebben voor heel het project een actieplan opgesteld. Hierin hebben we eveneens de 

implementatie verwerkt. De deadline die we opgesteld hebben, hebben we gehaald. De tussenstappen 

hebben we nu en dan geëvalueerd en bijgestuurd.  

In wat volgt zullen jullie zien hoe de twee praktische boekjes er inhoudelijk zullen uitzien. In de 

boekjes gaat er wel een andere lay-out gebruikt worden. We volgen hier het sjabloon van de school. 
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2 Boekje voor de kindergroep 
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2.1 WAT IS NORMAAL SEKSUEEL GEDRAG EN WAT IS GRENSOVERSCHRIJDEND 

SEKSUEEL GEDRAG? 

 

 
 

Als ik de jouwe 

mag zien, dan 

mag jij de mijne 

zien! 
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2.2 NORMALE SEKSUELE ONTWIKKELING 

2.2.1 Babytijd 0 - 1,5 jaar 

 
Grijpen naar geslachtsdelen. Dit doen ze niet bewust, het voelt gewoon prettig aan. Ze zijn nog niet in 

staat om dit prettig gevoel te onthouden. 

Jongens vanaf 6 maanden 

o Meisjes vanaf 9 maanden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vanaf ongeveer 1 jaar grijpen ze bewust naar hun geslachtdelen. Ze doen dit dan omdat het prettig 

aanvoelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                Baby‟s kunnen erecties krijgen 
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2.2.2 Peutertijd 1,5 – 3 jaar 

 
Worden zich bewust van hun eigen geslacht. 

 
Voorbeeld:  

<Mijn broertje heeft een piemeltje en ik niet.> 

 

 

 
Groeiende interesse in het eigen lichaam en dat van anderen. De badkamer en het toilet zijn hiervoor 

de meest gebruikte plaatsen.  
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Experimenteergedrag verschilt per kind en is afhankelijk van de volgende factoren 

Geslacht: jongens stellen meer experimenteergedrag dan meisjes 

Omgeving: hoe gaat de omgeving hiermee om 

Gevoeligheid van de geslachtsorganen 
 
 
 
 
 

Voorbeelden: 

<Twee kinderen gaan samen naar toilet. Het meisje vraagt aan het jongetje om zijn piemel te laten 

zien.>  

<Een meisje steekt uit nieuwsgierigheid iets kleins in haar vagina.> 

<Papa wast zich in de douche en het zoontje staat nieuwsgierig aan de douchevenster te kijken.> 

<Een jongetje zit in de zetel TV te kijken, ondertussen voelt hij ook aan zijn piemel.> 
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2.2.3 Kleutertijd  3 – 6 jaar 

 
Het verkennen van het eigen lichaam en dat van de ander gebeurt minder in het openbaar. 

 

 

 
Experimenteergedrag gebeurt meer via 

fantasiespelletjes 

Voorbeeld:  

<vadertje en moedertje spelen> 

<doktertje spelen> 

 

  

 

 

 

 

 
Stellen veel vragen over de voortplanting 

Voorbeelden: 

<Hoe ben ik geboren mama?> 

<Hoe komen baby‟s in de buik?> 

<Kan ik ook een baby in mijn buik krijgen mama?> 

<Heb jij ook een baby in je buik, want jij hebt toch ook borsten grote zus?> 

 

 
 

 
De eerste vriendschappen worden ontwikkeld waarbij  

sommige vriendjes een voorkeur genieten. Hierbij  

kunnen ook gevoelens van  

verliefdheid optreden 

 

 

 

2.2.4 Lagere schooltijd 6 – 12 jaar 

 
Meer aandacht voor seksegenoten omwille van de bewustwording van de eigen sekse-identiteit 

Voorbeeld:  
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<Lieke zegt tegen haar vriendin: “ Bah, jij speelt met jongens!” De vriendin antwoordt: “nee, dat is 

niet waar, jongens zijn stom!” > 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Door de bewustwording van de sociale norm lijken ze geen interesse meer te hebben voor seksualiteit. 

Ze stellen minder vragen en tonen minder openlijk dat ze geïnteresseerd zijn in hun eigen lichaam en 

dat van de anderen. 

 

 
 
 
Voorbeelden: 

<Opvoeder Els vindt in de kamer van Jan seksboekjes.> 

 

<Elisa vraagt zich af wat een clitoris is en durft dit niet aan de opvoeder te vragen. Ze kijkt 

daarom in een meisjesmagazine met de hoop om een antwoord op haar vraag te krijgen.> 

 
 

 

 

 

 
Tegen het einde van de lagere schooltijd kunnen 

verliefdheden soms heftige gevoelens oproepen. 

Toch zijn hieraan zelden seksuele gevoelens 

gekoppeld. De eerste voorzichtige aanrakingen gaan 

gepaard met een spannend gevoel. 
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Men stelt vast dat van alle kinderen die tussen hun negende en twaalfde levensjaar verliefd  

zijn geweest, de helft ook heeft gezoend. Ze zijn meer op de hoogte van de Voortplanting.  

Rond de leeftijd van 11 jaar wordt de seksuele activiteit weer gereactiveerd. De meeste kinderen  

blijven nog schuchter en beperken zich tot seksuele spelletjes met zichzelf. Anderen doen het 

omgekeerde en staan open voor gemeenschappelijke seksuele activiteiten. Dit kan met hun beste 

vriendje/vriendinnetje zijn, meestal gebeurd het met een leeftijdgenootje van het eigen geslacht of met 

het vertrouwde groepje seksegenootjes.
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2.3 DEFINITIE VAN SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 

 
Sensoa (2008, p. 4) omschrijft seksueel grensoverschrijdend gedrag als volgt: 

“ Er zijn drie criteria op basis waarvan je kan bepalen of seksueel (getint) gedrag grensoverschrijdend 

is: gelijkwaardigheid (1), toestemming (2) en vrijwilligheid (3). Als aan één van deze criteria niet 

voldaan is, is er mogelijk sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Of dat ook zo is, is iets dat 

per geval beoordeeld moet worden, en bij twijfel door verschillende mensen tegelijk”. 

