
Hand-out 1  
Stuurwiel     

Ik doe alleen seksuele dingen als ik die zelf wil 
en als de ander akkoord gaat.

Ik voel me niet onder druk gezet, ik zet niemand 
onder druk.

Ik ben niet de meerdere of de mindere.

Ik doe dingen die passen bij mijn leeftijd.

Ik doe de dingen op een plaats en een manier 
die anderen niet storen.

Ik doe mezelf of anderen geen pijn.
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Hand-out 2 
Vlagkaartjes  

  



Hand-out 3   
Mondjes, 
handjes, ogen  
  



Hand-out 4  
Familie    
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Hand-out 5  
Vertrouwenspersonen  

  

Wat moet mijn vertrouwenspersoon doen?

Geloven wat ik vertel.

Mij de schuld niet geven.

Niet boos worden.

Zeggen dat het goed is dat ik het vertel.

Mij helpen.



Hand-out 6  
Korte versie van de  
normatieve lijst  
  

leeftijd Groene vlag Gele vlag Rode vlag Zwarte vlag

Baby’s
0 tot 1,5 j

•	Duimzuigen,	exploratie	
van	het	eigen	lichaam	en	
genitaal spel.

•	Interesse	in	en	willen	
aanraken van genitaliën 
van anderen.

•	Naakt	rondlopen	of	krui-
pen.

•	Seksuele	opwinding	en	
erecties	komen	voor.

Niet beschreven •	Niet	beschreven. •	Niet	beschreven.

Peuters
1,5 tot 3 j

•	Stoeien	en	knuffelen.
•	Gluren,	aanraken,	nieuws-
gierig	onderzoeken.

•	Eigen	geslachtsdeel	wordt	
ontdekt	als	lustvol;	zelf-
bevrediging	komt	voor.

•	Grote	interesse	in	naakte	
lichamen;	naakt	rondlo-
pen.

•	Gebruik	van	‘vieze	woor-
den’.

•	Eenmalig	borsten	aanra-
ken	indien	de	context	dit	
niet toelaat.

•	Eenmalige	poging	tot	het	
ontbloten	van	andermans	
geslachtsdelen	zonder	
diens	toestemming.

•	Mooning	(opzettelijk	ont-
bloten en toekeren van 
het eigen achterwerk).

•	Tong	in	iemands	mond	
steken tijdens het kussen.

•	Storend	bezig	zijn	met	
zelfbevrediging	of	met	
seksspelletjes.

•	Herhaald	vieze	woorden	
uitspreken wanneer de 
context	het	niet	toelaat

•	Objecten	in	de	anus/vagi-
na steken.

•	Oraal	contact	met	ge-
slachtsdelen.

•	Herhaalde	pogingen	tot	
het	aanraken	of	ontbloten	
van	andermans	geslachts-
delen.

•	Herhaald	oraal	contact	
met	geslachtsdelen.

Kleuters
3 tot 6 j

•	Genderbesef	en	rollenpa-
troon.

•	Vragen	stellen	over	of	
het willen aanraken van 
borsten,	achterwerk	of	
genitaliën van vertrouwde 
volwassenen	(bijvoorbeeld	
tijdens het baden).

•	Zelfbevrediging	komt	voor.
•	Seksuele	spelletjes	
(doktertje,	moedertje	en	
vadertje);	stapelen	(naakt	
op elkaar liggen).

•	Gebruik	van	‘vieze	woor-
den’;	moppen	en	tekenin-
gen over seks.

•	Kusjes	geven,	verliefdheid.

•	Eenmalig	seksueel	expli-
ciete	taal,	geluiden	en	
tekeningen	maken.

•	Eenmalig	gluren,	exhi-
bitionisme,	naar	porno	
kijken.

•	Veel	bezig	zijn	met	
zelfbevrediging	(solo	of	
wederzijds).

•	Gore	gesprekken	over	
seks	met	leeftijdsgenoten.

•	Niet	bij	de	leeftijd	pas-
sende kennis over seks.

•	Tong	in	iemands	mond	
steken tijdens het kussen.

•	Seks	nabootsen.
•	mooning.

•	Objecten	in	de	anus/va-
gina steken.

•	Herhaalde	seksuele	pes-
terijen.

•	Herhaald	gluren,	exhi-
bitionisme,	naar	porno	
kijken.

•	Dwangmatige	zelfbevredi-
ging.

•	Herhaald	seksueel	expli-
ciet taalgebruik.

•	Oraal	aan	andermans	
geslachtsdelen	komen.

•	Angst	opwekken.
•	Met	manipulatie,	druk	of	

chantage seksuele aanra-
kingen	afdwingen.

