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• Preventie seksueel misbruik:  
Kinderen zijn niet bij machte om seksueel misbruik te voorkomen. Wel kunnen er signalen 
van seksueel misbruik naar boven komen bij het bespreken van deze thema’s. Hoe je 
hier op een adequate manier mee om kunt gaan, kun je lezen in de handreiking Seksueel 
misbruik van Rutgers en het Centrum voor Seksueel geweld. 

• Praten over:
Wensen en grenzen rond seksualiteit, intimiteit en lichamelijkheid zijn voor iedereen 
anders. Wat voor de een acceptabel en prettig is, kan voor de ander over een grens gaan. 
Daarom is het herkennen, erkennen en respecteren (bij jezelf en bij anderen) van wensen 
en grenzen zo belangrijk, net als het kunnen communiceren over wensen en grenzen en 
het kunnen geven en vragen van consent.

• Oefenen: 
Bij een positieve seksuele interactie is sprake van wederzijdse instemming, vrijwilligheid 
en gelijkwaardigheid. Grenzen worden overschreden als aan een of meer van deze 
voorwaarden niet wordt voldaan.
Als iemand aangeeft dat iets over de grens is, is dat ook over de grens. Niemand kan voor 
een ander bepalen waar de grenzen liggen. Grenzen kunnen zowel expres overschreden 
worden als per ongeluk. Maar degene die de grenzen van een ander overschrijdt, is daar 
altijd verantwoordelijk voor. Daarom is consent vragen zo belangrijk.

1. Over welke wensen en grenzen praten we? 
En wat is consent?

Oefenen in het communiceren over wensen en grenzen, 
en het vragen en geven van toestemming zijn belangrijke 
onderdelen van relationele en seksuele vorming in 
het basisonderwijs. Het geeft leerlingen een niet te 
onderschatten basis voor het beleven van gewenste 
intimiteit en seksualiteit. Dit kunnen ze direct toepassen 
in hun vriendschappen en in de klas, het ondersteunt 
een positieve seksuele ontwikkeling en het draagt bij aan 
preventie van seksuele grensoverschrijding.

• Voor iedereen anders
Wensen en grenzen rond seksualiteit, intimiteit en lichamelijkheid zijn voor iedereen 
anders. Wat voor de een acceptabel en prettig is, kan voor de ander over een grens gaan. 
Daarom is het herkennen, erkennen en respecteren (bij jezelf en bij anderen) van wensen 
en grenzen zo belangrijk, net als het kunnen communiceren over wensen en grenzen en 
het kunnen geven en vragen van consent.

• Wanneer over de grens? 
Bij een positieve seksuele interactie is sprake van wederzijdse instemming, vrijwilligheid 
en gelijkwaardigheid. Grenzen worden overschreden als aan een of meer van deze 
voorwaarden niet wordt voldaan.
Als iemand aangeeft dat iets over de grens is, is dat ook over de grens. Niemand kan voor 
een ander bepalen waar de grenzen liggen. Grenzen kunnen zowel expres overschreden 
worden als per ongeluk. Maar degene die de grenzen van een ander overschrijdt, is daar 
altijd verantwoordelijk voor. Daarom is consent vragen zo belangrijk.

• Consent:  
Consent vragen is toestemming vragen om iemand aan te raken. Consent geven is 
iemand toestemming geven om je aan te raken, bijvoorbeeld om te knuffelen of een kus 
te geven. 
Consent kunnen geven en vragen is een belangrijke vaardigheid om (online) seksuele 
grensoverschrijding te voorkomen en gewenste intimiteit en seksualiteit te ondersteunen.

Preventie seksuele grensoverschrijding:
Het praten over wensen en grenzen en het leren vragen en geven van consent is een 
belangrijk onderdeel van preventie van seksuele grensoverschrijding, met name ook 
op latere leeftijd. Daarbij is het belangrijk dat er ook aandacht is voor andere aspecten 
die bijdragen aan preventie van seksuele grensoverschrijding, zoals gendergelijkheid, 
diversiteit en positieve normen rond gender en seksualiteit.
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3. Aandacht verplicht voor scholen

• De thema’s seksuele vorming en seksuele diversiteit zijn sinds 2012 opgenomen in 
de kerndoelen van het onderwijs. Basisscholen, speciaal en voortgezet onderwijs 
zijn verplicht aandacht te besteden aan deze twee thema’s. In kerndoel 38 voor het 
primair onderwijs en kerndoel 53 voor het speciaal onderwijs staat: ‘De leerlingen 
leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele 
samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met 
seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.’ 
De achtergrond van deze kerndoelen is om seksuele dwang, grensoverschrijdend 
gedrag en LHBTI+-negatief gedrag te voorkomen en om respectvol gedrag en 
seksuele weerbaarheid van leerlingen te bevorderen. 

