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De Gezonde School 
Het doel van de Gezonde school is dat er een aanpak komt die ons als school zal helpen om 

structureel de gezondheid en gezonde leefstijl van kinderen te bevorderen.  

De aanpak sluit aan bij de wensen en behoeften van school en de directe omgeving en versterkt 

wat wij als school al doen. Scholen die werken met de aanpak leggen de focus op een aantal 

gezondheidsthema’s. Deze zijn:  

1. Voeding 

2. Bewegen en sport 

3. Welbevinden 

4. Roken- alcohol- en drugspreventie 

5. Relaties en seksualiteit 

6. Fysieke veiligheid 

7. Milieu en natuur 

8. Media wijsheid 

9. Slaap  

Als Guido VMBO hebben we ervoor gekozen om de criteria rondom het thema certificaat relaties 

en seksualiteit als eerste onderdeel in de gezonde school aanpak op te pakken.  

Het ligt in de lijn der verwachting om het daaropvolgende schooljaar (2021- 2022), allereerst het thema 

welbevinden op te pakken en uiteindelijk al de andere thema’s.   

 

De 4 gezonde school-pijlers  

1. Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld 

door op een thema een lespakket uit te voeren.  

2. Signalering: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door gebruik te maken 

van een volgsysteem voor het bewegingsonderwijs of de sociaal emotionele ontwikkeling.  

3. Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en 

sociale omgeving. Denk hierbij aan een beweegvriendelijke of “groen” schoolplein en aan het 

betrekken van ouder(s) en/of verzorger(s) bij Gezonde School.  

4. Beleid: Alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het 

schoolbeleid.  
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Inleiding 
De school is een omgeving waar leerlingen zich veilig en thuis zouden moeten voelen. Gelukkig blijkt 

uit tevredenheidsonderzoeken dat leerlingen zich op school veilig voelen. Dat is mooi, maar geen reden tot 

achteroverleunen. Elke dag zorgen medewerkers ervoor dat er een optimaal leer- en leefklimaat is, zodat 

leerlingen zich kunnen ontwikkelen naar volwassenen die voldoende zijn toegerust om als Christen in de 

maatschappij te kunnen functioneren.  

Onze leerlingen komen al vroeg van alles tegen wat te maken heeft met relaties en seksualiteit. Zo 

ontdekken ze vanaf jonge leeftijd hun eigen lichaam, ontdekken ze de verschillen tussen jongens en meisjes 

en komen ze in de puberteit. Ook gaan ze vriendschappen en andere relaties aan, worden ze verliefd en 

ontdekken ze hun seksuele identiteit. Aandacht besteden aan relaties en seksualiteit is dus belangrijk voor 

een gezonde ontwikkeling van leerlingen.  

Als school vinden wij het belangrijk dat er ook binnen de school aandacht besteed wordt aan het 

specifieke thema ‘relaties en seksualiteit’. Juist omdat leerlingen in die puberfase bij ons op school zitten. 

Onze jongeren moeten op tijd informatie krijgen over onderwerpen zoals gezonde relaties, veilig vrijen en 

zwangerschap. Het gaat niet alleen informatie maar ook onder andere vaardigheden in bijv. grenzen stellen 

en het ontwikkelen van een eigen mening.  

Ook moeten zij vragen kunnen stellen over onderwerpen zoals diversiteit, wensen en grenzen. Dit 

draagt bij aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling. Daarnaast vinden we het belangrijk om dit 

thema te bezien vanuit een christelijk standpunt.  

We hebben twee belangrijke doelstellingen die wij willen bereiken door op jonge leeftijd te starten met 

relationele en seksuele vorming op onze school:  

1. Leerlingen raken vertrouwd met het thema en durven vragen te stellen over relaties en seksualiteit.  

2. Leerlingen krijgen betrouwbare informatie, ontwikkelen waarden en normen en worden daardoor 

weerbaarder en leren respectvol met elkaar om te gaan.  

Om bovenstaande doelstellingen te verwezelijken maken we gebruik van de tools gegegeven door het 

project “Gezonde school”. Het doel van de Gezonde school is dat er een aanpak komt die ons als school zal 

helpen om structureel de gezondheid en gezonde leefstijl van jongeren te bevorderen.  

