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Inleiding 
 

De belangrijkste doelstelling van seksuele en relationele vorming is kinderen en jongeren ondersteunen bij hun 
seksuele ontwikkeling en hen leren seksueel verantwoorde keuzen te maken. Uiteindelijk draagt dit bij aan een 
respectvolle samenleving en een veilig en prettig leefklimaat, door 

• het stimuleren van respect, begrip en openheid ten aanzien van seksualiteit, seksuele diversiteit en daarmee 
samenhangende opvattingen, waarden en normen; 

• het bevorderen van een positief zelf- en lichaamsbeeld, communicatieve en andere levensvaardigheden die 
het jongeren mogelijk maken seksualiteit en relaties op een plezierige manier te gaan ontdekken en beleven; 

• het informeren van kinderen en jongeren over relevante aspecten van seksualiteit;  
• het ondersteunen van kinderen en jongeren zodat ze in staat zijn weloverwogen keuzen te maken op het 

gebied van seksualiteit met respect voor zichzelf en hun omgeving; 
• het steunen van kinderen en jongeren bij het voorkomen van seksuele risico’s, zoals soa, hiv, ongeplande 

zwangerschap, seksuele dwang en seksuele problemen en door hen de weg te wijzen naar hulp bij vragen of 
problemen op dit gebied. 

De uitgangspunten voor seksuele en relationele vorming zijn: 

• start vanaf de geboorte en is een continu proces; 
• houdt expliciet rekening met de verschillende ontwikkelingsfasen en leefwereld van kinderen en jongeren; 
• is gebaseerd op de seksuele en reproductieve rechten van kinderen (zie volgende kop);  
• is gebaseerd op een samenhangende en brede visie op seksuele gezondheid en welzijn;  
• stelt dat iedereen gelijkwaardig is en het recht heeft om zelf keuzes te maken; 
• draagt bij aan een rechtvaardige samenleving door het individu en de gemeenschap weerbaar te maken;  
• is zoveel mogelijk gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. 

Seksuele en reproductieve rechten zijn fundamentele en universele rechten van de mens. Deze rechten zijn 
vastgelegd in verdragen die door de meeste landen ter wereld zijn ondertekend. Deze rechten sluiten aan bij de 
fundamentele en universele rechten van de mens en dus ook van jongeren.  

De belangrijkste rechten (draft WHO, 2002) van het individu zijn: 

• de hoogst haalbare standaard van seksuele gezondheid inclusief toegang tot voorzieningen (anticonceptie, 
veilige abortus, hulp, etc.) 

• toegang tot en ontvangen van informatie over seksualiteit 
• seksuele en relationele vorming 
• vrije partnerkeuze 
• respect voor lichamelijke integriteit 
• besluit om wel of niet seksueel actief te zijn 
• seksuele relaties met wederzijdse instemming 
• huwelijk met wederzijdse instemming 
• besluit om wel of niet kinderen te krijgen en wanneer 
• het nastreven van een bevredigend, veilig en plezierig seksleven 

Het verantwoord naleven van deze rechten impliceert dat iedereen de rechten van de ander respecteert  

In dit protocol wordt o.a. een stappenplan beschreven hoe we op o.b.s. Oosterhuizen handelen wanneer er sprake is 
van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
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1. Seksuele ontwikkeling in de basisschoolleeftijd 
 

 

 

1.1 Normale seksuele ontwikkeling  
 

 

Doktertje spelen 
Kleuters spelen “doktertje” uit nieuwsgierigheid naar hun eigen lijf en dat van anderen. Voor hen is het een 
fantasiespel als “vadertje en moedertje”. Dit speelgedrag is een bruikbaar middel voor kinderen om hun eigen 

lichaam te leren kennen en dat van een ander te onderzoeken. Het zijn experimenten die horen bij het opgroeien. 

Seksuele spelletjes in de onderbouw zijn in de meeste gevallen onschuldig en horen bij de normale ontwikkeling van 
jonge kinderen. Gedrag tussen kinderen kan wel ongelijkwaardig zijn en daarmee (licht of ernstiger) 

grensoverschrijdend. Vanaf vier jaar ontwikkelt zich het schaamtegevoel waardoor het spel geheimzinniger wordt. 

Het gedrag wordt minder zichtbaar omdat kinderen zich terugtrekken in bijvoorbeeld hoekjes, wc’s, hutjes of bosjes.  
 

Imiteren 
Kinderen leren de wereld kennen door imiteren. Internet en tientallen televisiekanalen hebben deze wereld vele 

malen groter gemaakt. Kinderen imiteren ook wat ze zien op televisie. Kleuters doen aan “hoofdvrijen” omdat ze 

beelden hebben gezien van orale seks of “stapelen” omdat ze mensen op elkaar hebben zien liggen. Het is van 
belang te beseffen dat er bij seksueel gedrag van kleuters sprake kan zijn van imitatie.  