• Naast aandacht van leerkrachten voor wensen, grenzen en consent draagt het 
instellen van gedragsregels en protocollen bij aan het tijdig signaleren van onveilige 
situaties. Scholen zijn verplicht om te zorgen voor een sociaal veilig klimaat in en om 
de school. 

• Aandacht voor lichaamsintegriteit (wensen, grenzen en consent) raakt aan sociaal 
burgerschap en waardigheid. Scholen zijn verplicht om hier aandacht aan te 
besteden. Burgerschap verwijst naar de belangrijkste universele rechten en waarden 
van de mens. Scholen bieden een respectvolle oefenplaats waarin actief geoefend 
kan worden met de basiswaarden en burgerschapsvaardigheden die geïnternaliseerd 
worden.

• Qua burgerschap zijn er enkele centrale spelregels die gehanteerd en voorgeleefd 
dienen te worden: actieve bevordering van autonomie, vrijheid van meningsuiting, 
het gelijkheidsbeginsel, verdraagzaamheid, begrip en verantwoordelijkheidsbesef, 
en het afwijzen van onverdraagzaamheid en discriminatie. Deze elementen vormen 
in de onderwijspraktijk de minimale kern waaraan een school moet voldoen 
bij het bevorderen van respect voor en kennis van de basiswaarden vrijheid, 
gelijkwaardigheid en solidariteit. 

2. Waarom is aandacht voor wensen, 
grenzen en consent belangrijk?

Door op respectvolle wijze aandacht voor elkaars wensen en grenzen te hebben, leren 
kinderen om consent te vragen, te geven en grenzen te accepteren als die aangegeven 
worden. Dit is belangrijk, omdat:

• Kinderen al op jonge leeftijd een seksuele ontwikkeling doormaken, relaties aangaan, 
vriendschappen ontwikkelen, verliefd worden en hun eerste ervaringen opdoen met 
seksualiteit (het ontdekken van hun lichaam en dat van de ander, zoenen, de eerste 
seksuele gevoelens). Het is belangrijk om aandacht te hebben voor de wensen en 
grenzen van hun eigen lijf en dat van anderen. 

• Het een solide basis legt voor respectvolle omgang nu en later als ze een seksuele 
relatie aangaan, en zo bijdraagt aan de preventie van seksuele grensoverschrijding.

• Aandacht voor wensen, grenzen en consent in het basisonderwijs bijdraagt aan een 
veilig en prettig school- en leefklimaat. Leerlingen voelen zich veilig, gerespecteerd en 
gezien. 
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Geef leerlingen de mogelijkheid om persoonlijke vragen die ze niet in de groep willen 
stellen in een vragendoos te posten. De vraag kan dan anoniem en klassikaal besproken 
worden. 

Kies daar een vast moment in de week voor uit, zodat leerlingen ook weten dat dat het 
moment is dat intieme vragen besproken worden en het ze niet overvalt.

Meer informatie over een veilig schoolklimaat vind je op de website van Stichting School 
& Veiligheid.

Positieve insteek: maak seksualiteit bespreekbaar
Door seksualiteit op een open en positieve manier te bespreken, haal je het taboe eraf 
en schep je ruimte voor leerlingen om hier openlijk over te praten, vragen te stellen en te 
oefenen met hoe op een positieve en respectvolle manier met elkaar om te gaan. Ook als 
het seksueel wordt.

Volwassenen hebben soms de neiging om op een waarschuwende en beschermende 
manier over seksualiteit te spreken met kinderen, waardoor seksualiteit een negatieve 
lading kan krijgen. Wanneer je echter al met jonge kinderen op een positieve manier 
over  seksualiteit praat en de gesprekken hierover geleidelijk uitbreidt, krijgt een 
positieve seksualiteitsbeleving ook aandacht. Een positieve seksualiteitsbeleving is een 
beschermende factor, het ondersteunt positief seksueel gedrag en maakt de kans om 
pleger of slachtoffer van seksuele grensoverschrijding te worden kleiner.