De aanpak sluit aan bij de wensen en behoeften van school en de directe omgeving en versterkt wat 

wij als school al doen. Scholen die werken met deze aanpak leggen de focus op een aantal 

gezondheidsthema’s. Een van de thema’s is Relatie & Seksualiteit.  
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Educatie Relaties & Seksualiteit 
Om invulling te geven aan het thema Relaties & Seksualiteit wordt er in de verschillende leerjaren 

(klas 1 t/m 4) aandacht besteed aan seksuele voorlichting. Dit lesaanbod is onderdeel van het standaard 

onderwijsaanbod op GSG Guido. Zo wordt er tijdens biologie seksuele voorlichting gegeven, worden er 

tijdens Mens en Maatschappij actuele nieuwsberichten rondom dit thema besproken, en worden er 

themaweken op school georganiseerd zoals ‘homo in de klas’ en ‘God en seksualiteit’.  

 

Naast het aanbieden van dit onderwijs heeft de school ook een structureel aanvullend, doorlopend 

onderwijsaanbod op het gebied van Relaties & Seksualiteit: Be-Loved. Be-Loved is onderdeel van Wis-

Educatie (WiS) en is een erkende Gezonde School activiteit. GSG Guido ontvangt jaarlijks een update van 

de methode, waarin maatschappelijke ontwikkelingen zijn verwerkt en waarbij de kwaliteit van de methode 

wordt gewaarborgd. Letterlijk vertaald betekent ‘Be-Loved’ geliefd/ bemind worden. Dat is waar het tijdens 

deze methode ook om draait. Volwassenen, kinderen en jongeren, iedereen is op zoek naar verbinding met 

de ander en wil geliefd en bemind worden. Wat een onderdeel van verbondenheid voor de leerlingen kan 

zijn is seksualiteit. Dit geeft immers de mogelijkheid om letterlijk verbonden te zijn met de ander, jezelf te 

bewijzen en je waardevol te voelen. Dit kan soms leiden tot teleurstelling en gebrokenheid. Het is van 

belang dat volwassenen hierover in gesprek raken met jongeren. Om zo het kader waarbinnen seksualiteit 

veilig is aan hen duidelijk te maken en hen voor te bereiden. Daarom wordt er tijdens Be-Loved aan dit 

thema structureel extra aandacht besteed, daarbij sluit het aan bij de christelijke waarde van onze school. 

Doel 
Het overkoepelende doel van ons onderwijs in Relaties & Seksualiteit is om de leerlingen binnen 

ons onderwijs meer kennis te laten verwerven, en communicatieve vaardigheden en een open houding te 

laten ontwikkelen rondom de thema’s relaties en seksualiteit, waardoor zij beter zijn voorbereid op 

seksuele gevoelens en seksualiteit.  

Subdoelen  

1. De leerlingen hebben basisinformatie en informatiebronnen over seksualiteit* tot hun beschikking.  

2. De leerlingen zijn zich bewust van ieders recht op een eigen mening.  

3. De leerlingen maken hun opvattingen en attituden m.b.t. seksualiteit makkelijker bespreekbaar.  

4. De leerlingen hebben met het oog op de eigen seksuele gezondheid zicht op hun eigen (seksuele) 

grenzen.  

5. De leerlingen weten hoe ze hun eigen (seksuele) grenzen aan moeten geven door (non)verbale 

communicatie.  

6. De leerlingen weten hoe een grens van een ander te herkennen en dat te respecteren. (hiermee 

leggen we de verantwoordelijkheid niet alleen neer bij degenen die de grenzen stelt maar ook bij 

degene die het initiatief neem)  

7. De leerlingen weten dat grensoverschrijdend gedrag altijd onacceptabel is.  

8. De leerlingen kunnen grensoverschrijdend gedrag herkennen en weten hoe daarmee om te gaan.  

9. De leerlingen weten welke betekenis seksualiteit heeft in de Bijbel en kunnen de betekenis hiervan 

voor het eigen handelen verwoorden.  

