


Webinar: Hoe als ouder praten met je 
kind over seksuele grenzen

door Julia Day - Sensoa



Verloop van de webinar - inhoudelijk

» Kennismaking

» Hoe als ouder het thema grensoverschrijdend
gedrag meenemen in de opvoeding

–Seksueel grensoverschrijdend gedrag = ???

–Per leeftijd: welke boodschappen meegeven

–Ervaringen delen

–Hoe reageren



Even kennismaken: Julia



Wie zijn jullie?

Pollvraag: Vanuit welke rol kijk jij vanavond mee 
naar deze webinar rond seksuele grenzen 
bespreken met kinderen? 

» Als (groot)ouder van een kind/jongere

» Als professional die werkt met 
kinderen/jongeren

» Als student



Hoe oud zijn jouw kinderen/jongeren?

Pollvraag: Hoe oud zijn de kinderen/jongeren in 
jouw gezin/waar jij mee werkt?

» Tussen 1,5 – 3 jaar (peuter)

» Tussen 3 – 5 jaar (kleuter)

» Tussen 6 – 12 jaar (lagere school)

» Tussen 12 – 14 jaar (tiener)

» Tussen 14 – 18 jaar (adolescent)



Wat is seksueel grensoverschrijdend 
gedrag?

» Toestemming = 2x ja
» Vrijwilligheid = geen druk of dwang
» Gelijkwaardigheid = aan elkaar gewaagd

» Passend voor de context = rekening houden met 
privacy en regels

» Passend voor de ontwikkeling = te verwachten op 
een bepaalde leeftijd

» Zelfrespect = nagedacht over gevolgen en oké zijn 
met die gevolgen
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Hoe vaak komt seksueel 
grensoverschrijdend gedrag volgens 

jou voor onder de 18 jaar?

» Pollvraag: Hoe vaak komt seksueel 
grensoverschrijdend gedrag volgens jou voor 
onder de leeftijd van 18 jaar?

–Bij 1 op 5 meisjes en 1 op 10 jongens

–Bij 1 op 2 meisjes en 1 op 5 jongens

–Bij 1 op 10 meisjes en 1 op 15 jongens

–Bij 1 op 8 meisjes en 1 op 8 jongens
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Wie is de persoon die over de grens 
gaat?

» Polvragen juist of fout

–De persoon die over de grens gaat, is meestal 
iemand gekend. 

–Het is bijna altijd een volwassene die over de grens 
gaat bij jongeren. 
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Even kennismaken: Ria
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Ontwikkeling & belangrijkste 
boodschappen



Peuters & kleuters: ontwikkeling
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Peuters & kleuters: waar op letten

» Lichaamsdelen

–Benoemen

–Niet te veel gène creëren 

–Maar je mag context afbakenen -> leren over privacy

» Gevoelens

–Leren te herkennen/benoemen bij zichzelf en anderen

» “Als je iets niet leuk vindt, moet je dat tegen een 
volwassene zeggen.”
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6-9 jaar: ontwikkeling
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6-9 jaar: waar op letten

» Privacy meer gekend -> respecteren!
» Gevoelens

–Leren te herkennen/benoemen bij zichzelf en anderen
–Hoe geef je jouw gevoelens aan? Ja & nee
–Hoe hou je rekening met de gevoelens van anderen? Je 

hebt een ja nodig! Wat doe je met een nee?

» Goede en slechte geheimen
» Online

–Samen
–Wie vertrouw je?
–Vieze beelden
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9-12 jaar: ontwikkeling



9-12 jaar: waar op letten

» Lichaamsdelen
–Hoe werken ze voor seksualiteit

» Gevoelens
–Voorwaarden voor een ja: geen dwang of druk uitoefenen
–Herkennen lichaamstaal
–Hoe geef je een nee?

» Wie spreek je aan als iets niet leuk was
» Online

–Wie vertrouw je? Geen persoonlijke informatie.
–Vieze (?) beelden
–Welk voorbeeld geef je zelf? 

Sharenting



PAUZE: vragen en ervaringen welkom
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Pauze (5’)

» Jullie hebben nu de gelegenheid om de noodzakelijke 
voorbereidingen te treffen voor het tweede deel van dit 
Webinar J.