De term "seksueel grensoverschrijdend gedrag" is dus ruimer en bevat ook minder verregaand gedrag 

dan de term "seksueel misbruik". (Sensoa, 2008) 
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2.3.1 Gelijkwaardigheid 

 
Onder gelijkwaardigheid wordt het evenwicht in macht en controle van kinderen in interactie/relatie 

verstaan. Dit kan heel helder zijn zoals wanneer er een duidelijk verschil is in leeftijd, lengte, gewicht 

of intelligentie. Maar deze ongelijkheid kan zich ook op een subtieler niveau afspelen, zoals de baas 

zijn in het spel („Ik ben de vader en jij bent mijn kind.‟), of de informele leider zijn van een groep, een 

nieuwkomer, … Je kan slachtoffer worden als je jezelf de mindere voelt tegenover de andere. Diegene 

die het minst assertief is, het minst populair of het minst zelfzeker, is vaak het kwetsbaarste voor 

seksuele gedragingen van anderen op zichzelf (Frans, 2006). 

 

 
Voorbeelden: 

<Een jongetje van 7 jaar speelt „doktertje‟ met zijn 

nichtje van 6jaar. Zijn nichtje heeft een licht mentale 

handicap. Het jongetje speelt altijd de dokter en zijn 

nichtje is dan de patiënt. Enkele weken later vertelt het 

meisje aan haar moeder wat er tijdens dit „doktertje 

spelen‟ allemaal gebeurd.> 

 
<In een leefgroep spelen enkele meisjes en jongens het 

spel „waarheid, doen en durven‟. 

Het spel loopt uiteraard uit de hand.  

Jan een jongen van 12 jaar verplicht  

Sarah een meisje van 8 jaar zich uit te  

kleden voor heel de groep. Sarah wil dit  

niet, maar door de druk die de groep  

uitoefent bezwijkt ze toch.> 
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2.3.2 Toestemming 

 
Toestemming, goedkeuring of consent betekent dat de ander volledig akkoord gaat met de seksuele 

interactie. Er zijn verschillende voorwaarden om van consent gedrag te kunnen spreken: 

 
1. De persoon in kwestie mag niet voor de gek gehouden of bedrogen worden. Er 

mag geen verwarring ontstaan. 

2. Beide kinderen moeten dezelfde kennis hebben over welk gedrag in het gezin, de 

cultuur en de peergroep als normaal beschouwd wordt. 

3. Beide partijen moeten bewust zijn van de gevolgen die dit soort gedragingen met 

zich meenemen. Ze moeten weten dat zwangerschap, een ziekte, straf of een 

stigma het gevolg kan zijn. 

4. Er moet respect zijn voor akkoord gaan of weigering, zonder dat er repercussies 

mee gemoeid zijn.  

 
 

 
 
Voorbeelden: 

<Een jongen van twaalf neemt een meisje van 7 jaar mee naar een bosje met 

de belofte dat zij daar een cadeautje zal krijgen. Daar dwingt hij het meisje 

om zijn penis in de mond te nemen. Het meisje doet dit, zonder in 

tegenreactie te gaan. Na enkele maanden verteld ze dit aan haar grote zus, 

ze voelt zich erg schuldig omdat ze dit zomaar gedaan heeft, zonder te 

weigeren.> 

 

<Ann een meisje van 10 jaar zit samen met een vriend  

Dimitrie naar een film te kijken. Dimitri is 12 jaar.  

Plots komt er een seksscène in voor. Dimitri stelt  

voor om dit na te doen. Ann gaat hier op in.  

Op een bepaald moment wil Ann dit niet meer en  

zegt stop, maar Dimitri doet toch voort.> 

 

<Els is aan het chatten met een vriend vaar haar,  

beiden zijn 12 jaar. Sam vraagt aan Els om  

haar webcam op te zetten zodat ze elkaar  

kunnen zien. 

Even later stelt hij voor om haar bloes uit te  

trekken. Zij wil hier eerst niet op ingaan, maar  

Sam blijft aandringen waardoor Els toch  

toegeeft. Hier blijft het bij. De volgende  

ochtend begint iedereen aan tafel in de  

leefgroep te lachen. Als Els vraagt wat er 
 aan de hand is, dan antwoordt iemand  

uit de groep: „mooie borsten Els!‟.>  
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2.3.3 Vrijwilligheid 

  
Vrijwilligheid vereist dat er geen sprake is van een of andere vorm van dwang. Men spreekt van 

dwang als het ene kind druk uitoefent op het andere om in te stemmen met seksuele handelingen. 