Seksueel plezier maakt deel uit van seksuele gezondheid. Het bespreken van gewenste 
intimiteit en seksueel plezier maakt dat kinderen zich meer bewust zijn van hun 
(seksuele) wensen en beter in staat zijn om deze kenbaar te maken. Ook ondersteunt dit 
de boodschap dat seksuele interacties ook voor de ander plezierig moeten zijn. Als de 
ander het niet leuk vindt, dan stop je ermee.

Seksuele vorming die zich richt op hoe je op een respectvolle manier seksualiteit en 
intimiteit kan beleven, is vaak effectiever dan een waarschuwend vingertje.

4. Wensen, grenzen en consent in de klas
Aandacht voor wensen, grenzen en consent in de klas kan op verschillende manieren. Je 
kan randvoorwaarden scheppen, zodat kinderen op een veilige manier kunnen oefenen 
met het aangeven van wensen en grenzen en het vragen en geven van consent. Je kan 
rituelen introduceren die van consent de norm maken en je kan gericht les geven over 
wensen, grenzen en consent. Al deze manieren zijn belangrijk en samen vormen ze de 
basis voor respectvolle omgang.

Randvoorwaarden: Zorg voor een veilig & positief klimaat
Veiligheid om jezelf te kunnen zijn, vragen te stellen over seksualiteit en te oefenen met 
wensen, grenzen en consent.

Veilige sfeer in de klas: stimuleer positief gedrag  
Om kinderen te leren hoe ze hun wensen kunnen uitspreken, is het essentieel dat er 
een positief veilig klimaat in de klas heerst. Dit kun je bereiken door positief gedrag te 
stimuleren. Zoals elkaar complimentjes geven en vragen wat iemand wel en niet fijn 
vindt. En door in te grijpen bij negatief gedrag. Accepteer bijvoorbeeld niet dat er niet 
naar een nee geluisterd wordt, ook niet als grapje. Niet in de klas, niet daarbuiten, en niet 
online.

Afspraken bieden veiligheid en duidelijkheid. Leerlingen weten wat wel en niet geoorloofd 
is en of er consequenties zijn. Tussen grenzen, wensen en consent zit een grijs gebied 
van gevoel dat onderzocht wordt door kinderen. Duidelijke afspraken en regels helpen 
hen richting te geven in hun explorerend (seksueel) gedrag. Denk hierbij ook aan online 
gedrag.

Afspraken die je met leerlingen kunt maken:
1. Van complimenten geven en krijgen word je blij.
2. Schelden of elkaar belachelijk maken doen we niet.
3. Je mag altijd zeggen, of laten zien, wat je wel en niet fijn vindt. 
4.  Check altijd wat de ander wel en niet fijn vindt, bijvoorbeeld door te vragen.
5. Stop als een klasgenoot iets niet fijn vindt (of nee zegt).
6. Als er iets gebeurt wat je niet fijn vindt en je kunt het niet stoppen, dan mag je   
 hulp vragen. (En hulp vragen voor een klasgenoot is geen snitchen.)
7.  Als er iets gebeurd is wat je niet fijn vindt, mag je dit altijd vertellen aan iemand   
 die je vertrouwt.

Laat bij punt 7 leerlingen vast nadenken naar wie zij toe zouden gaan als hen iets dwars 
zit. Dat maakt de stap kleiner om daadwerkelijk hulp te vragen als er iets aan de hand is.

https://www.schoolenveiligheid.nl/
https://www.schoolenveiligheid.nl/
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Positieve normen rond gender en seksualiteit: geeft kinderen ruimte zichzelf te zijn
Al vroeg leren kinderen dat er in onze maatschappij zoiets bestaat als echte 
‘meisjesdingen’ en typische ‘jongensdingen’, en dat het vaak niet wordt geaccepteerd als 
je die twee door elkaar haalt en je ‘anders’ gedraagt. Die normen hebben grote gevolgen 
voor de seksuele gezondheid van kinderen. (zie ook Heersende gendernormen hebben al 
vanaf jonge leeftijd grote gevolgen | Movisie)

