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Wat is grensoverschrijdend gedrag?



Seksuele ontwikkeling



Is grensoverschrijdend gedrag 
altijd strafbaar?



Vormen grensoverschrijdend gedrag

- Leeftijdsverschil (zelfde leeftijd vs ouder iemand)
- Plotselinge  verkrachting vs verkrachting in relatie
- Veel geweld vs zachte dwang
- Onbekende vs familie, vertrouwenspersoon
- Eenmalig vs meerdere malen
- Seksuele uitbuiting vs zeden



Wetsartikelen
139 h sexting ,Verspreiden of delen van getinte berichten of foto’s of video’s van zichzelf
Art 239 schennis
Art 240, a en b strafbare afbeeldingen, kinderporno,
Art 242 verkrachting
Art 243 seksueel binnendringen bewusteloos, lichamelijk onmachtig is, niet is staat is zijn wil te bepalen
Art 244 seks handelingen , binnendringen van het lichaam onder de 12 jaar
Art 245  ontuchtige handelingen, binnendringen van het lichaam leeftijd van 12 tot 16 jaar.
246 aanranding
247 Ontuchtige handelingen met lichamelijke onmacht gebrekkige ontwikkeling, onmacht verkeert
248 b jeugdprostitutie
248 c aanwezig zijn bij een seksshow, afbeeldingen ontuchtige handelingen tonen
248 e Grooming
249 incest



Loverboy problematiek

Mooi meisje.
Dom sletje.

Kom maar, ik ben hier.
Kom maar, hap maar toe.
Ik zie wel wie je echt bent.

Ik zie je onzekerheid.
Bij mij kun je alles kwijt.
Bij mij raak je alles kwijt.

Je problemen en je zorgen.
Je familie en je vrienden.



(Kwetsbare) Doelgroep

Pubers…

… met hechtingsproblematiek
… met trauma’s

… met licht verstandelijke beperking

…zonder stevig sociaal netwerk



Signalen op school  

- Opvallende verandering in houding / gedrag
- Absentie
- Concentratieproblemen
- Slechte schoolprestaties
- (ander) telefoongebruik
- Heeft vaak smoesjes
- gaat het verkeerde pad op (drugs/criminaliteit)



Signalen bij het slachtoffer
- is gespannen of angstig 
- is oververmoeid en/of vermagerd (eetprobleem)
- wisselende emoties en plotselinge gedragsveranderingen
- vertoont teruggetrokken gedrag of juist probleemgedrag
- mogelijk tekenen van mishandeling of zelfverwonding
- lage zelfwaardering / geen realistisch zelfbeeld
- durft of kan geen grenzen aangeven, loopt weg voor problemen
- is moeilijk aanspreekbaar op zijn/haar gedrag



Signalen

0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1



Vlaggensysteem



Eerste hulp bij slachtoffers
- Belangrijk is dat als slachtoffer iemand in vertrouwen neemt 

diegene rustig blijft en neutraal. 
- Er zit veel schaamte en schuldgevoel, probeer dit weg te nemen. 

Niets is gek. 
- Geen suggestieve vragen stellen, blijf open vragen stellen
- Zodra slachtoffer in gevaar is, samen met politie kijken hoe 

hij/zij/het en soms ook de familie in veiligheid komt. 
- Zo lang er geen onveiligheid is, probeer het slachtoffer de regie te 

laten houden. 
- Bespreek met een vertrouwenspersoon een goede aanpak
-



Preventie



Vragen?!?



Toneelgroep Kikid





Kikid zet  jongeren in hun kracht  door ze te laten

voelen dat  ze precies goed zijn zoals ze zijn

Met onze aanpak maken we ze bewust van de enorme kracht en invloed

die ze zelf hebben om gelukkig en succesvol te zijn. Ze worden sterker en

maken betere keuzes.

 

Het is onze ambitie om dit bij alle jongeren in Nederland te bereiken!







Verliefdheid is voor iedereen anders

Stelling:



Iedereen is weleens onzeker

Stelling:





Sexting moet je alleen doen 
als je een relatie hebt

Stelling:







Het is raar om op het laatste
moment nee te zeggen

Stelling:





Vragen?



Myrna Ooms en 
Harm Wildenberg
(S.O. De Bongerd)
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Even voorstellen..!