Er zijn subtiele vormen van dwang zoals bedrog, groepsdruk of subtiele autoriteit. Maar ook meer 

expliciete vormen zoals omkoperij en dreigementen, die gepaard gaan met openlijk geweld, 

fysieke kracht of het dreigen met pijn doen. Als er weinig druk is, dan zijn kinderen vaak 

bekommerd om het bewaken van hun privacy, maar als er meer druk is evalueert deze privacy 

naar geheimhouding. Ze zijn vaak beschaamd of angstig om wat er gebeurt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je mag enkel 

meespelen als je 

je spleetje laat 

zien!! Hihi! 
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Voorbeelden: 

 
 
<Een meisje van 5 jaar is met een paar jongens van haar klas aan het spelen. De jongens zeggen tegen 

haar dat ze haar spleetje moet laten zien, anders mag ze niet meer meespelen.> 

 
 
<Sandra is 12 jaar. Één van de regels in de instelling is dat het verboden is om te roken. Zij verbreekt 

deze regel en wordt betrapt door Johan. Johan dreigt ermee om dit te vertellen aan een van de 

opvoeders, tenzij Sandra zijn piemel aftrekt. Sandra wil de straf die zal volgen ontwijken en gaat op 

dit voorstel in.> 
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2.4 GRADATIES IN SEKSUEEL GEDRAG 

In de tabel van Ryan worden seksuele gedragingen gecategoriseerd. We hebben opeenvolgend: 

„normaal‟ gedrag, de gele vlag, de rode vlag en de zwarte vlag. Dit is een manier om het 

veelomvattende begrip seksueel grensoverschrijdend gedrag onder te verdelen in verschillende 

niveaus. 

De gele vlag staat voor occasioneel lichte grensoverschrijdingen. Opvoeders moeten hierop ingaan met 

de bedoeling het proces van seksuele ontwikkeling te stimuleren. Gedragingen die onder de rode vlag 

horen zijn zorgwekkend en vereisen alertheid van de opvoeders. Als laatste zijn er gedragingen die bij 

de zwarte vlag horen. Hieronder vallen seksueel misbruik en risicovol seksueel gedrag. 

 

2.4.1 Gele vlag 

De gele vlag staat voor gedragingen die in bepaalde  

situaties voorkomen. Geel gedrag is licht  

grensoverschrijdend gedrag. Men spreekt hiervan als er  

geen sprake is van duidelijke wederzijdse toestemming,  

als er lichte dwang of druk wordt gebruikt of als er sprake is van lichte ongelijkwaardigheid op vlak 

van leeftijd, intelligentie,… Ook lichte aanstootgevend gedrag en gedrag dat niet leeftijdsadequaat is 

of zelfbeschadigend kan zijn, wordt bij geel gedrag onderverdeeld. Opvoeders moeten hierop ingaan 

met de bedoeling het proces van seksuele ontwikkeling te stimuleren. 

 

2.4.1.1 Gedragingen die onder de gele vlag horen: 

 

Wanneer kinderen in beslag genomen zijn door seksuele gedachten  

en thema‟s (in het bijzonder seksuele agressie) 

 

Wanneer kinderen proberen om andermans geslachtsdelen te ontbloten.  

 

Wanneer er seksueel expliciete conversaties met peers ontstaan. 

 

Wanneer het kind op (ernstig schokkende) seksuele opschriften worden betrapt. 

 

Wanneer kinderen over vroegtijdige seksuele kennis beschikken. 

 

Wanneer men een kind betrapt op éénmalig voyeurisme, obsceniteiten, exhibitionisme, pornografische 

interesse, frotteurisme (het seksueel opgewonden raken door lichamelijk contact met onbekenden). 

 

Wanneer kinderen in beslag genomen zijn door masturbatie, wederzijdse masturbatie of 

groepsmasturbatie. 

 

Wanneer kinderen het voorspel met poppen of leeftijdsgenoten (met de kleren aan) nabootsen. 
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2.4.2 rode vlag 

Gedragingen die onder de rode vlag horen zijn ernstig grensoverschrijdend, zorgwekkend en vereisen  

alertheid van de opvoeders. Volgens spreekt men van  

rood gedrag als er geen duidelijke toestemming is van beide betrokkenen, als er sprake is van 

chantage, manipulatie of macht om seksueel contact af te dwingen of als er sprake is van een grote 

ongelijkwaardigheid tussen de betrokkenen. Seksueel gedrag dat bij de meeste kinderen of jongeren 

pas op latere leeftijd wordt geobserveerd, gedrag dat fysieke, emotionele of psychologische schade 

veroorzaakt en gedrag dat beledigend of kwetsend is voor anderen, wordt eveneens als ernstig 

grensoverschrijdend beschouwd. 

 

2.4.2.1 Gedragingen die onder de rode vlag horen: 

 

Wanneer er seksueel expliciete gesprekken tussen personen  

met groot leeftijdsverschil plaatsvinden. 

 

Wanneer kinderen andermans geslachtsdelen aanraken. 

 

Wanneer kinderen zichzelf of anderen verlagen of vernederen met seksuele thema‟s. 

 

Wanneer een kind een ander dwingt om zijn genitaliën bloot te stellen. 

 

Wanneer kinderen bij andere kinderen angst opwekken of dreigen met geweld. 

 

Seksueel expliciete voorstellen of dreigingen van kinderen, inbegrepen geschreven woorden. 

 

Wanneer voyeurisme, exhibitionisme, obsceniteiten, pornografische interesse, frotteurisme bij 

kinderen herhaaldelijk voorkomt. 

 

Wanneer er sprake is van compulsieve masturbatie en een kind zelfs een opdracht onderbreekt voor 

masturbatie. 

 

Wanneer kinderen zichzelf masturberen samengaand met vaginale of anale penetratie. 

 

Wanneer kinderen de geslachtsgemeenschap met poppen of leeftijdsgenoten (met de kleren aan) 

nabootst. 