Voor meiden en jongens gelden andere normen over wat seksueel acceptabel gedrag. 
Meiden worden vaak gezien als degene die de grenzen moeten bewaken en die iets 
verliezen in een seksuele interactie (respect, maagdelijkheid). Jongens worden juist 
gezien als degene die grenzen proberen te overschrijden en iets winnen bij seksuele 
interacties (status, bevestiging van mannelijkheid). Dit noemen we ook wel de dubbele 
moraal: meiden en jongens worden anders beoordeeld bij hetzelfde seksuele gedrag. 
Deze normen zijn schadelijk voor de seksuele gezondheid van jongeren en dragen bij aan 
een klimaat waar het slachtoffer de schuld krijgt van seksuele grensoverschrijding (had 
je maar niet..) en het gedrag van de pleger goed wordt gepraat (boys will be boys).

Daarom is het belangrijk aandacht te hebben voor deze gendernormen en zelf meiden en 
jongens niet anders te beoordelen voor hetzelfde seksuele gedrag.

https://www.movisie.nl/artikel/heersende-gendernormen-hebben-al-vanaf-jonge-leeftijd-grote-gevolgen#:~:text=Die%20normen%20hebben%20grote%20gevolgen.&text=Kinderen%20maken%20gendernormen%20eigen%20rond,verwachten%20van%20jongens%20en%20meisjes
https://www.movisie.nl/artikel/heersende-gendernormen-hebben-al-vanaf-jonge-leeftijd-grote-gevolgen#:~:text=Die%20normen%20hebben%20grote%20gevolgen.&text=Kinderen%20maken%20gendernormen%20eigen%20rond,verwachten%20van%20jongens%20en%20meisjes
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Diversiteit is de realiteit
Juist door ruimte te bieden aan diversiteit in hoe je jongen bent, hoe je meisje bent 
of misschien gewoon hoe je kind bent, kan je negatieve stereotiepe gendernormen 
tegengaan. Stop kinderen niet in hokjes, maar laat ze juist lekker buiten de (gender-)
lijntjes kleuren. Zodat iedereen zichzelf mag zijn en geaccepteerd wordt. 

Maak consent de norm
Naast een veilig klimaat kan het heel leuk en leerzaam zijn om een aantal rituelen in de 
klas te introduceren waarbij actief naar consent wordt gevraagd. Hierdoor zet je een 
duidelijke norm neer dat consent vanzelfsprekend is en bijdraagt aan omgangsvormen 
die fijn zijn voor iedereen.

Denk bijvoorbeeld aan:
► Vraag kinderen zelf hoe ze in de ochtend begroet willen worden.
► Bedenk iets in dezelfde lijn voor hoe kinderen elkaar onderling begroeten.
► Maak afspraken over een teken dat je geeft of een woord dat je zegt als je vindt   
dat iemand te dichtbij komt of ergens mee moet stoppen.
► Vraag zelf altijd of het oké is om een kind aan te raken, zo laat je zien dat consent   
vragen heel normaal is.

Zijn er meer momenten in de klas waar aanrakingen of dichtbij komen voorkomen? 
Bedenk samen rituelen om te zorgen dat consent de norm wordt. Laat hier niemand 
buiten de boot vallen: verzin altijd opties of alternatieven om mee te doen zonder 
aangeraakt te worden. Let op dat als iemand niet aangeraakt wil worden dat met net 
zoveel enthousiasme wordt ontvangen als iemand die dat wel wil. Een boks is net zo 
feestelijk als een knuffel.

Geef les over wensen, grenzen en consent
Naast ruimte te bieden voor wensen, grenzen en consent in de alledaagse omgang in de 
klas, is het ook belangrijk specifiek les te geven over wensen, grenzen en consent. Want 
in een wereld waar respectvolle omgang niet altijd het voorbeeldgedrag is, is het niet 
altijd makkelijk om wensen en grenzen aan te geven, te herkennen en te respecteren, of 
consent te vragen en geven. Maar oefening baart kunst.

