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Seksueel grensoverschrijdend gedrag
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Firma LoS ontwikkelt en verzorgt
interactieve, op maat gemaakte
trainingen seksualiteit en 
weerbaarheid voor jongeren, 
zorg- en onderwijsprofessionals.

Firma LoS ondersteunt scholen/docenten in het bespreekbaar maken en inbedden
van de thema’s rondom relaties en seksualiteit. Wij bieden diverse train the teacher 
trainingen aan. Zie www.lerenoverseks.nl/hoe-gaan-we-los voor een volledig
aanbod.
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Introductie
Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Tea Consent

https://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8


Seksuele grensoverschrijding

Als iemand overgehaald, beïnvloed, gemanipuleerd, 
gechanteerd of gedwongen wordt om seks te hebben is er
sprake van seksuele grensoverschrijding. 



Seksueel geweld

Seksueel geweld is wat in de wet als aanranding en 
verkrachting is gedefinieerd, dat wil zeggen penetratie
(verkrachting) of andere seksuele handelingen (aanranding) 
waarbij geweld is gebruikt, dreiging met geweld of gebruik is 
gemaakt van een situatie of toestand waardoor iemand niet in 
staat was te weigeren (bijv. door middelengebruik). 



Seksueel misbruik
Elke vorm van seksuele grensoverschrijding waarbij sprake is 
van seks tussen een volwassene met een kind omdat hier per 
definitie sprake is van ongelijkwaardigheid, of andere situaties
waarbij misbruik wordt gemaakt van een leeftijds- of 
machtsverschil. 



Incest

Incest betreft seks tussen familieleden. Dit hoeft niet perse
ongewenst of grensover- schrijdend te zijn. Incest is dan ook
geen goede term om misbruik van kinderen mee aan te
duiden. Seksueel contact met een kind gaat echter altijd over 
een grens, en is seksueel misbruik. 



Seksuele intimidatie

Verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele
betekenis dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van 
een persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een
bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of 
kwetsende situatie wordt gecreëerd. 



Seks onder je 25e - 2017

• 8.054 jongens en 12.446 meisjes vulden een 
online vragenlijst in

• Geworven via scholen en GBA steekproef 
(getrokken en gewogen door het CBS)

• Ophoging in 15 GGD regio’s

• www.seksonderje25e.nl



Vlaggensysteem

Reageren op seksueel (grensoverschrijdend) 
gedrag van kinderen en jongeren.

• 6 criteria om gedrag te beoordelen

• 4 vlaggen om gedrag te benoemen



6 criteria 
(stuurwielmodel voor weerbaarheid)

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

Passend bij leeftijd
en ontwikkeling

Passend bij context

Zelfrespect



1. Toestemming

• Consent of wederzijdse toestemming

• Als we het allebei goed en prettig vinden, 
dan is het oke. Ik moet goed vragen of het 
ok is. Als ik het niet wil, dan moet ik dat
zeggen en het niet doen .Als mijn vriend/in 
zegt dat hij/zij niet wil, dan mag ik niet
aandringen.



2. Vrijwilligheid

• Ik doe het alleen omdat ik het zelf wil

• Ik doe het niet om de ander een plezier te
doen of omdat ik bang ben dat de ander
boos zal worden. Ik mag niet aandringen als
de ander niet wil.



3. Gelijkwaardigheid

• Seksueel getint contact met iemand die veel
ouder, sterker of slimmer is, is niet oke. 
Seksueel getint gedrag met iemand die veel
jonger of zwakker is ook niet.

• .



4. Passend bij leeftijd en 
ontwikkeling

• Ik doe geen dingen waar ik te oud of te jong
voor ben. 

• Zie normatieve lijst



5. Passend bij context

• Ik houd rekening met mijn omgeving en doe 
geen dingen die anderen zouden kunnen
storen of chockeren. Anderen houden ook
rekening met wat jij storend vindt.



6. Zelfrespect

• Ik denk na over de schadelijke gevolgen van 
mijn gedrag voor mezelf.





Handelingsperspectief

Op maat reageren:

Het gedrag wordt gekoppeld aan een
normatieve lijst.

Hoe verhoud je je tot dit gedrag?

Pedagogisch reageren zonder te veroordelen.



Handelingsperspectief

Groen: Bekijk, beluister, benoem, bevestig, 
leg uit

Geel: bekijk, beluister, benoem, begrens/leid
af, leg uit, observeer

Rood: Bekijk/beluister, benoem/confronteer, 
verbied, leg uit, observeer extra 

Zwart: Bekijk/beluister, benoem, verbied, leg 
uit, straf/verwijs door, observeer extra 
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