 

2.4.3 zwarte vlag 

Zwart gedrag is zwaar grensoverschrijdend seksueel  

gedrag. Hieronder vallen seksueel misbruik en risicovol  

seksueel gedrag. Er is sprake van zwart gedrag als er geen duidelijke toestemming is van beide 

betrokkenen, als het seksueel contact wordt afgedwongen met dreigementen, geweld, agressie of als er 

een grote ongelijkwaardigheid is tussen de betrokkenen. Ook gedrag dat totaal niet overeenstemt met 

wat op die leeftijd gebruikelijk is, zware fysieke, emotionele of psychische schade als gevolg heeft en 

als het gedrag zwaar aanstootgevend is spreekt men van zwart gedrag. 

 

2.4.3.1 Gedragingen die onder de zwarte vlag horen: 

 

Wanneer kinderen poppen, peers en/of dieren op orale, vaginale of anale manier penetreren.  
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Wanneer kinderen andere kinderen dwingen om hun genitaliën aan te raken. 

 

Wanneer kinderen geslachtsgemeenschap nabootsen met leeftijdsgenoten zonder kleren aan. 

 

Alle genitale verwondingen of bloedingen bij een kind die niet door een voorval te verklaren zijn. 
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Normaal gedrag 

 

 

gele vlag Rode vlag zwarte vlag 

 

Peuters die elkaar knuffelen en 

kusjes geven. 

 

 

 

 

 

 

Een 10 jarig jongetje die met zijn 6 

jarig broertje „doktertje‟ speelt. 

 

 

 

Kleuters die objecten in elkaars 

vagina of anus stoppen, al dan niet 

tijdens seksuele spelletjes. 

 

 

 

Een jongen van 16 die 

geslachtsgemeenschap heeft met een 

meisje van 9 jaar. 

 

 

 

Peuters die elkaar bekijken en 

aanraken tijdens spelletjes als 

„doktertje‟ en „vader en moedertje 

spelen‟. 

 

Een jongere die obscene geluiden en 

gebaren maken als er iemand 

passeert. 

 

Iemand van 15 die seksuele 

gesprekken voert met iemand van 7 

jaar. 

 

Een jongen van 14 jaar die een 

speelgoedthermometer in de vagina 

steekt van een meisje van 8 jaar. 

 

 

Een kleuter van 5 jaar die zichzelf 

stimuleert door met de hand over de 

eigen genitaliën te wrijven of door 

ergens tegenaan te wrijven. 

 

Een 15 jarige seksueel die expliciete 

gesprekken voert met een 11 jarige. 

 

Iemand die ongevraagd de handen 

op de billen of de borsten leggen. 

 

Iemand die een ander met een mes 

dwingt om mee te doen aan seksuele 

spelletjes. 

 

Een kind van 9 jaar dat interesse 

heeft voor erotische prentjes. 

 

De penis of borsten in het openbaar 

tonen of strippen voor de webcam. 

 

Iemand die ongevraagd een ander 

zijn/haar kruis betast. 

 

Iemand die een ander pijn doet 

wanneer die het seksueel contact 

weigert.  
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Iemands broek proberen af te 

trekken, rok proberen op te trekken 

of onder de wc deur gluren. 
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3 Boekje voor de jongeren 
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3.1 WAT IS NORMAAL SEKSUEEL GEDRAG EN WAT IS GRENSOVERSCHRIJDEND 

SEKSUEEL GEDRAG? 

 

 
 

Zie je me graag als ik seks 

met je heb? 

Hur

! 
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3.2 NORMALE SEKSUELE ONTWIKKELING 

 

3.2.1 Tieners 12 tot 16 jaar 

 

Eerste lichamelijke veranderingen 

De eerste lichamelijke veranderingen worden zichtbaar. Enerzijds zijn ze er trots op anderzijds treden 

gevoelens van schaamte op. 

Ontwikkeling van seksuele voorkeur 

Hier zullen tieners hun voorkeur voor het geslacht uiten. Enkele tieners merken dat hun seksuele 

fantasieën niet (alleen) gaan over het andere geslacht, maar ook over tieners van hetzelfde geslacht. In 

de puberteit wordt hier soms wel eens mee geëxperimenteerd: zoenen, betasten, wederzijds 

masturberen, … 

 

Masturberen begint toe te nemen 

Vanaf ongeveer 12 jaar kunnen kinderen seksueel geprikkeld 

worden en willen ze masturberen. Verder zien we ook dat de 

tieners seksuele fantasie hebben. 

 

 

 
 

Volwassen seksualiteit wordt steeds interessanter 

Kinderen van deze leeftijd zijn nog niet toe aan  

volwassenen seksualiteit, maar de interesse is er  

wel al. Ze kijken in  

pornoblaadjes, naar porno op het internet, ... 

Preutsheid neemt toe 

De tieners geven hun grenzen aan. 

Heftige seksuele gevoelens 

Alle emoties worden in de puberteit  

dieper en heftiger ervaren dan  

voorheen, dus ook de seksuele  

gevoelens. Er is een grote  

behoefte aan seksuele prikkels. .  

Jongeren gaan daarom op zoek naar  

beelden, informatie, video‟s, websites,… Het  

masturberen komt hier ook vaak voor. 
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3.2.2 Jongeren 

De eerste seksuele contacten 

Voorgaand aan geslachtsgemeenschap ondergaan jongeren in hun seksuele ontwikkeling enkele 

stappen: tongzoenen, daarna strelen, stimuleren van de geslachtsdelen,… 
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3.3 DEFINITIE VAN SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 

 

Sensoa (2008, p. 4) omschrijft seksueel grensoverschrijdend gedrag als volgt: 

“ Er zijn drie criteria op basis waarvan je kan bepalen of seksueel (getint) gedrag grensoverschrijdend 

is: gelijkwaardigheid (1), toestemming (2) en vrijwilligheid (3). Als aan één van deze criteria niet 

voldaan is, is er mogelijk sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Of dat ook zo is, is iets dat 

per geval beoordeeld moet worden, en bij twijfel door verschillende mensen tegelijk”. 