Onderaan deze handreiking vind je erkende interventies met lessen over wensen, grenzen 
en consent. Deze kan je goed gebruiken om les hierover te geven. Omdat je grenzen, 
wensen en consent niet vaak genoeg kan oefenen, is het goed om deze lessen aan te 
vullen met extra oefeningen, zoals hieronder.

Lessen over wensen, grenzen en consent kunnen het hele jaar door gegeven worden. 
Het is aan te bevelen om bij de start van het schooljaar heldere en duidelijk afspraken te 
maken over de omgang met elkaars grenzen en wensen om de veiligheid te bevorderen.

Iedereen heeft wensen en iedereen heeft grenzen, dus oefen met de hele klas, juist ook 
met de jongens.

5. Zes tips om jongens en meiden niet in 
hokjes te stoppen of ongelijk te beoordelen

Geef geen gender aan eigenschappen, speelgoed of activiteiten
Door eigenschappen, speelgoed of activiteiten niet te framen als typisch voor jongens of 
typisch voor meiden, geef je leerlingen de ruimte zelf te ontdekken wie ze zijn en wat ze 
leuk vinden om te doen.

Deel de groep niet automatisch in in meiden en jongens
Door de groep regelmatig in te delen in jongens en meiden geef je de boodschap dat 
meiden en jongens heel anders zijn. Terwijl meiden en jongens toch vooral hetzelfde zijn. 
Juist door de diversiteit te laten zien onder jongens en onder meiden geef je leerlingen de 
ruimte zichzelf te zijn. Deel elke keer op andere gronden in. Denk aan welke maand jarig, 
lengte, haarlengte, kleur t-shirt. Zoveel leuke dingen te verzinnen!

Heb oog voor leerlingen die niet (helemaal) voldoen aan de heersende 
gendernormen

Krijgen deze leerlingen voldoende ruimte om zichzelf te zijn en worden zij bevestigd in 
dat zij zichzelf mogen zijn? Dit is belangrijk voor het welzijn van de hele groep. Geen 
enkele leerling voldoet helemaal aan de heersende gendernormen en elke leerling 
heeft kanten waarover die twijfelt of deze wel geaccepteerd worden van een meisje cq. 
jongetje.

Beoordeel meiden en jongens niet anders op hetzelfde gedrag
Niet alleen rond seksualiteit wordt er anders gedacht over wat acceptabel is voor meiden 
en jongens. Ook op andere vlakken kunnen oordelen anders zijn bij hetzelfde gedrag. 
Reageer niet anders op een jongen die huilt dan op een meisje dat huilt. Of op een meid 
die van wilde spelletjes houdt of een jongen die van wilde spelletjes houdt.

Iedereen heeft wensen en grenzen
De neiging is soms om met meiden te spreken over grenzen bewaken en met jongens 
over grenzen van anderen te respecteren. Maar misschien is het nog wel belangrijker om 
het met meiden over hun wensen te hebben en met jongens over hun grenzen. Want voor 
meiden is het vaak lastiger om wensen aan te geven (slutshaming) en voor jongens om 
grenzen aan te geven (dat is niet stoer).

Leg de verantwoordelijkheid bij degene die grenzen overschrijdt
Als er een incident is – er wordt bijvoorbeeld een sexy foto online gedeeld zonder 
toestemming van de persoon die erop staat – steun dan het slachtoffer, en spreek 
degene die de foto verstuurde erop aan dat dit niet oké is en grensoverschrijdend.

1

2

3

4

5

6
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Sexting
Sexting is het sturen en ontvangen van naaktfoto’s, naaktfilmpjes of sexy 
berichtjes met je mobiele telefoon, tablet of computer. Sexting gebeurt altijd in 
vertrouwen. Als het over kinderen en jongeren en sexting gaat, hebben we het al 
snel over gevaren en risico’s. Dat is begrijpelijk, want kinderen en jongeren zijn 
kwetsbaar. Natuurlijk willen wij hen beschermen tegen risico’s die ze soms zelf 
nog niet kunnen overzien. Toch is veruit het meeste online seksueel gedrag voor 
jongeren heel leuk en normaal.

Ook hier gelden dezelfde regels als offline. Sexting is prima zolang je maar 
checkt bij de ander of die dat ook wil. Je mag alleen seksueel getinte foto’s en 
filmpjes van jezelf sturen als de ander deze ook wil ontvangen. En iets van een 
ander doorsturen mag alleen als de ander dat oké vindt. 