10. De leerlingen hebben aandacht en begrip voor seksuele diversiteit en nemen een respectvolle 

houding aan in de omgang met seksuele diversiteit.  
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*o.a. over de thema’s: houding en uitstraling, anticonceptie, seksueel misbruik en huiselijk geweld, 

loverboys, grensoverschrijdend gedrag, soa’s, zelfbevrediging, pornografie, homoseksualiteit en seksuele 

diversiteit, communicatie en relatie, seksuele ontwikkeling en vorming, seksualisering, gender en 

stereotypering, weerbaarheid.  

Aanpak  
De leerlingen ontvangen jaarlijks basisinformatie over relaties en seksualiteit en aanverwante 

thema´s en krijgen zicht op hulpverlenende organisaties/instanties en beschikbare informatiebronnen. Op 

deze manier wordt hun kennis vergroot. Het is ook belangrijk dat de leerlingen ruimte krijgen om een eigen 

mening te vormen, hun verhaal kwijt te kunnen en vragen te kunnen stellen en dat ze daarnaast zicht krijgen 

op de eigen weerbaarheid en vorming. Daarom wordt hier ook structureel aandacht aan besteed tijdens de 

lessen.  

Daarnaast wordt er in het onderwijsaanbod aandacht besteed aan hetgeen in de Bijbel over 

seksualiteit te vinden is en op welke wijze dit relevant kan zijn voor hun persoonlijke leven. Bovendien zijn 

de leerlingen zich bewust van de (eigen) houding en uitstraling en krijgen ze meer zicht op de eigen grenzen, 

ook online.  Het programma dat we de leerlingen van Guido gedurende vier jaar aanbieden op het gebied 

van relaties en seksualiteit bestaat uit het basisprogramma Be-Loved. 

Be-Loved bestaat uit vier lesmodules, voor elk leerjaar 1 lesmodule. Be-Loved biedt leerlingen 

mogelijkheden om een eigen mening te vormen en een visie te ontwikkelen rondom seksualiteit. Ze leren 

niet alleen de biologisch fysieke kant, maar ook de emotionele, sociale en godsdienstige kant kennen. De 

leerlingen krijgen zicht op hoe de praktische omgang met seksualiteit vormgegeven kan worden vanuit 

godsdienstige kaders. Hieronder staan de beschrijvingen van de modules: 

 Klas 1- Module 1 “What’s Love”; vier lessen (duur één lesuur) 

Algemene seksualiteit & eigen seksualiteit 

Thema’s als: verschillen tussen jongens en meisjes, veranderingen, eigenwaarde, grenzen en grooming. 

 

Klas 2 - Module 2 “You’re Beautiful”; vier lessen (duur één lesuur) 

Maatschappij & weerbaarheid 

Thema’s als: uiterlijk, kleding, grenzen, nee zeggen, zelfwaardering en (shame-)sexting. 

 

Klas 3 – Module 3 “Stay Strong”; vier lessen (duur één lesuur) 

Relaties 

Thema’s als: verkering, internetseks, afhankelijkheidsrelaties, loverboy en mensenhandel, misbruik, 

huiselijk geweld en single zijn. 

 

Klas 4 – Module 4 “Together”; vier lessen (duur één lesuur) 

Seksualiteit 

Thema’s als: homoseksualiteit, mythes, porno, dwang, seksualiteit in relaties, huwelijk en relatie. 

De module Be-Loved wordt in de onderbouw (klas 1 en 2) aangeboden tijdens de vakken Natuur & 

Zorg en er zal aandacht aan worden besteed tijdens het vak Godsdienst. In de bovenbouw (klas 3 en 4) 

wordt het aangeboden tijdens de mentoruren en themadagen.  
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Voor de bovenbouw is gekozen om het aan te bieden tijdens de mentoruren, omdat in  de meeste 

gevallen geldt dat de mentor de vertrouwenspersoon voor de leerlingen is. Dit geeft de mentor een 

voorsprong en zal het gemakkelijker maken om een sfeer van veiligheid te creëren. Zeker tijdens de 

bovenbouwmodules is dit belangrijk, omdat er dan nog dieper op de leerstof wordt ingegaan en hierbij is 

het fijn als er een veilige sfeer in de klas heerst.  