•	Poging	tot	geslachtsge-
meenschap.

•	Herhaald	seksueel	ex-
pliciete	gesprekken	met	
groot	leeftijdsverschil.

•	Herhaald	objecten	in	de	
anus/vagina	steken.

•	De	andere	pijn	doen	tij-
dens seksuele spelletjes.

•	Herhaald	oraal	contact.
•	Herhaalde	pogingen	tot	
geslachtsgemeenschap.



leeftijd Groene vlag Gele vlag Rode vlag Zwarte vlag

Kinderen 
6 tot 11 j

•	Uitdagend	en	verleidelijk	
gedrag  
vertonen t.a.v. volwas-
senen,	bijvoorbeeld	op	de	
schoot	klimmen	en	 
aanhalig	zijn.

•	Schaamtegevoel	en	
preutsheid.

•	Grote	nieuwsgierigheid	en	
verlangen naar kennis.

•	Mopjes	en	tekeningen	
over seks.

•	Veel	experimenteren	en	
het	eigen	lichaam	verken-
nen.

•	Gevoelens	van	verliefd	
zijn	geraken	gepaard	met	
lichamelijk	contact:	eerste	
voorzichtige	aanrakingen,	
zoenen.

•	Seksuele	spelletjes	met	
andere  
kinderen,	maar	meer	in	
het geniep.

•	Zelfbevrediging,	ook	we-
derzijds.

•	Praten	over	seks	en	sa-
men	naar	 
seksplaatjes kijken.

•	Met	het	lichaam	tegen	an-
deren aanwrijven en Lolita-
gedrag	(verleidelijk	gedrag	
t.a.v. volwassenen).

•	Mooning	(opzettelijk	ont-
bloten en  
tonen van het eigen ach-
terwerk).

•	Eenmalig	gluren.
•	Eenmalig	tekeningen	
maken	over	onzedelijke	
en/of	gewelddadige	seks;	
seksuele schuttingtaal.

•	Eenmalig	anderen	willen	
uitkleden  
zonder	toestemming;	
gluren. 

•	Tong	in	de	mond	tijdens	
kussen.

•	Onbekenden	knuffelen.
•	Eenmalig	tonen	van	de	
geslachtdelen	(ook	via	
webcam)	aan	onbeken-
den.

•	Anderen	storen	met	(we-
derzijdse)	zelfbevrediging;	
seksueel	expliciet	gedrag	
met	leeftijdsgenoten.

•	Naar	sekslijnen	bellen.

•	Zichzelf	verlagen	of	
vernederen	met	seksuele	
thema’s	(bijvoorbeeld	
kledij	die	zicht	toelaat	op	
de borsten e.d.).

•	Herhaaldelijk	gluren.
•	Herhaaldelijk	tekeningen	
maken	over	onzedelijke	
en/of	gewelddadige	seks;	
seksuele schuttingtaal.

•	Expliciete	gesprekken	over	
seks	met	leeftijdsverschil.

•	Eenmalige	seksuele	peste-
rijen.

•	Herhaaldelijk	anderen	
willen	uitkleden	zonder	
toestemming.

•	Eenmalig	aanraken	van	
de	geslachtsdelen	met	de	
mond.

•	Herhaaldelijk	tonen	van	
de	geslachtdelen	(ook	via	
webcam)	aan	onbeken-
den.

•	Eenmalig	anderen	onder	
(groeps)druk	dwingen	
mee	te	doen	aan	seks-
spelletjes.

•	Voorwerpen	in	de	vagina/
anus stoppen.

•	Opvallend	met	seks	bezig	
zijn	(ook	via	internet).

•	Poging	tot	seksueel	con-
tact	met	toesteming,	met	
leeftijdsgenoten.

•	Herhaaldelijk	seksuele	
pesterijen.

•	Herhaald	aanraken	van	
de	geslachtdelen	met	de	
mond.

•	Herhaaldelijk	anderen	
onder	(groeps)druk	
dwingen	mee	te	doen	aan	
seksspelletjes.	Anderen	
pijn	doen	met	seksueel	
gedrag.

•	(Poging	tot)	
geslachtsgemeenschap	
en/of	anaal	contact	met	
jonger(e)	kind(eren).

Tieners
12 tot 
14 j

•	Begin	puberteit:	aandacht	
voor	eigen	lichaam	en	dat	
van	de	andere	neemt	toe.	
Homoseksuele	gevoelens	
zijn	zeer	algemeen,	vooral	
vanwege de wankele 
seksuele identiteit.

•	Gevoelens	van	seksuele	
opwinding en aantrek-
king; eerste seksuele 
fantasieën.