De term "seksueel grensoverschrijdend gedrag" is dus ruimer en bevat ook minder verregaand gedrag 

dan de term "seksueel misbruik". (Sensoa, 2008) 

 

Iemand stelt ook seksueel grensoverschrijdend gedrag wanneer deze op korte tijd meerdere seksuele 

partners heeft. Door de omgeving wordt dit gedrag als niet gepast en grensoverschrijdend beoordeeld, 

vaak zal de jongere dit niet zo beleven 

 

Het is ook belangrijk om een onderscheid te maken tussen gedrag dat door de jongere zelf en/of door 

diens seksuele partner(s) als grensoverschrijdend beleefd wordt en gedrag dat zij als normaal ervaren, 

maar dat door de omgeving als grensoverschrijdend beleefd wordt. Niet alle jongeren kan men over 

één kam scheren. 

 
 

 



 

 

67 

3.3.1 Gelijkwaardigheid 

 
Onder gelijkwaardigheid wordt het evenwicht in macht en controle van kinderen in 

interactie/relatie verstaan. Dit kan heel helder zijn zoals wanneer er een duidelijk verschil is in 

leeftijd, lengte, gewicht of intelligentie. Maar deze ongelijkheid kan zich ook op een subtieler 

niveau afspelen, zoals de baas zijn in het spel („Ik ben de vader en jij bent mijn kind.‟), of de 

informele leider zijn van een groep, een nieuwkomer, … Je kan slachtoffer worden als je jezelf de 

mindere voelt tegenover de andere. Diegene die het minst assertief is, het minst populair of het 

minst zelfzeker, is vaak het kwetsbaarste voor seksuele gedragingen van anderen op zichzelf 

(Frans, 2006). 

 
Voorbeelden: 

 

<Er komt een nieuw meisje in de leefgroep, Anne. De jongens vragen aan het meisje om haar borsten 

te laten zien of ze zal gepest worden.>   

 

< Elisa, een meisje van 16, heeft seks met een jongen van 15 

met een verstandelijke handicap.> 

3.3.2 
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3.3.2 Toestemming 

 
Volgens Sensoa (2008) wordt toestemming in de strafwet gezien als iets cruciaals. Men kan 

volgens de wet pas geldig toestemmen met seksuele contacten als men 16 jaar is of ouder. 

 

Toestemming, goedkeuring of consent betekent dat de ander volledig akkoord gaat met de 

seksuele interactie. Er zijn verschillende voorwaarden om van consent gedrag te kunnen spreken: 

 

1. De persoon in kwestie mag niet voor de gek gehouden of bedrogen worden. Er mag geen 

verwarring ontstaan. 

2. Beide kinderen moeten dezelfde kennis hebben over welk gedrag in het gezin, de cultuur en de 

peergroep als normaal beschouwd wordt. 

3. Beide partijen moeten bewust zijn van de gevolgen die dit soort gedragingen met zich 

meenemen. Ze moeten weten dat zwangerschap, een ziekte, straf of een stigma het gevolg kan 

zijn. 

4. Er moet respect zijn voor akkoord gaan of weigering, zonder dat er repercussies mee gemoeid 

zijn.  

 

 
Voorbeelden: 

 

<Maxime, een jongen van 19, betast zijn liefje van 17 zonder 

haar toestemming en tegen haar wil. 

 

<Een 13 jarig meisje dat niet weet dat ze zwanger kan 

worden als ze met een jongen vrijt, kan daar geen 

toestemming voor geven.> 

 

 

Stop Cederic! 



 

 

69 

3.3.3 Vrijwilligheid 

  

Vrijwilligheid vereist dat er geen sprake is van een of andere vorm van dwang. Men spreekt van 

dwang als het ene kind druk uitoefent op het andere om in te stemmen met seksuele handelingen. Er 

zijn subtiele vormen van dwang zoals bedrog, groepsdruk of subtiele autoriteit. Maar ook meer 

expliciete vormen zoals omkoperij en dreigementen, die gepaard gaan met openlijk geweld, fysieke 

kracht of het dreigen met pijn doen. Als er weinig druk is, dan zijn kinderen vaak bekommerd om het 

bewaken van hun privacy, maar als er meer druk is evalueert deze privacy naar geheimhouding. Ze 

zijn vaak beschaamd of angstig om wat er gebeurt. 

 
Voorbeelden: 

 

<Er wordt in de leefgroep een kerstbal georganiseerd. Op  

een bepaald moment danst Dirk heel dicht tegen Naomi  

aan. In eerste instantie ziet Naomi hier niets ergs in,  

maar daarna wil ze toch meer afstand. Dirk houdt hier  

geen rekening mee en doet gewoon verder. Op een  

bepaald moment begint Dirk met zijn piemel tegen  

Naomi haar achterwerk te schuren. >  

 

<Eva wordt vastgehouden door enkele jongens zodat  

de andere jongen haar kleren kan uittrekken.> 

 

<Enkele jongens van 16 dreigen Vanessa haar  

ouders te vertellen dat ze lesbisch is wanneer  

Vanessa weigert om haar borsten te laten zien.> 

 

<De trainer van Gille dreigt hem uit de ploeg  

te zetten als Gille niet ingaat op de avances  

van de trainer.>  

 

  



 

 

70 

3.4 GRADATIES IN SEKSUEEL GEDRAG 

 

In de tabel van Ryan worden seksuele gedragingen gecategoriseerd. We hebben opeenvolgend: 

„normaal‟ gedrag, de gele vlag, de rode vlag en de zwarte vlag. Dit is een manier om het 

veelomvattende begrip seksueel grensoverschrijdend gedrag onder te verdelen in verschillende 

niveaus. 