 

Andere activiteiten rondom het thema van ‘relaties en seksualiteit’ 
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Klas 2: Educatieve Escaperoom Shame-Sexting ‘Het stopt bij jou!’ 
 Naast de hierboven besproken lesmethodes wordt er ook een additionele Educatieve Escaperoom 

in klas 2 aangeboden die gericht is op Shame-Sexting. Shame-sexting is het ongewenst verspreiden van 

intiem (beeld) materiaal. Hier is sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag, omdat het materiaal 

zonder instemming van de oorspronkelijke maker wordt verspreid. De Escaperoom is een onderdeel van 

het onderwijsaanbod Be-Loved.  De Escaperoom is een mooie aanvulling op les 3 van Module 2 van Be-

Loved, waarbij ook aandacht wordt besteed aan sexting. 

 Tijdens de Escaperoom leren jongeren – al spelenderwijs – hoe te handelen als ze een naaktfoto 

doorgestuurd krijgen. De escaperoom is opgebouwd rondom vier aspecten van shame-sexting: schaal – 

gevolgen – stafbaarheid – handelen. Tijdens de escaperoom wordt er gebruikt gemaakt van film, licht, en 

fysieke materialen. Na het spelen van de escaperoom vindt er een nabespreking en groepsgesprek plaats 

met de leerlingen.  

Doel 

 Het overkoepelende doel om de escaperoom aan leerlingen in klas 2 aan te bieden is om leerlingen 

te leren welke impact hun eigen gedrag heeft op het voorkomen van shame-sexting en ze te leren - door te 

oefenen - hoe ze adequaat kunnen handelen. 

Subdoelen 

1. De leerlingen hebben basisinformatie over (shame-)sexting. 

2. De leerlingen hebben zicht op de gevolgen van shame-sexting.  

3. De leerlingen doen ervaring op met de impact die het eigen handelen kan hebben op het 

voorkomen van shame-sexting.  

4. De leerlingen handelen in het belang van het slachtoffer als ze te maken krijgen met shame-sexting. 

5. De leerlingen hebben aandacht en begrip voor de slachtoffers van shame-sexting. 

Educatieve Escaperoom Sextortion ‘Er is altijd wel iemand online..’ 

 Naast de educatieve escaperoom Shame-sexting wordt er ook een follow-up escaperoom 

aangeboden met als onderwerp Sextortion in combinatie met loverboys/ gedwongen prostitutie. 

Sextortion is afpersing met een seksueel getinte foto of video van het slachtoffer. Dit kan een naaktfoto of 

video van het slachtoffer zijn, maar het kan ook zijn dat webcambeelden van iemand zo gemonteerd 

worden dat het lijkt alsof het slachtoffer seks heeft met een minderjarige, zodat ook op deze manier 

gechanteerd wordt met het online zetten van materiaal. Deze escaperoom duurt 50-60 minuten en is 

beschikbaar voor maximaal 15 leerlingen per keer. De escaperoom kan aan alle klassen, 1-4 en aan alle 

niveaus worden aangeboden. 

 Tijdens de escaperoom leren jongeren – op een interactieve manier – hoe te handelen in situaties 

van sextortion en loverboys. Tijdens de escaperoom wordt er gebruikt gemaakt van film, licht, en fysieke 

materialen. Na het doorlopen van de escaperoom vindt er een nabespreking en groepsgesprek plaats met 

de leerlingen.  

 

Doel 

 Het overkoepelende doel om de escaperoom aan de leerlingen aan te bieden is om leerlingen te 

leren wat sextortion, loverboys en gedwongen prostitutie is en om ze weerbaar te maken tegen dit soort 

dreigementen. 

Subdoelen 
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1. De leerlingen hebben basisinformatie over sextortion, loverboys en gedwongen prostitutie.  

2. De leerlingen leren wat ze kunnen doen tegen sextortion. 

3. De leerlingen leren hoe ze loverboys herkennen. 

4. De leerlingen leren wat ze kunnen doen als ze te maken krijgen met loverboys. 

5. Leerlingen worden getraind om zich weerbaar op te stellen als ze met sextortion en/of loverboys 

in aanmerking komen. 
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Klas 3: Vormingsdagen  

In klas 3 zijn er twee speciale dagen die in het teken staan van Relaties en Seksualiteit. Er 

worden tijdens deze twee dagen workshops aangeboden (onder andere door externe partners), die gaan 

over het bovenstaande onderwerp.  