 

Wat is normaal? 
Veel  leerkrachten en ouders maken zich ongerust als er iets “seksueels” tussen kinderen heeft voorgedaan. Niet 

weten welk seksueel gedrag hoort bij een bepaalde leeftijd, heeft vaak een paniekreactie tot gevolg. Hieronder is 

een schema waarin per leeftijdscategorie op beknopte wijze kenmerkend seksueel gedrag wordt benoemd.  

 

1.2 Voorlichting en preventie 
De leerkrachten zijn op de hoogte van de seksuele ontwikkeling bij kinderen en volgen een gezamenlijke lijn bij 
normaal seksueel verkennend gedrag van kinderen. “Wat doen wij als kinderen doktertje spelen in de poppenhoek?” 

en “Hoe leren we kinderen hun grenzen aangeven?” Sommige kindere n zijn niet goed in staat aan te geven dat ze 

iets niet willen; dit moeten ze leren. Andere kinderen moeten leren om niet te dwingen. Hier worden kinderen actief 
bij geholpen. 

 

Seksuele opvoeding is ook in het belang van preventie. Praten over vervelende ( seksuele) ervaringen doen kinderen 
alleen als er ook over leuke dingen gepraat wordt. Door kinderen ook “seksueel” op te voeden keur je hun gevoelens 

en handelingen niet af, maar leer je hoe ze op een gezonde manier hiermee om kunnen gaan. We maken in de 

groepen 1 tot en met 8 gebruik van de lesmethode “Relaties en Seksualiteit” van Rutgers WPF. Tijdens deze lessen 
leren we de kinderen o.a. hoe hun lijf groeit en ontwikkelt en ook leert deze methode kinderen praten over 

gevoelens en grenzen aangeven. Tijdens de ‘Week van de Lentekriebels’ besteden wij hier circa 2 weken aandacht 

aan. Eventueel kunnen er ook op een ander moment lessen gegeven worden, wanneer de situatie in een klas 
daarom vraagt. 
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Schema van de beknopte seksuele ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd 
 

 

Leeftijd Kenmerkende behoeften Kenmerkend gedrag 

 
Kleuters 4-6 jaar 

Behoefte aan aanraken en bekijken van 
eigen lichaam en dat van 

leeftijdsgenootjes. 

 
Behoefte aan spannende spelletjes en 

spelen in verborgen hoekjes. 

 
Informatie over voortplanting. 

Voldoen aan deze behoefte in spel: 
doktertje spelen, vadertje en 

moedertje. Vaak buiten het zicht van 

volwassenen, omdat ze het signaal 
hebben gekregen dat dit soort spelletjes 

niet passen in de sociale code van de 

school. 
 

Leeftijd Kenmerkende behoeften Kenmerkend gedrag 

Kinderen 6-8 jaar 

(seksueel latente 
periode) 

Verliefdheid gaat een rol spelen, zonder 

dat daar seksuele gevoelens aan 
gekoppeld worden. 

 

Spelletjes met kinderen van het eigen 
geslacht hebben een ander karakter dan 

met kinderen van het andere geslacht. 

Minder openlijke belangstelling voor 

elkaars lichaam. Op deze leeftijd zijn ze 
zich duidelijk bewust van de sociale 

norm. 

 
Tekeningen van geslachtsorganen. 

 

Schuine moppen vertellen. 
 

Rijmpjes met seksuele woorden 

fluisteren. 

Kinderen 8-10 jaar Verliefdheid gekoppeld aan lichamelijk 

contact. 
 

Verkenning seksuele voorkeur. 

 
Bekijken en betasten van elkaars 

geslachtsdelen. 

Tegen elkaar aanzitten, hand in hand 

lopen. 
 

Groepsnorm gericht op 

heteroseksualiteit: “grapjes” over 
homo’s. 

 

Typisch seksespecifiek gedrag van 
jongens en meisjes. 

 

Masturbatie bij vooral jongens neemt 
toe, dit kan ook groepsgewijs gebeuren. 

Kinderen 10-12 jaar 
(puberteit) 

Verliefdheid. 
 

Verder ontwikkelen seksuele voorkeur. 

 
Belangstelling voor volwassen 

seksualiteit. 

 
Privacy. 

Zoenen, tongzoenen, strelen. 
 

Erotische beelden bekijken op internet, 

tv, film… 
 

Preutsheid. 
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2. Seksueel grensoverschrijdend gedrag 
 

 

2.1 Wanneer is seksueel gedrag grensoverschrijdend? 
Bij het signaleren van grensoverschrijdend seksueel gedrag is het belangrijk dat de leerkracht vertrouwt op zijn/haar 

intuïtie, op zijn gevoel: wat is dit raar/wat is er met dit kind aan de hand? Hierbij gebruiken we de signalenlijsten 
(bijlage 2) als hulpmiddel om deze signalen in kaart te brengen. Het kind wordt zorgvuldig geobserveerd om na te 

gaan: waarom vind ik dit, wat zie ik nog meer bij dit kind? Een volgende essentiële stap is dat de leerkracht de 

signalen bespreekt met de intern begeleider en directie.  
 

