
Het vlaggensysteem

In gesprek over seksueel gedrag van 

kinderen en jongeren



Die ochtend in het zwembad…

+ Een jongen van 12 wordt in het zwembad betrapt 

met een erectie… 



Hoe reageren omstaanders?

+ Beoordeling verschilt afhankelijk van … 

×Wie dit bekijkt: toezichter, ouder van de jongen, 

ouder van een getuige, de jongen zelf…

×Concrete context: andere aanwezigen, soort 

zwembroek…

×Wie de jongen is: intelligentie, ander gedrag of 

voorvallen, eenmalig of herhaald, besef van de 

situatie…

×Hoe je dit bekijkt: ‘hij had ook een rood hoofd!’



Wat is het probleem bij opvoeders?

+ Onduidelijkheid over wat kan en wat niet

×Verschillen in visies op seksueel gedrag

×De discussie is vaak geladen en persoonlijk

+ Er is een groot gevoel van verantwoordelijkheid 

×Men wil vooral risico’s vermijden

×Seksuele ontwikkeling krijgt moeilijk ruimte

×Overreactie of laisser faire

+ Gebrek aan open communicatie

×Pedagogisch vacuüm



Wat is het probleem bij kinderen en 

jongeren?

+ Context van seksualisering

×Beschikbaarheid van beelden en informatie

×Niet steeds geschikt voor jongeren

+ Grotere autonomie

×Zelfsturing groter - Controle aanpassen

+ Verwarrende boodschappen

×Niets kan maar alles mag

+ Veel ervaring met seksueel grensoverschrijdend 

gedrag



Wat is Seksueel 

Grensoverschrijdend Gedrag?

+ Opdracht: beoordeel volgende situaties op je 

eerste gevoel 

++    +    - --
+ Helemaal oké helemaal niet oké



Mag dat? 

+ Twee jongens van 14 logeren 

bij elkaar. Ze laten hun erectie 

zien.



Is dit oké?

+ Een meisje van 14 wordt 

via facebook 

uitgescholden omdat ze 

lesbisch is.



Oké?

+ Twee jongens van 9 en 

17 jaar masturberen 

elkaar in het hokje van 

het zwembad



Een meisje van 15 MVB masturbeert 

in bad



Magdat?

+ Een groepje van 17 

jarige jongens 

masturberen zich 

samen. Ze hebben veel 

lol.



Oke?

+ Meisjes van 15 

hebben 

onbeschermde anale 

seks omdat ze 

maagd willen blijven. 

Hun lief wil geen 

condoom gebruiken



6 beoordelingscriteria

+ Toestemming (wederzijds)

+ Vrijwilligheid

+ Gelijkwaardigheid

+ Gepast voor Leeftijd of ontwikkeling

+ Gepast voor Context

+ Zelfrespecterend



Consent of wederzijdse toestemming 

In kindertaal:

+ Als we het allebei goed en prettig vinden, dan is 

het ok.

+ 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



‘t Is zo makkelijk als een kop thee 

zetten

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

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


Vrijwilligheid 

In kindertaal:

+ 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



Vrijwilligheid….

+ Heeft dus te maken met 

×Mate van druk, dwang, aandringen,…

×Sociale druk en groepsdruk

×Beloning, betaling, secundaire winst

×Erbij horen, willen meedoen

×Mate waarin men kan ontsnappen

×Verwachting van negatieve consequenties indien 

men weigert



Gelijkwaardigheid 

In kindertaal:

+ Seksueel getint contact met iemand die veel 

ouder, sterker of slimmer is, is niet ok

+ Seksueel getint gedrag met iemand die veel 

jonger of zwakker is ook niet.



Gepast voor Leeftijd of ontwikkeling

In kindertaal:

+ Ik doe geen dingen waar ik te oud of te jong voor 

ben

+ Hulpmiddel: normatieve lijst

×Welk gedrag zie je frequent op een bepaalde 

leeftijd? (20% norm)

×Vaak gesteld gedrag is niet altijd ok! VB. afspreken 

met iemand die je op Facebook hebt leren kennen



Aangepast aan context 

In kindertaal:

+ Ik hou rekening met mijn omgeving en doe geen 

dingen die anderen zouden kunnen storen of 

chockeren.

+ Anderen houden ook rekening met wat jij storend 

vindt.