1) Sport; http://www.standstrongselfdefence.nl/ 

Tijdens een les Krav Maga leren de leerlingen iets over grenzen en hoe deze te verdedigen zijn, in 

een situatie waar al sprake is van grensoverschrijdend gedrag. De training is er niet op gericht dit – 

noodzakelijk- met geweld op te lossen.  

 

2) Dichterbij Herstel; Home (dichterbijherstel.nl) 

Tijdens deze workshop is er aandacht voor porno. De klas wordt hierbij verdeeld in een meisjes- en 

een jongensgroep. Er is uitleg over de porno-industrie en het eenzijdige beeld dat geschetst wordt van 

seksualiteit. Wat doet porno met je brein en gedachten? Wat als je aan porno vast zit? (verslaving). Welk 

effect heeft pornografie op relaties, je beeld van seksualiteit en intimitiet? Wat zijn redenen om porno te 

gaan kijken en wat doe je als het niet lukt om het niet te doen?  

3) Grenzen (gegeven door onze eigen counselors) 

Oefeningen op het gebied van (h)erkennen van grenzen, lichaamstaal, non-verbale communicatie 

en groepsdruk. Dit aan de hand van een olifant en een dansende ballerina, waarin de leerling tot ontdekking 

komt dat je hetzelfde kunt spreken en toch iets anders bedoelt.  

 

4) Siriz:  www.siriz.nl 

De leerlingen kunnen zich uitspreken over welke keuzes ze zouden maken op het gebied van 

seksualiteit en onbedoelde zwangerschap.  

 

5) “Liefde, huwelijk en seksualiteit vanuit de bijbel”  www.dewegwijzer-almere.nl 

In deze workshop wordt Genesis 1 & 2 gebruikt, waar het meeste staat m.b.t. de man en de vrouw. 

Er wordt gekeken naar de mogelijke verschillende benadering en beleving van seksualiteit van de man en 

de vrouw. Ook wordt de impact van geslachtsgemeenschap benoemd wanneer relatie daar nog niet rijp 

voor is. Vooral Gods goede bedoelingen met seksualiteit worden benadrukt. Als er een relatie wordt gestart 

is het belangrijk dat deze relatie zich ontwikkeld op de volgende gebieden Emotioneel, Geestelijk en Sociaal. 

(leggs) 
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Klas 4: Vormingsdagen  
“Homo in de klas”; eigen beheer door docent Godsdienst  

methode: Homo in de klas - Gay&School (gayandschool.nl) 

Het belangrijkste doel is het bespreekbaar maken van homoseksualiteit onder de vmbo-leerlingen. Om 

dat doel te bereiken, worden de leerlingen gestimuleerd respect te hebben voor elkaars normen en 

waarden. Ook vooroordelen komen ter sprake. Hierbij wordt heel duidelijk dat je het ergens mee oneens 

kunt zijn, maar toch respect moet tonen voor de ander. Door homoseksualiteit bespreekbaar te maken, 

kan op respect de nadruk gelegd worden. Ook worden tijdens deze lessen mensen (liefst oud-leerlingen) 

uitgenodigd om over hun eigen ervaringen met homoseksualiteit te spreken. Omdat het voor leerlingen 

moeilijk is om een goede discussie te voeren over dit gevoelige onderwerp, is er voor gekozen om ze eerst 

kennis te laten maken met concrete personages. Niet alle leerlingen weten genoeg van dit onderwerp af 

om er over te kunnen discussiëren. Door ze een verhaal te laten zien, ontmoeten ze personen met wie ze 

zich kunnen identificeren. Ook komen ze op een laagdrempelige manier in gesprek over de vooroordelen 

bij henzelf en bij anderen, zodat verschillende kanten van dit onderwerp kunnen worden belicht. Op deze 

manier kunnen de leerlingen onderbouwen waarom ze iets wel of niet vinden. Het is belangrijk dat 

leerlingen nadenken over dit onderwerp en bedenken waarom ze hier een bepaalde mening over hebben. 

Het besef dat andere mensen gekwetst kunnen worden door hun mening is hierbij van belang. Iedereen 

mag zijn eigen mening hebben, maar respect voor anderen staat voorop. 