We gebruiken de onderstaande criteria. Op basis van deze criteria kan er worden bepaald of seksueel gedrag 

grensoverschrijdend is. Als aan één van deze criteria niet voldaan is, is er mogelijk sprake van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag.  

Deze criteria zijn: 

 
1. toestemming  

2. vrijwilligheid  

3. gelijkwaardigheid  
4. leeftijdsadequaat 

5. contextadequaat 

6. zelfrespect 
 

Criterium 1: toestemming  

Om van een gezond seksueel contact te kunnen spreken, moeten beide partijen daar toestemming voor hebben 
gegeven. Maar om toestemming te kúnnen geven, moet men oud, wijs of geïnformeerd genoeg zijn om in te kunnen 

schatten: 

▪ wat er precies gaat of kan gebeuren; 
▪ wat de consequenties kunnen zijn; 

▪ of het gebruikelijk is binnen een bepaalde groep of in de gegeven situatie.  

Toestemmen houdt bovendien meer in dan ja-knikken op een simpel verzoek en mag niet verward worden met geen 
verzet plegen. 

 

Ondanks het feit dat seksuele spelletjes bij de gewone seksuele ontwikkeling horen, worden grenzen tamelijk snel 
overschreden. Dat is bij jonge kinderen zeker niet vreemd. Een grens wordt immers vaak aangeleerd als deze wordt 

gesteld, of als het overschrijdend van een grens boosheid of verdriet oproept. Veel kinderen ervaren zelf sneller hun 

eigen grens als dat ze die van anderen kunnen respecteren. Dat hangt samen me t de ontwikkeling van empatisch 
vermogen. Dat is voor kinderen tot in ieder geval 7 jaar nog moeilijk !  

 

Criterium 2: vrijwilligheid  
Een gezond seksueel contact gebeurt altijd op vrijwillige basis. Er mag geen sprake zijn van dwang, geweld, 

manipulatie, dreiging of groepsdruk. Dit is soms moeilijk te zien als het gedrag wordt geobserveerd. Soms moet het 

worden nagevraagd, als de leeftijd dat toestaat. Vrijwilligheid is ook zelden voortdurend van toepassing. Spel begint 
vaak vrijwillig, maar kan geleidelijk grensoverschrijdend worden. Deze glijdende schaal maakt dat dit criteria soms 

lastig vast te stellen is 

 
Criterium 3: gelijkwaardigheid 

Om van een gezond seksueel contact te kunnen spreken, moet er een gelijkwaardige relatie bestaan tussen de 

betrokkenen. Dit betekent dat er een zeker evenwicht moet zijn tussen beide partijen op het gebied van onder meer 
leeftijd, kennis, intelligentie, aanzien, macht, levenservaring, maturiteit en status. Ook hierbij spreekt voor zich dat 

inzicht in de ontwikkeling van het kind en andere betrokkenen belangrijk is en dat kinderen die eerder gedrag 

hebben ervaren van (oudere) kinderen of volwassenen vaak meer ervaring hebben opgedaan en daarmee (buiten 
hun schuld) niet meer gelijkwaardig zijn. Dat proces is echter niet meer omkeerbaar. 
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Criterium 4: leeftijdsadequaat 

De seksuele speeltjes die gespeeld worden (zoals doktertje spelen) behoren bij de leeftijd en het 

ontwikkelingsniveau van het kind en de kinderen die betrokken zijn. Gebruikelijk is dat kinderen gedrag af leren d at 
in de maatschappij (sociale omgeving) niet wordt geaccepteerd. De meeste kinderen pikken subtiele of juist sterke 

signalen op waaruit blijkt dat bloot zijn, friemelen, seksuele spelletjes spelen of elkaar aanraken op privé -plekken 

niet wordt gewaardeerd. Gedragingen die toch blijven bestaan en voortduren, terwijl deze niet meer aansluiten bij  
de leeftijd, vallen onder grensoverschrijdend gedrag. Met name omdat dit gedrag het individu of kinderen in zijn 

omgeving kunnen aanzetten tot hetzelfde gedrag, intimideren of beschadigen. 

 
Criterium 5: contextadequaat 

Veel gedrag dat past bij de ontwikkeling van kinderen kan tóch als grensoverschrijdend worden ervaren. Dat heeft 

alles te maken met deze 6 criteria. Een belangrijk criteria is de plek waar gedrag vertoond wordt. Bloot zijn op het 
toilet of onder de douche is heel normaal. Maar jezelf aanraken in de klas, of in het zwembad minder. Gedrag dat 

past bij de leeftijd kan dus ook grensoverschrijdend zijn afhankelijk van de plek waar het vertoont wordt. Hierbij  is 

het ook van belang om te benoemen dat de context ook als subjectief criteria kan worden aangewezen , omdat er 
over gedrag op sommige locaties verschillend kan worden gedacht. Seksueel gedrag in huis kan voor één ouder als 

ongewenst beschouwd worden terwijl een andere ouder hiermee geen probleem heeft of dit zelf aanmoedigt. 