De gele vlag staat voor occasioneel lichte grensoverschrijdingen. Opvoeders moeten hierop ingaan met 

de bedoeling het proces van seksuele ontwikkeling te stimuleren. Gedragingen die onder de rode vlag 

horen zijn zorgwekkend en vereisen alertheid van de opvoeders. Als laatste zijn er gedragingen die bij 

de zwarte vlag horen. Hieronder vallen seksueel misbruik en risicovol seksueel gedrag. 

 

3.4.1 Gele vlag 

De gele vlag staat voor gedragingen die in  

bepaalde situaties voorkomen. Geel gedrag is licht  

grensoverschrijdend gedrag. Men spreekt hiervan  

als er geen sprake is van duidelijke wederzijdse  

toestemming, als er lichte dwang of druk gebruikt 

wordt of als er sprake is van lichte ongelijkwaardigheid op vlak van leeftijd, intelligentie, … Ook 

lichte aanstootgevend gedrag en gedrag dat niet leeftijdsadequaat is of zelfbeschadigend kan zijn, 

wordt bij geel gedrag onderverdeeld. Opvoeders moeten hierop ingaan met de bedoeling het proces 

van seksuele ontwikkeling te stimuleren. 

 

3.4.1.1 Gedragingen die onder de gele vlag horen: 

 

Wanneer een adolescent in beslag genomen is door seks of angst. 

 

Wanneer een adolescent interesse heeft in pornografie. 

 

Wanneer een adolescent polygame geslachtsgemeenschap heeft (promiscuïteit). 

 

Wanneer een adolescent seksuele agressie, gedachten en thema‟s. 

 

Wanneer de adolescent op (ernstig schokkende) seksuele opschriften worden ontdekt. 

 

Wanneer een adolescent anderen lastig valt met seksuele thema‟s. 

 

Wanneer een adolescent andermans persoonlijke ruimte schendt. 

 

Wanneer een adolescent shirts omhoog trekt en broeken omlaag trekt. 

 

Wanneer een adolescent moonshots doeg. 

 

Wanneer men een adolescent betrapt op éénmalig voyeurisme, frotteurisme met leeftijdsgenoten 

 
 

3.4.2 rode vlag 

Gedragingen die onder de rode vlag horen zijn ernstig grensoverschrijdend,  

zorgwekkend en vereisen alertheid van de opvoeders. Volgens spreekt men van  
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rood gedrag als er geen duidelijke toestemming is van beide betrokkenen,  

als er sprake is van chantage, manipulatie of macht om seksueel contact af  

te dwingen of als er sprake is van een grote ongelijkwaardigheid tussen de betrokkenen. Seksueel 

gedrag dat bij de meeste kinderen of jongeren pas op latere leeftijd wordt geobserveerd, gedrag dat 

fysieke, emotionele of psychologische schade veroorzaakt en gedrag dat beledigend of kwetsend is 

voor anderen, wordt eveneens als ernstig grensoverschrijdend beschouwd. 

 

3.4.2.1 Gedragingen die onder de rode vlag horen: 

 

Wanneer een adolescent compulsief masturbeert (in het bijzonder chronisch of openbaar). 

 

Als adolescenten zichzelf of anderen verlagen of vernederen met seksuele thema‟s. 

 

Wanneer adolescenten pogingen doen tot blootstellen van andermans genitaliën. 

 

Wanneer een adolescent voortdurend in beslag genomen zijn door agressieve pornografie. 

 

Seksueel expliciete gesprekken van adolescente met significant jongere kinderen. 

 

Wanneer een adolescent andermans genitaliën aanraakt zonder toestemming (vast grijpen). 

 

Wanneer een adolescent een ander seksueel expliciete bedreigd (verbaal of geschreven). 

 
 

3.4.3 zwarte vlag 

 
Zwart gedrag is zwaar grensoverschrijdend seksueel  

gedrag. Hieronder vallen seksueel misbruik en risicovol  

seksueel gedrag. Er is sprake van zwart gedrag als er geen  

duidelijke toestemming is van beide betrokkenen, als het seksueel contact wordt afgedwongen met 

dreigementen, geweld, agressie of als er een grote ongelijkwaardigheid is tussen de betrokkenen. Ook 

gedrag dat totaal niet overeenstemt met wat op die leeftijd gebruikelijk is, zware fysieke, emotionele 

of psychische schade als gevolg heeft en als het gedrag zwaar aanstootgevend is spreekt men van 

zwart gedrag. 

 

3.4.3.1 Gedragingen die onder de zwarte vlag horen: 

 

Wanneer een adolescent obscene telefoontjes pleegt, voyeuristische, exhibitionistische of 

frotteuristische daden stelt. 

 

Wanneer een adolescent geslachtsgemeenschap heeft met significante jongere kinderen (seksueel 

misbruik van kinderen). 

 

Wanneer een adolescent een ander dwingt tot seksueel contact (aanranding). 

 

Wanneer een adolescent een ander dwingt tot penetratie (verkrachting). 

 

Wanneer een adolescent seksueel contact heeft met dieren (bestialiteit). 

 

Wanneer een adolescent genitale verwondingen veroorzaakt aan anderen.
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Normaal gedrag gele vlag 

 

 

Rode vlag zwarte vlag 

 

Twee 13 - jarigen die seksuele 

gesprekken voeren via MSN. 