•	Niet-aanstootgevende	
seksuele grapjes.

•	Interesse	in	erotica.
•	(Wederzijdse)	masturba-

tie.
•	Ervaring	met	seksueel	ge-
drag:	tongzoenen,	opper-
vlakkig vrijen en aanraken.

•	Flirten	op	het	internet	en	
over	seks	chatten	met	
leeftijdsgenoten.

•	Met	het	lichaam	tegen	
anderen aanwrijven en 
Lolita-gedrag	(verleidelijk	
gedrag t.a.v. volwasse-
nen).

•	Eenmalig	gluren.
•	Eenmalige	seksuele	plage-

rijen.
•	Grote	interesse	in	porno.
•	Opvallend	veel	bezig	zijn	
met	seks	(ook	masturba-
tie).

•	Promiscue	gedrag.
•	Geslachtsgemeenschap	
met	leeftijdsgenoot,	met	
toestemming.

•	Cyberseks	hebben	met	
een	onbekende	(via	web-
cam).

•	Een	afspraak	om	seks	te	
hebben	met	een	internet-
kennis.

•	mooning.

•	Zichzelf	verlagen	of	
vernederen	met	seksuele	
thema’s	(bijvoorbeeld	
kledij	die	zicht	toelaat	op	
de borsten e.d.).

•	Herhaaldelijk	gluren;	
proberen anderen uit te 
kleden.

•	Herhaaldelijke	seksuele	
pesterijen.

•	Interesse	en	in	beslag	ge-
nomen	worden	door	agres-
sieve	porno,	agressieve	 
seksuele gedachten en 
thema’s.

•	Eenmalig	anderen	onder	
(groeps)druk	dwingen	mee	
te	doen	met	seksspelletjes,	
ook via internet.

•	Anaal	en	oraal	contact.
•	Voorwerpen	in	de	vagina/

anus inbrengen.
•	Seksueel	contact	in	ruil	

voor een  
beloning.

•	Cybersekssessie	onge-
vraagd	opnemen.

•	Een	prostituee	bezoeken.

•	Bewust	toekijken	bij	
(groeps)verkrachting.

•	Ongevraagd	naaktfoto’s	
maken	en	verspreiden.

•	Kinderporno	maken	en/of	
verspreiden.

•	Herhaaldelijk	anderen	on-
der	(groeps)druk	dwingen	
mee	te	doen	met	seksspel-
letjes,	ook	via	internet.

•	De	andere(n)	pijn	doen	
tijdens het seksuele spel; 
genitale verwondingen 
veroorzaken;	seksueel	
contact	met	dieren.

•	Zich	prostitueren
•	Cybersekssessie	onge-

vraagd verspreiden.
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normatieve lijst  
  



Hand-out 6  
Korte versie van de  
normatieve lijst  
  

leeftijd Groene vlag Gele vlag Rode vlag Zwarte vlag

Jongeren
15 tot 
17 j

•	Relatievorming:	de	meest	
voorkomende	vorm	is	
seriële	monogamie	(één	
vaste relatie en als dat 
niets	wordt,	met	iemand	
anders proberen).

•	Niet-aanstootgevende	
seksuele grapjes; 
expliciete	conversaties	
over	seks	met	
leeftijdsgenoten.

•	Interesse	in	erotica.
•	Flirten	op	het	internet	en	
over	seks	chatten	met	
leeftijdsgenoten.

•	(Wederzijdse)	
masturbatie.

•	Vrijen	gaat	steeds	verder:	
van	het	(laten)	aanraken	
van de borsten en onder 
de kleding over het 
(laten)	aanraken	van	
geslachtsdelen naar 
naakt	vrijen.	Orale	seks	
met	leeftijdsgenoten.	
Geslachtsgemeenschap.

•	Experimenteren	met	
verschillende	vormen	van	
seks.

•	Eenmalig	gluren.
•	Eenmalige	seksuele	plage-
rijen.	Seksueel	agressieve	
praat.

•	Grote	interesse	in	porno.
•	Cyberseks	hebben	met	
een	onbekende	(via	web-
cam).

•	Een	afspraak	om	seks	te	
hebben	met	een	internet-
kennis.

•	Opvallend	veel	bezig	zijn	
met	seks	(ook	masturba-
tie).

•	Promiscue	gedrag.
•	Mooning.
•	Expliciete	gesprekken	over	
seks	met	jongere	kinderen.

•	Verlagen	of	vernederen	
van	zichzelf	met	seksuele	
thema’s	(bijvoorbeeld	kledij	
die	zicht	toelaat	op	borsten	
e.d.).