 
Criterium 6: zelfrespect 

Er is respect voor de persoonlijke integriteit. Het gedrag heeft geen fysieke, emotionele of psychologische schade als 

gevolg. Kinderen die gedrag vertonen hebben vaak weinig zicht op de invloed die het gedrag kan hebben op het 
beeld dat kinderen en volwassenen van hen hebben. Als kinderen in dezelfde leeftijd of ontwikkelingsfase seksueel 

gedrag vertonen dat passend is bij de leeftijd is het zelfrespect minde r in het geding. Maar als hetzelfde gedrag 

wordt vertoond op een plaats waar het niet past, zoals een supermarkt, dan kan het beeld dat mensen van het kind 
hebben veranderen. Ook kinderen die zichzelf als minder goed, mooi of leuk beschouwen kunnen zichzel f 

beschadigen. Meisjes die gevoelig zijn voor Loverboys zijn hiervan een voorbeeld. Ze gaan mee in gedragingen 

omdat ze kwetsbaarder zijn. Hierdoor wordt echter hun zelfbeeld op termijn nog meer beschadigd. Zelfrespect kan 
dus al beschadigd zijn, hetgeen aanleiding is tot (negatief) aandacht vragen, of door (onbewust van de gevolgen) 

seksueel gedrag te vertonen kan zelfrespect schade oplopen. 

 
 

 

3. Preventieve maatregelen 
 

 

3.1   Deskundigheid op het gebied van seksualiteit en de ontwikkeling van kinderen 
Het is belangrijk te zorgen voor voldoende deskundigheid van de leerkrachten op het vlak van normale seksuele 

ontwikkeling van kinderen en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenscontactpersoon heeft het team 
geïnformeerd over de seksuele ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd. Tijdens minimaal één 

professionaliseringsvergadering per schooljaar wordt met het team de visie, activiteiten, knelpunten en behoefte 

aan deskundigheidsbevordering besproken. De vertrouwenspersoon (tevens contactpersoon seksuele intimidatie) 
gaat naar meerdere netwerkbijeenkomsten in het schooljaar en koppelt relevante informatie terug naar het team.  

 

 
3.2  Hanteren van gedragsregels 
We willen een school zijn waar normen en waarden voor iedereen duidelijk zijn en nageleefd worden. Dit zorgt voor 

stabiliteit binnen school.  We vinden het belangrijk dat deze normen en waarden in gedragsregels positief zijn 

geformuleerd. Zodat kinderen weten wat we van ze verwachten. 
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3.3 Wat doen we op school? 
▪ Bij de kleuters wordt bij toiletgebruik een wc-ketting gehanteerd. De overige groepen hebben een wc-

bordje. Er gaan niet meer dan twee leerlingen tegelijk naar het toilet per groep. 

▪ Bij het op de gang spelen of werken is de leerkracht regelmatig aanwezig om toezicht te houden en/of 
leerlingen te begeleiden. 

▪ Spelende kinderen in de ‘hoeken’ in de kleuterbouw (poppenhoek, bouwhoek enz.) worden regelmatig 

door de leerkracht bezocht. 
▪ Bij het buitenspelen lopen de leerkrachten rond op de speelplaats (volgen geen vaste route) en houden 

verborgen hoekjes in de gaten. 

▪ Bij het buitenspelen van de kleuters mogen twee leerlingen per groep naar het toilet na toestemming 
van de leerkracht.  Hier wordt weer gebruikt gemaakt van de wc-ketting. Bij de overige groepen wordt 

toestemming gevraagd. Op deze wijze is er overzicht hoeveel leerlingen naar binnen gaan voor het toilet. 

De leerkracht houdt in de gaten of leerlingen niet te lang wegblijven en kijkt/surveilleert regelmatig in de 
gang. 

▪ Bij de gym wordt er door de groepsleerkracht regelmatig toezicht gehouden in de kleedkamer. 

▪ Tijdens besprekingen in het team wordt aandacht besteed aan gedrag van kinderen en hoe hiermee om 
te gaan. Ook worden tijdens deze besprekingen genomen maatregelen besproken en geëvalueerd.  

▪ De vertrouwenspersoon informeert het team regelmatig over de ontwikkelingen op het gebied van 

machtsmisbruik en kindermishandeling  (de meldcode). 
▪ Structureel geeft de vertrouwenspersoon het team voorlichting over het bewaken van een veilige 

school. 

▪ We houden ons aan de gedragscode (bijlage 2). 