» Ondertussen blijft de chat operationeel en kunnen jullie nog 
steeds vragen insturen.

Tot zo dadelijk!



12-15 jaar: ontwikkeling



12-15 jaar: waar op letten

» Geef goede infobronnen
» Gevoelens

–Voorwaarden voor een ja: geen dwang of druk uitoefenen 
–Hoe geef je een nee?
–Een nee geven is oké
–Hoe aanvaard je een nee
–Draag zorg voor elkaar

» Waar kan je terecht voor hulp
» Online

–Wie vertrouw je? Geen persoonlijke informatie
–Porno = fantasie
–Sexting: nooit doorsturen zonder toestemming



15-18 jaar: ontwikkeling



15-18 jaar: waar op letten

» Lichaamsdelen
–Allesoverseks.be is je vriend

» Gevoelens
–Voorwaarden voor een ja: geen dwang of druk uitoefenen 
–Hoe geef je een nee?
–Een nee geven is oké
–Draag zorg voor elkaar

» Waar kan je terecht voor hulp
» Online

–Laat iemand iets weten als je afspreekt
–Porno = fantasie
–Sexting: nooit doorsturen zonder toestemming
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=fMK7rGiGSso


» De FlirterTwister

–Ga naar allesoverseks.be/flirtertwister 

–Bekijk alle filmpjes

–Speel de FlirterTwister samen met je kind
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Voor professionals: Kaartjes + andere 
werkvormen

–Gratis te bestellen (per 100) op de Sensoa shop

–Te gebruiken in combinatie met nieuw 
methodieken op Sensoa.be

–Linken naar zelftest ophorenzienenpraten.be



Hoe reageren als kind/jongere 
grensoverschrijdend gedrag stelt?

» Denk aan de criteria: » Benoem:
–Wat was oke/normaal
–Wat was niet oké
–Benoem gerust je eigen 

gevoelens

» Veroordeel gedrag, niet 
kind

» Afspraken maken
» Eventueel sanctie (als nog 

eens gebeurt)
» Bij herhaling: was de grens 

begrepen? Zo ja kan je 
strenger optreden



Hoe reageren als kind/jongere 
grensoverschrijdend gedrag stelt?

» Eens tegen grenzen botsen is normaal!

» Wat moet je kind leren?



Hoe reageren als je kind seksueel 
grensoverschrijdend gedrag 

meemaakt?
» Weinig jongeren 

zullen het thuis 
vertellen
–Schaamte
–Bang niet geloofd te 

worden
–Bang de schuld te 

krijgen
-> pas op met ‘stuur nooit 
een naaktfoto van jezelf’

» Luisteren zonder zelf 
in te vullen

» Geloven

» Samen op zoek naar 
hulp



Zelfzorg: weet jij waar je terecht kan 
voor info/steun?
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Zelfzorg: je moet zelf niet alles weten
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Welke info/hulpbronnen geef je mee 
aan je kind?
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Samenvattend

» Doe waar jij je goed bij voelt

» Je moet zelf niet alles weten

» Gebruik wat je ziet in de media (dokter Bea, 
magazines, campagnes)

» Zet je omgeving in

» Fouten maken = leren

» MEESTAL LOOPT HET OKE
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Interview met de sprekers

}Wij maakten een selectie van de meest gestelde vragen en de 
spreker zal ze nu beantwoorden.

}Sommige vragen zijn zeer persoonlijk en behoeven een 
specifiek antwoord.  Met dergelijke vragen kan je terecht bij de 
Opvoedingslijn:  078 /15 00 10

}Nog meer weten over dit onderwerp? Surf naar: 
http://vcok.be/webinars



Dit webinar is een samenwerking van…



» Bedankt voor je deelname.  

» Meer weten over VCOK vzw? Like ons op Facebook: 
https://www.facebook.com/VCOKvzw

» Meer weten over Sensoa? Surf dan snel naar 
https://www.sensoa.be/

https://www.facebook.com/VCOKvzw
https://www.sensoa.be/