• Harm Wildenberg en Myrna Ooms 

• SO De Bongerd, cluster 4 

• Missie en visie 

• Speerpunten 



Aanleiding 

• Belang voor de doelgroep 

• Gezonde school
• Voeding 

• Seksualiteit en relaties 

• Welbevinden



Visie 

• “We zijn een school die kinderen middels kennisoverdracht een positieve kijk 
op seksualiteit geeft, weerbaar maakt en waarden en normen bijbrengt, 

zodat zij nu en later verantwoorde keuzes maken in relaties en seksualiteit. Dit 
alles in een preventief kader”. 



Praktijk  

• Methode: ‘Kriebels in je buik’ 
• Online lesmethode 

• Voor groep 1 t/m 8

• Themagericht 

• Jaarplanning 

• Vlaggensysteem 



Ouderbetrokkenheid 

• Ouderavond (Webinar)

• Gesprekkencyclus 

• Schoolgids 



Wat heeft het ons gebracht? 

• Gesprek binnen het team om de visie te concretiseren op dit gebied over hoe 
we dit naar de kinderen en ouders willen over brengen 

• Handvatten om het onderwerp visiegericht en gestructureerd onder de 
aandacht te brengen bij de leerlingen 



Vragen 
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Gezonde School Aanpak
Lucy van de Vijver, GGD Flevoland

April 2022



Gezonde School helpt om planmatig en integraal aan de slag te gaan met gezonde leefstijl en zo 
de gezondheid van leerlingen/studenten structureel te bevorderen

Planmatig

Integraal

Structureel
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Gezonde School

Gezondheid in het DNA van elke school: 
wat betekent dat? 
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Je werkt op het door jouw school gekozen thema aan de volgende pijlers:
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Gezondheidsbevordering heeft meer effect wanneer een gezondheidsthema op alle 
vier Gezonde School-pijlers aandacht krijgt.

Integraal werken op vier pijlers

Signaleren SchoolomgevingEducatie Beleid
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Wat wilt u leerlingen 
meegeven over 
relaties en 
seksualiteit?

Hoe doe je 
dat?

Veilige sfeer creëren in de klas

Vragen van leerlingen

Omgaan met diversiteit



geeft advies op maat 
over de vier pijlers:  

educatie, signaleren 
schoolomgeving & 

beleid

ondersteunt bij de 
voorbereiding & 
uitvoering

heeft expertise op de 
gezondheidsthema’s

helpt bij het 
monitoren & 
evalueren van de 
aanpak
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Ondersteuning voor scholen PO, VO en MBO
de Gezonde School-adviseur van de GGD

De Gezonde School-
adviseur:

Neem contact met l.vandevijver@ggdflevoland.nl



Ilse den Hollander 
(Blijf Groep) 



YSL COLLEGE TOUR
Trainingen voor jongeren over geweld in 
relaties





OVER ABUSE IS NOT LOVE

• Internationaal programma van Yves Saint Laurent Beauty

• Aandacht voor geweld tegen vrouwen in het algemeen en 
partnergeweld in het bijzonder (IPV)

• Uitgerold over verschillende landen wereldwijd

• In elk land samenwerking met een NGO-partner

• Al van start in USA, VK, Frankrijk en Duitsland

• Doel programma: educate 2 million people about the signs of abuse
by 2030 to help prevent IPV in the long term



GEWELD EN MISBRUIK IN RELATIES

Geweld in relaties komt vaker voor dan je denkt. Ook bij jongeren

Wat cijfers over 
jongeren

1 op de 5 jongeren 
(16 -24 jaar) 
slachtoffer

Bij 12% ging het 
om structureel 

geweld

10% had te maken 
met dwingende 

controle

5% was slachtoffer 
van stalking (bij 

vrouwen 7%)

3% was slachtoffer 
van seksueel 
geweld (bij 

vrouwen 5%)



DAAROM DE YSL COLLEGE TOUR!

• Een tour langs universiteiten, hogescholen, mbo’s en 
middelbare scholen

• Om jongeren bewust te maken van de signalen van 
grensoverschrijdend gedrag en misbruik in een relatie

• Hoe ze deze signalen kunnen herkennen, bij zichzelf en in 
hun omgeving

• Hoe ze hierover in gesprek kunnen gaan en welke hulp ze 
kunnen inschakelen



EEN GASTLES AANVRAGEN?

communicatie@blijfgroep.nl Tel 088 234 2400 www.blijfgroep.nl/abuseisnotlove

Neem contact op met Blijf Groep