 
3.4 Communicatie  
Communicatie met kinderen: 

▪ De leerkracht stelt de grenzen en respecteert die van anderen (ook die van kinderen) en reageert als iemand 
een grens overschrijdt. 

▪ Er wordt in alle groepen structureel en planmatig gebruik gemaakt van ontwikkelde methodes, zoals 

‘Relaties en seksualiteit’ van Rutgers WPF en aanvullende materialen zoals boeken, speelgoed en spelletjes 
om onderwerpen rond seksualiteit  of “grensoverschrijdend gedrag” bespreekbaar te maken.  

▪ Er is een vertrouwenspersoon (de IB’er). Elke maandag houdt zij een kinderspreekuur. De kinderen mogen 

dan tussen 13.30 en 14.30 uur naar haar toe om vrijblijvend met haar in gesprek te gaan. Het kind bepaalt 
wat er n.a.v. het gesprek gebeurt. Het kan vertrouwelijk blijven, maar indien nodig kan de 

vertrouwenspersoon beslissen toch actie te ondernemen. 

▪ De leerkrachten van groep 5 t/m 8 houden coachgesprekken met leerlingen.  
▪ De regels over hoe we met elkaar omgaan worden regelmatig besproken in de klassen (zie bijlage 3).  

 

Communicatie met ouders: 
▪ Er zijn regelmatig gesprekken met ouders.  Er zijn meerdere contactmomenten per jaar. Ouders kunnen zich 

hiervoor aanmelden of worden uitgenodigd.  Tijdens deze gesprekken staat de ontwikkeling van het kind 

centraal. School beoogt op deze manier een goed contact met de ouders te realiseren.  
▪ Actuele en acute zaken worden altijd met de leerkracht besproken. Indien er signalen zijn van gedrag dat op 

school niet acceptabel is, of als dit is gesignaleerd, dan wordt er met betrokken ouders gesproken. In dit 

geval wordt de directie en IB op de hoogte gebracht.  
▪ We houden ouders regelmatig van actuele zaken op de hoogte via de nieuwsbrief, website en sociale media. 

Ook de week van de Lentekriebels wordt op deze manier aangekondigd.  

 

Afspraken over internetgebruik 

▪ De leerkracht houdt toezicht bij gebruik van het internet.  

▪ De leerkracht spreekt regelmatig met de leerlingen over het gebruik van internet.  
▪ De computers staan opgesteld op voor iedere leerkracht zichtbare plekken. Zo is er sociale controle. 

▪ Kinderen mogen niet op internet zonder toezicht van een leerkracht. 

▪ De kinderen houden zich aan de computerregels (bijlage 4)  
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4. Stappenplan bij seksueel overschrijdend gedrag tussen 
kinderen onderling 

 

Wanneer een leerkracht met seksueel overschrijdend gedrag van kinderen wordt geconfronteerd, wordt er een 

stappenplan gevolgd. Het stappenplan bestaat uit de volgende stappen: 
 

Stap 1:   in kaart brengen van signalen 

Stap 2:   melden van het gedrag 
Stap 3   beoordelen ernst van het gedrag 

Stap 4:   maatregelen nemen 

Stap 5:   handelen 
Stap 6:   nazorg bieden en evalueren. 

 

Het stappenplan wordt op de volgende pagina’s beschreven. 
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Stap 1: Gedrag in kaart brengen  

De leerkracht: 

▪ observeert/signaleert; 

▪ objectiveert en concretiseert signalen aan de hand van het 

vlaggensysteem 

▪ stelt vast welk gedrag en welke vlagkleur het betref t  

▪ bespreekt signalen met collega en /of  de intern begeleider. 

▪ registreert in het leerling dossier 

 

Stap 2: Melden van het gedrag bij de intern begeleider 

▪ Leerkracht en IB-er taxeren het gedrag nogmaals 

▪ Bij grensoverschrijdend gedrag bespreken en 

registreren leerkracht, directeur en IB-er vervolgstappen. 

 

Stap 3: Handelen naar de ernst van gedrag 

Bij groen of (eenmalig/acceptabel) geel gedrag : 

▪ De leerkracht (eventueel samen met IB) bespreekt het gedrag 

met ouders, 

▪ De leerkracht (eventueel samen met IB) geef t tips en maakt 

desgewenst vervolgafspraken. 

 

Bij kleinschalig tussen kinderen en/of herhaald geel gedrag 

▪ de IB-er raadpleegt eventueel het CJG en/of  Veilig Thuis ; 

▪ gaat samen mét een collega in gesprek met betrokken ouders 

(van alle betrokken kinderen). 

▪ maakt een verslag van het gesprek 

▪ registreert in het leerlingdossier. 

 

Stap 4: Maatregelen bij ernstig gedrag of grote onrust 

De directie neemt maatregelen bij ernstig gedrag 

▪ legt een draaiboek aan en raadpleegt dossier (geschiedenis) 

▪ schakelt experts in zoals CJG en Veilig Thuis;  

▪ organiseert  zorg voor kinderen en ouders; 

▪ gaat in gesprek met ouders van direct betrokken kind(eren) 

▪ stelt een intern onderzoek in i.s.m. bureau Jeugdzorg. 