Context…

+ Moeilijker naarmate

×Privacy niet geregeld is

×Meer verzorging

×Er meer toezicht nodig is

×Er meer onveiligheid is

×Professionalisering minder goed is

×Traditionele regels

×vijandigheid



Zelfrespecterend 

In kindertaal:

+ Ik doe mezelf geen pijn.

+ Ik denk na over de schadelijke gevolgen van mijn 

gedrag voor mezelf



Zelfrespect…

+ Meer in gevaar bij

×Fysieke schade of risico

×Emotionele afwijzing, vernedering, blaam, 

schaamte, schuld

×Sociale uitsluiting, kans op repecussies, pesterijen 

of negatieve gevolgen

×Gewetensnood 



Schema 

+ Grensoverschrijding op één van de criteria 

voldoende

+ Mate van grensoverschrijding bepaalt de kleur 

van de vlag

+ Steeds beoordeling van verantwoordelijke 

+ Herhaald gedrag-rodere kleur

+ Urgentie vanaf Rood



4 vlaggen

+ Groene vlag: aanvaardbaar en positief seksueel 

gedrag

+ Gele vlag: occasioneel licht grensoverschrijdend 

gedrag

+ Rode vlag: zorgwekkend grensoverschrijdend 

gedrag

+ Zwarte vlag: zwaar seksueel grensoverschrijdend 

gedrag



Stuurwiel 



groen geel rood zwart

toestemming OK +- OK - OK --OK

vrijwilligheid OK +- OK - OK --OK

gelijkwaardig

heid

OK +- OK - OK --OK

Leeft/ontw. 

adequaat

OK +- OK - OK --OK

Context-

adequaat

OK +- OK - OK --OK

Zelfrespect OK +- OK - OK --OK

vlaggen



Definities 

+ Seksueel grensoverschrijdend gedrag is 

seksueel gedrag dat op één van de criteria niet 

voldoet (bleek grijs)

+ Seksueel misbruik is seksueel gedrag (donker 

grijs) 

×Dat duidelijk zonder wederzijdse toestemming 

×Zonder vrijwilligheid

×Zonder gelijkwaardigheid tussen de partners gebeurt.



Hoe reageren? 

+ Groen: oké

+ Geel: oké, maar….

+ Rood: Niet oké: uitleggen en tegenin gaan, 

weggaan, melden.

+ Zwart: niet oké: uitleggen, weggaan, melden, 

hulp krijgen



Hoe reageren als begeleider?

+ Groen: accepteren en eventueel uitleggen

+ Geel: accepteren, uitleggen, begrenzen en 

alternatieven bieden, signaleren, coachen

+ Rood: verbieden, uitleggen en controleren, 

eventueel bemiddelen, melden, straf of 

interventie aankondigen, coachen

+ Zwart: verbieden, uitleggen, tussenkomen met 

straf of/en begeleiding of andere interventie, 

melden



Kobe doet een Manneken Pis

+ Kobe is 4

+ Loopt naakt rond 

in de tuin en plast 

tegen de 

laurierstruik

+ Opa leest de krant

+ Vlag? Reactie?



Magdat?

+ Een groepje van 17 

jarige jongens 

masturberen zich 

samen. Ze hebben veel 

lol.



Magdat?

+ Twee dertienjarige meisjes zitten in de slaapkamer op bed. 

Ze strelen elkaar tussen en over de bovenbenen en vinden 

het fijn.



Oke?

+ Meisjes van 15 

hebben 

onbeschermde anale 

seks omdat ze 

maagd willen blijven. 

Hun lief wil geen 

condoom gebruiken



niveaus

+ Reactiebeleid: hoe te handelen na een incident 

om verdere schade te beperken of te voorkomen

+ Preventiebeleid: hoe kunnen we risico’s in kaart 

brengen en schade voorkomen

+ Kwaliteitsbeleid: Hoe kunnen we ontwikkeling en 

groei vrijwaren en stimuleren?

Acties kunnen zich zowel op individueel niveau als 

op structureel niveau situeren



Beleid op 3 niveaus

Geen groene vlaggen op 

school? Niegoebezig!
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Dank u

An Victoir, verantwoordelijke 

proactief werk Vrije CLB Koepel vzw

Meer info over het Sensoa 

vlaggensysteem vindt u op 

www.seksuelevorming.be