 

 

 

Een jongere die obscene geluiden 

en gebaren maken als er iemand 

passeert. 

 

 

 

 

 

Iemand die ongevraagd de handen 

op de billen of de borsten leggen. 

 

 

 

 

 

Een jongen van 16 die 

geslachtsgemeenschap heeft met 

een meisje van 9 jaar. 

 

 

 

 

 

Een jongen en een meisje van 17 

en 16 jaar die een intieme relatie 

met elkaar hebben en met elkaar 

vrijen. 

 

 

Iemands broek proberen af te 

trekken, rok proberen op te trekken 

of onder de wc deur gluren. 

 

 

Iemand die ongevraagd een ander 

zijn/haar kruis betast. 

 

 

Iemand die een ander pijn doet 

wanneer die het seksueel contact 

weigert.  

 

  

De penis of borsten in het 

openbaar tonen of strippen voor de 

webcam. 

 

 

Zeggen dat je het uit zal maken als 

je vriend of vriendin niet met je 

naar bed wilt. 

 

 

Iemand die een ander met een mes 

dwingt om mee te doen aan seksuele 

spelletjes. 

 

  

Een 15 jarige seksueel die 

expliciete gesprekken voert met 

een 11 jarige. 

 

 

Een 14 jarig meisje dat een jongen 

masturbeert in ruil voor een 

sigaret. 

 

 

Een jongen van 14 jaar die een 

speelgoedthermometer in de vagina 

steekt van een meisje van 8 jaar. 
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A l g e m e e n  b e s l u i t  

Met het project seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben we getracht antwoord te geven op de 

specifieke vraag van Ons Kinderhuis: wanneer spreekt men van seksueel grensoverschrijdend gedrag.  

 

Allereerst hebben we getracht de normale seksuele ontwikkeling per leeftijdsfase te omschrijven. We 

konden daaruit concluderen dat bepaalde gedragingen die al snel als grensoverschrijdend bestempeld 

worden, eigenlijk tot de normale seksuele ontwikkeling behoren. Vervolgens hebben we geprobeerd 

om per leeftijdsfase uit te schrijven op welke manier opvoeders het best reageren op de normale 

seksuele ontwikkeling. Om een goede beantwoording op de vraag van Ons Kinderhuis te verzekeren 

hebben we geprobeerd om een definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag te formuleren. We 

vonden geen enkele definitie allesomvattend. We hebben daarom eerst de wet geschetst en daarachter 

de definitie van Sensoa. Deze hebben we aangevuld met aspecten die we essentieel achtten. Het 

onderzoek naar ongewilde seks geeft ons een ander beeld dan verwacht. Seksueel grensoverschrijdend 

gedrag, en dan alleen nog maar op basis van onvrijwilligheid en het niet geven van toestemming, komt 

vaker voor dan verwacht. Toch missen we nog enkele aspecten om een beter beeld te krijgen van dit 

onderzoek. In wat volgt hebben we een poging ondernomen om seksueel gedrag onder te verdelen in 

gradaties. We hopen dat we een zo volledig mogelijk beeld hebben geschetst en dat de meeste seksuele 

gedragingen in deze categorieën onder te brengen zijn. Uit het hoofdstuk dat daarop volgt kunnen we 

besluiten dat kinderen in een POS eerder seksueel grensoverschrijdend gedrag stellen en over het 

algemeen moeilijker uit de situatie komen. Dit is het gevolg van het feit dat ze problemen op 

verschillende gebieden hebben. Vervolgens worden er een aantal risico – en beschermende factoren 

geschetst waarbij me niet pretenderen volledig te zijn. Bij het hoofdstuk van de mogelijke signalen 

besluiten we dat het belangrijk is alert te zijn voor mogelijke signalen. Ook besluiten we daar dat 

signalen onlosmakelijk verbonden zijn met de gevolgen. Als we de signalen niet op tijd opmerken, 

zullen de gevolgen zwaarder doorwegen op het slachtoffer dan wanneer we er vroeg bij zijn. Wij 

achten het belangrijk om rekening te houden met de verschillende gevolgen die kunnen voortvloeien 

uit het seksueel grensoverschrijdend gedrag. De gevolgen hebben een traumatisch effect op de verdere 

levensloop van de slachtoffers. De ernst van de symptomen, de veerkracht en de ondersteuning 

worden gedeeltelijk bepaald door de risico- en beschermende factoren. We moeten er rekening mee 

houden dat bovenstaande gevolgen niet altijd voorkomen bij de slachtoffers. Eveneens is het zo dat de 

intensiviteit en de impact van seksueel grensoverschrijdend gedrag kan verschillen.  

Wat de plegers betreft hebben we geconcludeerd dat het vaak een bekende is voor het slachtoffer, van 

het mannelijke geslacht en vaak jonger dan twintig jaar. De opvoedingsgeschiedenis van de pleger 

speelt eveneens een grote rol met betrekking tot het plegen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.  

De reactie op seksueel gedrag moet afgestemd worden op de ernst en de vorm. Er werd ook 

specifieker in gegaan op het reageren bij seksueel misbruikte kinderen. Daarbij hebben we besloten dat 

het kenmerkend is voor misbruikte kinderen of jongeren dat ze zichzelf de schuld geven als ze in 

aanraking komen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. We hebben kort beschreven dat een 

luisterhouding heel erg belangrijk is en de gedragsveranderingen die zich kunnen voordoen. In het 

laatste hoofdstuk hebben we geconcludeerd dat een duidelijk, rechtlijnig beleid rond seksueel gedrag 

om verschillende redenen nuttig kan zijn in een instelling. 