 

Stap 5: Handelen 

De directie/bestuur van de school  

▪ beslist naar aanleiding van het onderzoek over de opvang van 

betrokken kind(eren). 

▪ verzorgt sámen met instellingen indien gewenst informatie voor 

ouders en betrokkenen uit de schoolomgeving 

 

Stap 6: Nazorg bieden en evalueren  

De directie/bestuur 

▪ biedt nazorg voor ouders en kinderen en leerkrachten; 

▪ organiseert vervolginformatie / voorlichtingen; 

▪ verwijst door naar externe hulp; 

▪ evalueert de procedures en registreert. 

 

5. Stappenplan bij signalen van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag van kinderen in het basisonderwijs 

 

 

 

 

      
 
 

 

 

 

 

Stap 1 : 

Gedrag in kaart brengen   

Stap 2 

Melden van het gedrag 

Stap 6 

Nazorg bieden en evalueren 

 

 

 

 

  

Stap 5 

Handelen  

Stap 3 

Handelen naar de ernst van het 

gedrag  

Stap 4 

Maatregelen bij ernstig gedrag of 

grote onrust 
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6. Gebruikte bronnen 
 

 

▪ 2010, Baartman, H. Indeling en uitleg vormen van kindermishandeling. Kindermishandeling: de kern van het 
probleem. Presentatie gehouden op landelijke bijeenkomst RAAK (9 februari 2010, Utrecht).  
 

▪ 2010, Movisie en Sensoa. Het Vlaggensysteem (de criteria betreffende seksueel overschrijdend gedrag 

tussen kinderen onderling in hoofdstuk 2 is gebaseerd op het Vlaggensysteem) 
 

▪ 2010, Ministerie VWS. Basismeldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  
 

▪ 2010, Zwiep, C.S. Doktertje spelen en zo. Omgaan met lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit in de 

kinderopvang. Elseviers Gezondheidszorg, Amsterdam 
 

▪ 2009, Notitie Relationele en seksuele vorming JSO RAS Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

 
▪ 2009, Beleidsnotitie Seksuele gezondheid – Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

▪ 2002, Seksuele intimidatie op school, omvang, aard, aanpak - Greetje Timmerman e.a. 2002 
 

▪ 2001, Ministerie van Justitie, en uitgevoerd door het NISSO Nederlands Instituut voor Sociaal Seksuologisch 

Onderzoek. Seksueel Misbruik van Kinderen 
 

▪ JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling. 
 

▪ GGD HM Training grensoverschrijdend gedrag en lichamelijke ontwikkeling 

 
Onderzoeken 

▪ Seks onder je 25e! Rutgers Nisso december 2005 

▪ Seksualisering- aandacht voor etniciteit” – Rutgers Nisso april 2009-12-16 
 

Websites 

▪ www.schoolenveiligheid.nl 
▪ www.ppsi.nl 

▪ www.seksuelevorming.nl 

▪ www.voorkomeendipzhz.nl 
▪ www.sense.nl 

 

 

http://www.schoolenveiligheid.nl/
http://www.ppsi.nl/
http://www.seksuelevorming.nl/
http://www.voorkomeendipzhz.nl/
http://www.sense.nl/
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Bijlage 1 Signalenlijst seksueel grensoverschrijdend gedrag 4 tot 12-jarigen 
 

 

1. Psychosociale signalen 
 

Relationele problemen  

Ten opzichte van andere kinderen: 
o Speelt niet met andere kinderen 

o Is niet geliefd bij andere kinderen 

o Wantrouwend 
o Terugtrekken in eigen fantasiewereld. 

o Het kind heeft angst voor een bepaald kind 

o Het kind is consequent boos op een ander kind 
o Het kind komt geschrokken, bang of verward terug nadat het met een ander kind of kinderen 

alleen is geweest; 

o Het kind wil consequent niet spelen met een bepaald kind. 
 

Gedragsproblemen 

o Plotselinge gedragsverandering 
o Labiel, nerveus gespannen 

o Depressief 

o Angstig 
o Passief, in zichzelf gekeerd, meegaand, apathisch, lusteloos 

o Agressief 

o Hyperactief 
o Destructief 

o Geen of nauwelijks spontaal spel, geen interesse in spel 

o Vermoeidheid, lusteloosheid 
o Niet huilen, niet lachen 

o Niet tonen van gevoelens, zelfs niet bij lichamelijke pijn 

o Schuld- en schaamtegevoelens 
o Zelfverwondend gedrag 

o Eetproblemen 

o Anorexia/boulimia 
o Slaapstoornissen 

o Bedplassen/broekpoepen. 