 

 

Naast alle hierboven genoemde activiteiten zijn er in het reguliere programma van vakken ook nog 

enkele thema`s te vinden die nuttig/bruikbaar zijn bij het thema ‘relatie en seksualiteit’. 

Klas 1  

Geestelijke en lichamelijke ontwikkeling (Natuur & Zorg) 

Thema’s als lichamelijke ontwikkeling o.a. puberteit  

Klas 2 

Seksualiteit en voortplanting (Natuur & Zorg) 

Thema’s als fysieke en geestelijke veranderingen, pornografie, lust en eigenbeleving, grenzen, gender 

diversiteit, voorbehoedsmiddelen, veilig vrijen, zwangerschap 

Klas 3  

Voortplanting en ontwikkeling (biologie) 

Thema`s als het voortplantingsstelsel van een man/vrouw, reductiedeling, geslachtskenmerken, 

hormonen en de menstruatie- cyclus, bevruchting van embryonale ontwikkeling, geboorte en verdere 

ontwikkeling, seksueel overdraagbare aandoeningen, geboorteregeling, diversiteit rondom seksualiteit 

 

Verder worden er – ter ondersteuning van het thema -  in de mediatheek boeken aangeboden in zowel 

Nederlands als Engels, waarin relatie en seksualiteit centraal staan. (Deze boeken kunnen worden gelezen 

als onderdeel van een literatuurlijst; zie bijlage.) 

 

Docententraining in Be-Loved 

De Guido biedt een korte training aan voor de docenten, waarin zij worden voorbereid op het geven 

van de lessen Be-Loved. (De training wordt uitgevoerd door WiS.) Naast deze training is er voor de docenten 

about:blank
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ook een e-learning beschikbaar die ze individueel kunnen doorlopen. Deze training stelt docenten in staat 

om in te gaan op de vragen van de leerlingen over het thema relaties en seksualiteit. 

Deze training wordt jaarlijks aangeboden door WiS, als er nieuwe docenten met de methode gaan 

werken. Tijdens deze vier uur durende training staat het werken aan seksuele vorming centraal. Door de 

docententraining worden de doelen uit de lessen Be-Loved behaald zodat docenten voldoende zijn 

voorbereid op de lessen door deze training. Hierdoor worden ze in staat gesteld om oordeelloos te 

communiceren met leerlingen, wat nodig is om een open houding en open communicatie te bevorderen bij 

leerlingen.  

De training is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

- Introductie – aanbod WiS (kennismaking en inzicht)  

-  Leerlijnen – inhoud en werkwijze (inzicht)  

- Werken aan Seksuele vorming (theorie en praktijk) 

- Jongeren en seksualiteit – achtergrondinformatie en actualiteiten (theorie) 

- Seksuele vorming binnen het onderwijs (theorie en zelfreflectie door docent)  

- Communicatie (theorie, zelfreflectie door docent en praktijk) 

- Rol docent (zelfreflectie door docent en praktijk) 
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Ouderbetrokkenheid  
De Guido organiseert een ouderavond die verbonden is met het thema Relatie en Seksualiteit. Het 

doel van de ouderavond is ouder(s) en/of verzorger(s) te stimuleren om lessen rondom de thema’s relatie 

en seksualiteit te ondersteunen door hun betrokkenheid daarvoor te tonen bij de leerlingen en de 

handelingsvaardigheid van ouders te verbeteren op het gebied van seksuele vorming. 

Het aanbieden van zo’n ouderavond doen we in samenwerking met WiS.  De avond geeft ouder(s) 

en/of verzorger(s) inzicht in de leerlijn en voorziet hen van informatie over hoe te werken aan de seksuele 

vorming van hun kind. Er is veel aandacht voor praktijkverhalen. In de meeste gevallen is de avond 

opgebouwd uit twee delen, waarin het eerste deel ouder(s) en/of verzorger(s) worden geïnspireerd en in 

het tweede deel de ouder(s) en/of verzorger(s) met elkaar in gesprek gaan, waarna ze na afloop in de 

gelegenheid worden gesteld hun vragen te stellen.  

In de leerlijn Be-Loved zijn opdrachten opgenomen die ouder(s) en/of verzorger(s) betrekken bij de 

uitvoering en waarmee een gesprek wordt geïnitieerd tussen de leerling en zijn/haar ouder(s) en/of 

verzorger(s).  