•	Herhaaldelijk	gluren;	
proberen anderen uit te 
kleden.

•	Herhaaldelijke	seksuele	
pesterijen. 

•	In	beslag	genomen	worden	
door	agressieve	porno,	
agressieve seksuele 
gedachten	en	thema’s.

•	Cybersekssessie	
ongevraagd	opnemen.

•	Eenmalig	anderen	onder	
(groeps)druk	dwingen	mee	
te	doen	met	seksspelletjes.

•	Seksueel	contact	in	ruil	voor	
een beloning.

•	Zich	prostitueren	of	een	
prostituee	bezoeken.

•	Bewust	toekijken	bij	
(groeps)verkrachting.

•	Ongevraagd	naaktfoto’s	
maken	en	verspreiden.

•	Het	maken	en/
of	verspreiden	van	
kinderporno.

•	Cybersekssessie	
ongevraagd verspreiden.

•	Herhaaldelijk	anderen	
onder	(groeps)druk	
dwingen	mee	te	doen	met	
seksspelletjes,	ook	via	
internet.

•	De	andere(n)	pijn	doen	
tijdens het seksuele spel; 
genitale verwondingen 
veroorzaken;	seksueel	
contact	met	dieren.

•	Geslachtsgemeenschap,	
anaal contact en andere 
seksuele handelingen 
met	een	significant	niet-
gelijkwaardige partner 
of	zonder	wederzijdse	
toestemming.



Hand-out 7  
Criteria met 
reactiebewijzen   

Criterium Groene vlag Gele vlag Rode vlag Zwarte vlag

Wederzijdse 
toestemming of 
consent

Duidelijk wederzijdse 
toestemming
(plezier)

Onduidelijke wederzi-
jdse toestemming

Eenmalig afwezigheid 
van wederzijdse toes-
temming

Herhaaldelijk af-
wezigheid van weder-
zijdse toestemming

Vrijwilligheid
Vrijwillig (afwezigheid 
van dwang)

Lichte dwang of druk Eenmalig gebruik van 
manipulatie, chantage, 
macht, verleiding

Herhaaldelijk gebruik 
van agressie, geweld 
of ermee dreigen

Gelijk(waardig)heid
Evenwaardige part-
ners

Lichte ongelijkheid 
in maturiteit, leeftijd, 
intelligentie…

Eenmalig grote onge-
lijkwaardigheid

Herhaaldelijk grote 
ongelijkwaardigheid

Gepast voor leeftijd 
en 
ontwikkeling 

Minstens 20% van de 
kinderen en jongeren 
vertoont dit gedrag
Specifieke ontwikkel-
ingstaak

Gedrag van iets jon-
gere of iets oudere 
kinderen of jongeren

Gedrag van kinderen 
of jongeren met re-
delijk groot leeftijds-
verschil

Gedrag van kinderen 
of jongeren met groot 
leeftijdsverschil

Gepast voor de con-
text

Gedrag stoort nie-
mand

Gedrag is licht aan-
stootgevend (on-
beleefd)

Gedrag is redelijk aan-
stootgevend (kwet-
send of beledigend)

Gedrag is zwaar aan-
stootgevend (shock-
erend)

Zelfrespect 
Gedrag is niet zelfbe-
schadigend of is goed 
voor het zelfrespect

Gedrag kan zelfbe-
schadigend zijn

Gedrag heeft fysieke, 
emotionele of psy-
chologische schade 
als gevolg

Gedrag heeft zware 
fysieke, emotionele 
of psychologische 
schade als gevolg

Criterium Groene vlag Gele vlag Rode vlag Zwarte vlag

Pedagogische 
reactie

Bekijk/luister
Benoem
Bevestig
Leg uit

Bekijk/luister
Benoem
Begrens/leid af
Leg uit
Observeer 

Bekijk/luister
Benoem
Verbied
Leg uit
Bemiddel/herstel 
coach/verwittig
Observeer goed 

Bekijk/luister
Benoem
Verbied
Leg uit
Bemiddel/herstel
Straf, help of verwijs 
door
Observeer extra 