 
Gedragsproblemen 

Afwijkend seksueel gedrag: 

o Excessief en/of dwangmatig masturberen 
o Angst voor lichamelijk contact of juist zoeken van seksueel getint lichamelijk contact 

o Niet leeftijdsadequaat seksueel spel 

o Niet leeftijdsadequate kennis van seksualiteit 
o Angst om zich uit te kleden 

o Angst om op de rug te liggen 

o Negatief lichaamsbeeld: ontevredenheid over, boosheid op of schaamte voor eigen lichaam 
o Schrikken bij aangeraakt worden 

o Houterige motoriek (onderlichaam 'op slot') 

o Geen plezier in bewegingsspel. 
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2. Lichamelijke signalen 

 

Lichamelijke kenmerken 
o Verwondingen aan genitaliën 

o Vaginale infecties en afscheiding 

o Jeuk bij vagina en/of anus 
o Problemen bij het plassen 

o Recidiverende urineweginfecties 

o Pijn in de bovenbenen 
o Pijn bij lopen en/of zitten 

o Seksueel overdraagbare ziekten. 

 
 

3.  Signalen van kinderen die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen naar andere kinderen 

 
Naast onderstaande signalen kunnen ook de andere signalen bij seksueel misbruik duiden op seksueel 

overschrijdend gedrag van kinderen onderling. 

o Het kind creëert een soort isolement rond het kind (apart nemen, zich afzonderen van de groep)  
o Het kind domineert of vertoont macht over een ander kind 

o Veelvuldige seksistische uitingen. 

 
4. Betekenis kleuren vlaggensysteem 
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Bijlage 2 Gedragscode 
 

 
Lichamelijke hulp: 
 
1. In de groepen 1, 2 en 3 komt het regelmatig voor dat een kind even bij de leerkracht op schoot wil en mag. Bij 
kinderen in hogere groepen vinden wij het niet vanzelfsprekend. Mocht je als leraar twijfelen aan het gedrag van een 
kind (dat bijvoorbeeld erg veel aangehaald wil worden) ga je daarover praten met een collega, dan wel met IB’er of 
directeur.  
 
2. Alleen kleuters worden geholpen met aan- en uitkleden. De oudere kinderen kunnen dat zelf. (Uitzonderingen in 
groep 3 worden individueel bekeken).  
 
3. Ieder fysiek contact moet te verantwoorden zijn in de pedagogische en didactische taak naar de kinderen toe 
(schouderklopje, aai over de bol, etc). 
 
 
Toezicht in kleed- en doucheruimten: 
 
4. Toezicht tijdens het omkleden bij gym is nodig, maar de leraar zal zoveel mogelijk rekening houden met de privacy 
van de kinderen. De leerkrachten zullen zich niet onnodig ophouden bij de kinderen tijdens het aankleden.  
 
5. De leerkrachten leggen uit dat de kinderen vlot moeten omkleden. Wanneer de lee rkracht (stimulerend) moet 
optreden, komt hij/zij na kloppen op de deur binnen. Hoe normaler je als leerkracht doet, hoe normaler de kinderen 
je aanwezigheid ook vinden.  
 
6. De kinderen van groep 1 en 2 kleden zich niet gescheiden om. Groep 3 t/m 8 maakt gebruik van gescheiden 
kleedkamers.   
 
 
1 op 1 contact  leerkrachten – leerlingen:   
 
7. Een leerkracht zorgt ervoor dat hij niet alleen met een leerling in een afgesloten ruimte is. Er zijn altijd meerdere 
leerlingen of leerkrachten aanwezig of de deur van de ruimte is open en er zijn anderen in de buurt van het lokaal. 
 
8. We nemen geen leerlingen buiten schooltijd mee naar huis. Met uitzondering van leerkrachten die ook ouder van 
een leerling zijn. 
 
9. We laten na schooltijd geen leerlingen op school blijven of naar school komen. Als dit wel gebeurt, is dat na goed 
overleg met de ouders of verzorgers en zijn het meerdere kinderen die mogen/moeten komen.(vaak om wat te 
helpen).  
 
Buitenschoolse activiteiten 
 
10. Op een schoolkamp proberen wij de jongens en meisjes op aparte slaapzalen te laten slapen. Wanneer dit niet 
mogelijk is, wordt er overlegd met ouders en kinderen. De leiding slaapt vervolgens ook weer op aparte slaapzalen. 
Het gebruik van toiletten en douches is zo geregeld dat ook dit gescheiden kan plaatsvinden.  
 
11. Indien er hulp geboden moet worden bij ongevallen, ziek worden/zijn of anderszins, waarbij het schaamtegevoel 
van de kinderen een rol kan spelen, wordt – rekening houdend met de aanwezige mogelijkheden – de uitdrukkelijke 
wens van het kind gerespecteerd. 
 