In deze checklist vind je meer informatie over hoe met leerlingen in gesprek kunt 
gaan over veilige sexting.

Naast de focus op hoe je ook online respectvol met elkaar omgaat, is het een 
aanbeveling om breder aandacht te besteden aan mediawijsheid: wat doe je wel 
en niet online. 

6. Oefenen met wensen, grenzen en consent
In het lesgeven over wensen, grenzen en consent is het 
belangrijk om aandacht te schenken aan de aangever én 
aan de ontvanger. Grenzen aan kunnen geven is belangrijk, 
grenzen accepteren en om kunnen gaan met afwijzing is net 
zo belangrijk. Leren incasseren dus.

Oefen ook met wensen aangeven en consent vragen. Laat de kinderen elkaar 
bijvoorbeeld vragen: mag ik je een knuffel geven? Maak ruimte voor een nee, maar zeker 
ook voor een ja!  Laat bij een nee de ontvanger aangeven wat die wel fijn vindt (misschien 
een boks, dansje of een HOI!!!).

Je kan ook samen met kinderen situaties bespreken die zij als onprettig ervaren en 
alternatieven bedenken. Bijvoorbeeld: ik vind het vervelend om mijn opa een kus te geven. 
Welk alternatief kan je bedenken waar het kind zich wel prettig bij voelt en waarbij opa 
nog steeds warm begroet wordt?

Dit oefen je met leerlingen om grenzen aan te geven en nee te incasseren:

Aangever:
Je mag altijd ‘nee’ zeggen of laten blijken dat je iets niet fijn vindt. Bijvoorbeeld als 
iemand je aanraakt op een manier die je niet oké vindt. Het kan helpen om je eigen ‘nee’ 
te oefenen. Je kunt bijvoorbeeld een stap opzijzetten, een hand terugleggen of recht gaan 
staan. Dat mag altijd. 

Ontvanger:
Leer leerlingen omgaan met de wensen en grenzen van een ander:
► Vraag toestemming om iemand aan te raken. 
► Zegt iemand niks? Vraag dan vriendelijk of diegene het fijn vindt. Zegt diegene    
nog steeds niets? Hou dan op. Geen ‘nee’ is ook geen ‘ja’.
► Zegt degene waarvan je iets wilt: ‘nee’? Stop dan. 
► Reageer vriendelijk: ‘Wat goed dat je het zegt.’  

Aangever:
Dank je!

Heb oog voor de online wereld
De offline en online leefwereld van kinderen raken steeds meer verweven. Soms lijkt 
het of er online andere regels gelden dan offline. In het geval van wensen en grenzen en 
consent vragen en geven is dat niet het geval.

https://seksindepraktijk.nl/wp-content/uploads/2021/10/Checklist-Sexting_Rutgers.pdf
https://seksindepraktijk.nl/wp-content/uploads/2021/10/Checklist-Sexting_Rutgers.pdf
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Gelijkwaardigheid: beide kinderen hebben evenveel te zeggen. Er is geen sprake 
van een machtsverhouding.

Je bent gelijk aan elkaar
Ik doe dit alleen met iemand die even oud, sterk en slim is. Met iemand die veel ouder, 
sterker of slimmer is of met iemand die veel jonger of zwakker is, is het niet oké.

Ontwikkeling: het gedrag past bij de leeftijd en (seksuele) ontwikkeling van het 
kind.

Het past bij je leeftijd
Ik doe niets waar ik nog te jong of al te oud voor ben.

Context: het gedrag past bij de omgeving, context en gebeurt op de juiste plek.

De plek is oké
Ik houd rekening met mijn omgeving en stoor of choqueer niemand met mijn gedrag.

Impact: het gedrag is niet schadelijk voor het kind of voor de ander.

Je doet jezelf en anderen geen pijn
Ik doe niets dat schadelijk kan zijn voor mezelf of voor de ander. Ik denk na over de 
gevolgen van mijn gedrag en neem geen risico’s.

Vervolgens kun je het seksueel gedrag in een van de vier categorieën indelen: 
1. Groen: ‘Dit gedrag is helemaal oké!’
2. Geel: ‘Over de grens, niet helemaal oké, volgende keer beter opletten!’
3. Rood: ‘Flink over de Grens, niet oké! Nu stoppen!’
4. Zwart: ‘Hier wordt iemand pijn gedaan. Dit mag niet. Stoppen!’