Hand-out 8 
Woordveld seksuele  
ervaring    

p 32

Hand-out 3.1   Woordveld seksuele ervaringen als kind

Eerste tongzoen Gluren door het sleutelgat naar je ou-

ders die seks hebben Gluren naar vriendjes of vrien-
dinnetjes bij het verkleden Zich niet 
willen uitkleden waar andere 
bij zijn De piemel van een vriendje willen zien De 
schaamlipjes van een vriendinnetje 
willen zien Een leeftijdsgenoot betasten on-
der de kleren Je schaamhaar afscheren Jezelf naakt 
bekijken en verleiden voor de spiegel 
Sexy of stoer gekleed gaan Eerste keer oraal 
bevredigd worden Tegen jouw zin be-
tast worden Eerste menstruatie/eerste zaadlozing Seksu-
ele opwinding voor de eerste keer Prentjes 
van blote borsten of blote lijven 
uitknippen Porno of erotica bekijken Een 
lief hebben Verliefd zijn Liefdesbrieven 

schrijven Weten waar de kindjes van-
daan komen Je eerste valen-
tijnsgeschenkje  

Masturbatie Geconfronteerd 
met ongewenste seks 
Anticonceptiegebruik De eerste keer 

seks Sekswoorden Betrapt 
worden Volwassenen betrappen bij de seks



Hand-out 9
Motieven voor 
seksueel gedrag  
  

Een jongen van 12 loopt in het zwembad rond 
met een erectie. Deze is goed te zien omdat hij 
een wijde bermudazwembroek aan heeft. De 
begeleiders noteren ook dat hij een rode blos 
op de wangen heeft.

Een meisje van 6 zit regelmatig te wippen op 
haar stoel in de klas. Daarbij heeft ze drom-
erige ogen en lijkt ze heel ver weg.

Een meisje van 13 kleedt zich heel sexy en laat 
veel inkijk op borsten en billen toe. Ze draagt 
hoge hakken en doet mascara op.

Een jongen stuurt een naaktfoto van zijn liefje 
door aan zijn vrienden zonder haar toestem-
ming.

Een jongen van 8 doet graag meisjeskledij aan.

Twee kinderen van 7 en 8 spelen doktertje. Ze 
schrikken erg als je hen betrapt.

Een meisje van 5 kijkt hoe een jongetje van 6 
plast.

Een jongen van 10 maakt obscene tekeningen 
op zijn kamer.

Een meisje van 12 zit op de schoot bij een 17 
jarige jongen. Ze kijkt hem verleidelijk aan.

Een meisje van 15 wordt door enkele jongens 
van dezelfde leeftijd vastgehouden om haar 
kleren uit te kunnen trekken.

Twee jongens van 14 logeren bij elkaar. Ze 
laten hun erectie aan elkaar zien.

Een jongen van 15 laat zijn penis zien op de 
webcam.

Een meisje van 15 toont haar borsten voor 
de webcam. Ze vraagt in ruil hiervoor € 10 
belkrediet.

Situaties Motieven

Nieuwsgierigheid: 
willen weten, kennen, zien, ruiken, voelen, doen, 
van fascinatie naar angst

Imitatie: 
de groten nadoen, seksueel rollenspel, zich 
inleven in een rol, groot doen…

Zelfbevestiging en trots: 
slimheid en kracht tonen, overtroeven met 
kennis, mooi gevonden willen worden…

Regels tarten: 
dingen doen die niet mogen, stout zijn…

Status of inwijdingsritueel: 
erbij horen, intimiteit en geheimen delen met 
elkaar…

Intimiteit zoeken: 
vertrouwen leren hebben en geven, geheimpjes 
delen, wij alleen...

Fantasie in praktijk brengen: 
scènes en rollen, oefenen en ervaringen op-
doen

Spanning ontladen: 
seks als uitlaatklep voor frustratie of verneder-
ing, troost voor verdriet

Zoeken naar genot: 
genieten en opwinding

Seksuele identiteit: 
beleven en tonen dat je een soort jongen of 
meisje bent

Seksuele oriëntatie: 
willen beleven en tonen

Macht hebben over anderen: 
gevoel dat anderen naar jou opkijken, anderen 
beschermen, kwetsen, uitdagen…



Hand-out 10
Seksuele 
ontwikkelingslijn  
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Sensoa // Draaiboek trainingen Vlaggensysteem

Hand-out 3.5   Seksuele ontwikelingslijn

duimzuigen zindelijk zijn doktertje spelen

met de hand  
in de broek zitten

op de schoot van  
een vertrouwde volwassene  

kruipen

nieuwsgierig naar  
eigen lichaam

nieuwsgierig naar geslachtdelen  
van volwassenen orgasme een echte jongen  

of meisje willen zijn

verliefdheid verkering schaamte

opwinding vieze woorden seksfantasie



Hand-out 10
Seksuele 
ontwikkelingslijn  
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zorg om uiterlijk tongzoenen strelen onder de kleren

twijfelen over geaardheid naakt vrijen geslachtsgemeenschap

menstruatie  
of  

nachtelijke zaadlozing
seksplaatjes kijken gluren

verleiden verleid worden ontrouw zijn