12. Bij de te ondernemen activiteiten wordt rekening gehouden met de eigenheid van beide seksen.  
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Schoolcultuur / pedagogisch klimaat:  
 
13. Er komen op school geen tekeningen e.d. voor waarop mensen als minderwaardig of als lustob ject worden 
afgebeeld. (We willen überhaupt niet dat er bepaalde groepen uit de samenleving op een dergelijke wijze worden 
afgebeeld).  
 
14 We dragen er allen zorg voor dat er geen grappen, toespelingen e.d. gemaakt worden, die seksueel getint of 
vernederend zijn. Wanneer iemand zich stoort aan bepaalde grappen of opmerkingen, dan moet hij/zij zich zo veilig 
voelen, dat de onvrede hierover geuit kan worden.  
 
15. Ieder personeelslid onthoudt zich van seksistisch getinte gedragingen of gedragingen die door leerlingen en/of 
andere bij de school betrokkenen als zodanig kunnen worden ervaren en ziet er tevens op toe dat dergelijke 
gedragingen niet voorkomen in de relatie leerling-leerling.  
 
16. Binnen de mogelijkheden die de informatietechnologie biedt, is het verboden ongewenste pagina’s op te roepen, 
dan wel ongewenste berichten te verspreiden (zie ook computerregels).  
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Bijlage 3 Regels ‘Hoe gaan we met elkaar om?’ 
 

1. Niet iemand uitschelden of andere vervelende dingen zeggen 

 
2. Niet gelijk met een oordeel klaarstaan 

 
3. Niet zoveel letten op elkaar 

 
4. Elkaar nemen zoals je bent 

 
5. Van elkaars spullen afblijven 

 
6. Luisteren naar elkaar 

 
7. Niet iemand met z’n allen uitlachen 

 
8. Niet roddelen over elkaar 

 
9. Van elkaar afblijven 

 
10.  Elkaar niet bedreigen 

 
11.  Elkaar niet op uiterlijk aanspreken 

 
12.  Niemand buitensluiten 

 
13.  Niemand uitdagen 
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Bijlage 4 Computerregels 
 
De 7 spelregels van het computer- en internetgebruik op school  

 
Onze school heeft 7 spelregels opgesteld om verantwoord om te gaan met computers 
(Chromebooks), tablets, internet en e-mail. We praten samen in de klas over deze regels 
en leggen uit waarom deze regels zo belangrijk zijn.  Als er iets is dat niet in de spelregels 
staat of als iets nog niet helemaal duidelijk is, dan kun je daarmee terecht bij je 
leerkracht.  
 

1. Toestemming van de leerkracht. De computers mogen alleen gebruikt worden 
als de leerkracht dat goedvindt. Je spreekt met je leerkracht af hoe lang je 
achter de computer mag werken en wat je mag gaan doen.  

2. Bescherm jezelf (en anderen). Op internet en/of via e-mail kan iemand zich 
anders voordoen dan hij of zij is (je kunt ze toch niet zien). Daarom mag je 
nooit persoonlijke gegevens (zoals namen, adressen, telefoonnummers, ook 
niet die van anderen of van school, leeftijden, foto's enzovoort) doorgeven op 
internet of via e-mail. Je weet namelijk niet wat er met deze gegevens wordt 
gedaan.  

3. Spreek niets af via internet en/of e-mail. Spreek nooit af met iemand die je via 
e-mail of internet "online" hebt ontmoet. Op internet of via e-mail kan iemand 
zich heel anders voordoen dan dat hij/zij in werkelijkheid is. 

4. Chatten en (online-)gamen zijn niet toegestaan. Tenzij de leerkracht het goed 
vindt. MOO mag wel. 

5. Downloaden is niet toegestaan. Bij downloaden kunnen virussen en/of andere 
ongewenste zaken snel op de computer binnenkomen en daarmee veel schade 
aanrichten. Je mag daarom geen bestanden van het internet naar de computer 
downloaden.  

6. De computers zijn van en voor school. De computers zijn er voor jullie én voor 
de leerkrachten. Iedereen moet voorzichtig omgaan met de computers en met 
de programma’s die er op staan. Installeer zelf geen software en verander 
geen instellingen. Als je denkt dat er iets is fout gegaan dan vertel je dat aan je 
leerkracht. 

7. Ga verstandig om met zoekmachines en internet. Gebruik geen woorden of 
zoektermen die te maken hebben met dingen als geweld, racisme, terrorisme, 
seks en dergelijke. Ga ook niet naar websites die daarmee te maken hebben. 
Als je via internet of e-mail dingen ziet waarbij je je niet prettig voelt, die je 
niet vertrouwt, of waarin bijvoorbeeld grove taal of foto’s worden gebruikt, 
dan vertel je dat onmiddellijk aan je leerkracht.  

 
Het is in het belang van ons allemaal dat iedereen zich aan deze regels houdt. 
Wie zich er niet aan houdt, wordt daar op aangesproken en kan daarmee voor 
korte- of langere tijd uitgesloten worden van computergebruik op school. 