Het Vlaggensysteem geeft voor elke vlag ook handelingsadviezen. Bij de rode en zwarte 
vlag is het bijvoorbeeld ook belangrijk om te zorgen dat het niet nog een keer gebeurt en 
slachtoffers en plegers eventueel hulp krijgen.

7. Reageer adequaat op incidenten
Als er toch grenzen overschreden worden of dingen 
gebeuren waarvan jij als leerkracht denkt dat het niet 
oké is, is het heel belangrijk dat je hier adequaat op 
reageert.

Bij kleine incidenten kan het voldoende zijn om open en zonder oordeel te 
bespreken wat er gebeurd is en wat wel een goede manier zou zijn geweest om 
met elkaar om te gaan. Fouten maken is onderdeel van leren. Sorry zeggen ook. 
Bij grotere incidenten kunnen andere acties nodig zijn. In beide gevallen kan het 
Vlaggensysteem je helpen.

Met het Vlaggensysteem leer je pedagogisch te reageren, maar zonder te 
veroordelen. Als leerkracht kun je de criteria van het Vlaggensysteem omzetten 
naar kindvriendelijke vragen. Het helpt jou als leerkracht om objectief naar een 
situatie te kijken en het helpt je leerlingen om situaties te leren analyseren. Zo 
leren kinderen dat grensoverschrijding meerdere nuances kent. 

Criteria vlaggensysteem

Toestemming: beide kinderen hebben toestemming gegeven.

Je wilt het allebei
Als we het allebei willen en prettig vinden, dan is het oké. Als ik niet wil, dan moet ik dat 
duidelijk zeggen. Als de ander niet wil, dan mag ik niet aandringen.

Vrijwilligheid: er is geen sprake van dwang, druk of omkoping.

Niemand moet iets 
Ik doe het alleen omdat ik het zélf wil. 
Niet voor een beloning, om iemand een 
plezier te doen of te vermijden dat die 
boos wordt. Als de ander niet wil, mag ik 
diegene niet dwingen.
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https://vlaggensysteem.nl/het-vlaggensysteem-seksueel-gedrag-duiden-en-sturen
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8. Meer informatie 
Het recht op lichamelijke integriteit betekent dat je niet zonder toestemming of goede 
reden aan iemands lichaam mag komen. Dit recht is ook vastgelegd in de Grondwet. 
Iedereen heeft het recht om zelf te bepalen wat er met diens lichaam gebeurt. Iedereen is 
de baas over het eigen lichaam. (Artikel 11, www.denederlandsegrondwet.nl).

• Vlaggensysteem
• Vlaggensysteem op een bordje
• lets-tas.nl
• Kijkroute, schoolenveiligheid.nl
• Kletskaartjes over aanraken

Websites
• seksuelevorming.nl
• Stichting School & Veiligheid

     Voor kinderen 

Filmpje: Toestemming vragen voor kinderen

Kinderboeken
Ja en nee gevoelens. Pauline Oud, Clavis, 2020
Nee! Sanderijn van der Doef & Marian Latour, Ploegsma, 2009
Dat is fijn. Melanie Meijer & Iva Bicanic, Uitgeverij SWP, 2008
De baas over je lijf. Melanie Meijer & Iva Bicanic, Niño, 2015

Websites
• Kindertelefoon
• Pubergids
• Helpwanted

Deze handreiking is een publicatie van Rutgers, Expertisecentrum seksualiteit.
© Rutgers 2022 
Meer informatie over Rutgers vind je op www.rutgers.nl 
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https://www.denederlandsegrondwet.nl/
https://www.movisie.nl/interventie/vlaggensysteem
https://www.lets-tas.nl/trainingen/vlaggensysteem-op-een-bordje
https://www.lets-tas.nl/
https://www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/kijkroute-po/
https://www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/kletskaartjes-over-aanraken/
http://seksuelevorming.nl
http://schoolenveiligheid.nl
https://www.youtube.com/watch?v=5UiZzbKotlE
http://kindertelefoon.nl
http://pubergids.nl
http://helpwanted.nl