 

Op het moment dat de theorie zo goed als samengesteld was, zijn we begonnen aan de implementatie 

van het project. De implementatie is het concrete antwoord op de vraag van Ons Kinderhuis. We 

hebben een boekje voor de kindergroep en een boekje voor de jongerengroep geconstrueerd. We 

hopen dat de begeleiders van Ons Kinderhuis de boekjes als bruikbaar ervaren. Niet ieder hoofdstuk 

dat we in de paper hebben uitgewerkt is ook in de boekjes terug te vinden. In de paper zijn we dieper 

ingegaan op de eigenlijke vraag van Ons Kinderhuis. We hebben dit enerzijds gedaan uit persoonlijke 

interesse. Anderzijds was de vraag van Ons Kinderhuis beperkt en hebben we geprobeerd om de paper 

een meerwaarde te geven. 
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Bijlage 1: Internationale studie 

RUTGERS NISSO GROEP 

 

Rutgers Nisso groep is een bekend kenniscentrum waar men werkt rond seksualiteit. Ze zijn gericht op 

het geven van voorlichting, bieden van preventie, hulpverlening en beleid door middel van 

onderzoeken en het verspreiden van kennis. Ze gaan ervan uit dat er al goed gewerkt wordt rond 

seksualiteit. Nederland is één van de landen waar seksualiteit een veel besproken en behandeld 

onderwerp is. Maar de nota die hierbij wordt gemaakt is dat dit nog altijd beter kan. Rutgers Nisso 

groep werkt onder andere voor beleidsmakers en professionele ministeries, GGD – en 

zorginstellingen, onderwijs, … Deze maken gebruik van hun aanbod. Ook bieden zij hulp op 

internationaal vlak. Hun werkterrein omvat dus meer dan wij dachten. Enerzijds bieden ze een 

theoretische achtergrond over seksualiteit, behandelen ze seksueel geweld, tienerzwangerschappen op 

nationaal vlak, maar anderzijds zijn ze ook actief op internationaal vlak. Dit wordt allemaal 

gerealiseerd door vakkundig personeel zoals psychologen, seksuologen, onderzoekers en consulenten. 

Hun aanbod bestaat uit een brede waaier van hulpmiddelen. Hieronder verstaan we lespakketten, 

trainingspakketten, websites, materialen, workshops, boeken en brochures. Ze richten zich niet 

bepaald tot één specifieke doelgroep, maar staan zowel open voor jongeren, volwassenen als voor 

personen met een handicap, … 

We hebben gekozen voor deze organisatie omdat het één van de grootste is die werkt rond seksualiteit 

CASA 

 

We hebben voor onze internationale studie onder andere voor deze organisatie gekozen om te 

onderzoeken hoeveel slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel geweld, … te 

maken krijgen met onvoorziene zwangerschappen.  

CASA staat voor centra voor anticonceptie, seksualiteit en abortus. CASA doet niet enkel aan abortus, 

maar werkt dus ook rond preventie. Dit door middel van voorlichting en anticonceptie.  

Er zijn enkele voorwaarden waar cliënten aan moeten voldoen voor ze in aanmerking komen voor 

abortus. De vrouw moet vrijwillig kiezen om aan abortus te doen en niet verplicht worden door familie 

of vriend. Ze moeten een gesprek voeren met de psychiater. 

CASA is een landelijke organisatie die hulpverlening biedt aan mensen die vragen hebben over 

abortus of die denken aan een zwangerschapsafbreking. Verder geven ze ook advies over 

anticonceptie, seksuele problemen. 

 

DE EVANGELISCHE KERK 

De Evangelische kerk is al meer dan honderd jaar geleden ontstaan als een afsplitsing van de 

Hervormde kerk. De kerk van de Afscheiding heette deze kerk toen. Later is daaruit bijvoorbeeld ook 

de Gereformeerde kerk ontstaan.  

De Evangelische kerk vertrekt vanuit de volgende visie: Jezus is Heer. Vanuit die visie proberen ze te 

leven en proberen wij ook verantwoording te dragen voor de wereld waarin wij leven. Het is Gods 

wereld waarop wij als rentmeesters mogen wonen.  

Evangelische mensen proberen zich te baseren op de bijbel en die legt de verantwoordelijkheid steeds 

bij mensen zelf. Het uitgangspunt in al ons handelen moet steeds de liefde zijn, alsmede de gulden 

regel van Jezus: Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen (Mat. 7:12). 

Wanneer je seks los koppelt van liefde dan doe je het niet goed. I.t.t. de RK kerk vinden evangelisten 

(trouwens alle protestanten) dat seks een waarde heeft in zichzelf. Dat wil zeggen: je mag er van 

genieten, ook als het niet de bedoeling is dat er kinderen komen. Wanneer twee tieners onbeschermde 

seks hebben en de kans bestaat dat het meisje zwanger wordt dan lijkt dat volgens hen geen goede 
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zaak. Maar dan hebben we het over verantwoord gedrag. Een algemeen verbod van seks voor een 

huwelijk kennen ze niet. 

Misschien wordt er wel te weinig over seks gesproken. Er ligt een taboe op vanuit het verleden. 

Tegenwoordig wordt het gesprek over seks gemakkelijker, maar het gevaar bestaat dat het dan ook 

platter wordt. Over het algemeen vindt de kerk dat seks een van de gaven is die God aan de mensen 

heeft geschonken. Gaven waarvan de mens mag genieten.  
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Bijlage 2: Bewijzen van bezoek aan instellingen 
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