De school brengt - vóórdat de lessen Be-Loved worden uitgevoerd - de ouder(s) en/of verzorger(s) 

op de hoogte van zowel de lessen, als ook van de inhoud ervan. Daarnaast worden de ouder(s) en/of 

verzorger(s) door de school ook ingelicht over de escaperoom ‘Het stopt bij jou!’ en over hoe dit zich 

verhoudt tot het bredere aanbod seksuele vorming op de school. 

De ouder(s) en/of verzorger(s) worden ook door middel van teksten op de website van de Guido en 

door een informatiefolder geïnformeerd hoe het programma relatie en seksualiteit er op de Guido (vmbo) 

uit ziet.  
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Signaleren 
PM denken 

Binnen het samenwerkingsverband Eemland hebben de scholen hun ondersteuningsstructuur 

ingericht op basis van professionele momenten (PM). Ook de Guido deelt de uitgangspunten die met deze 

praktijktheorie worden weergegeven en heeft het PM denken ingevoegd in haar schoolpraktijk.  

De PM geven een basis weer voor de ondersteuningsstructuur. Deze professionele momenten zijn 

de vaak al vastgelegde overleg momenten, zoals het intake-overleg nieuwe aanmeldingen, bespreking 

docent/mentor, leerlingbespreking, intern ondersteuningsteam en het extern ondersteuningsteam. (Per 

volgend schooljaar 2021/2022, de zogenaamde AOJ Aansluiting onderwijs- jeugd.) 

Professionele Momenten : 

• zijn momenten van reflectie over het eigen handelen en begeleiden;  

• zijn een handvat om zicht te krijgen op wat er in de begeleiding gebeurt en met welk effect en 

succes;  

• geven inzichten over aard en soorten hulp van de verschillende overlegorganen in de school; 

• bieden de mogelijkheid tot het opbouwen van een zgn. interventiedossier van/voor de leerling; 

• geven de mogelijk tot “goed kiezen” van de inzet van de benodigde expertise binnen dan wel buiten 

de school; 

• maken duidelijk wanneer de school haar grenzen van hulp bieden bereikt heeft en waarom; 

• maken duidelijk dat de school er alles aan gedaan heeft en dat er niet méér gevraagd kan worden. 

Er zijn vijf van deze momenten (0-IV) te onderscheiden, die de basis van de ondersteuningsstructuur van 

scholen weergeven.  

✓ PM 0 is het moment, dat de intakecommissie aan het werk is in verband met de aanmeldingen van 

nieuwe leerlingen. In deze fase wordt bepaald of en hoe de school passend onderwijs kan bieden 

aan de aangemelde leerling en wordt zo nodig contact gelegd met het sociaal (wijk-)team van de 

gemeente.  

✓ PM I is het gebied waarin de eerste leerlingbegeleiding plaatsvindt. Onderwijsbehoeften worden in 

een vroeg stadium gesignaleerd en de eerste noodzakelijke begeleiding wordt door docenten (en 

mentoren) geboden.  

✓ PM II wordt doorgaans gevormd door de leerlingbespreking: hierin worden leerlingen besproken 

door meerdere docenten tegelijk. Wanneer een leerling in het PM I onvoldoende geholpen kan 

worden, wordt de leerling, inclusief een hulpvraag, ingebracht in het PM II. PMI en PMII vormen 

samen het primair proces; in PMIII en PMIV wordt aanvullende ondersteuning ingezet.  

✓ PM III wordt gevormd door het interne ondersteuningsteam. Dit overleg bestaat uit de interne 

specialisten binnen de school en de ondersteuningscoördinator en is bedoeld om leerlingen te 

bespreken, voor wie meer hulp nodig is dan in PM I en PM II geboden kon worden dan wel 

toereikend bleek.  

✓ PM IV wordt gevormd door een multidisciplinair zorgteam, waarbij externe partners betrokken zijn. 

Schematische weergaven van onze ondersteuningsstructuur: 
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Het ondersteuningsteam bezit diverse instrumenten om te interveniëren wanneer het op het 

binnen het gebied van relatie en seksualiteit vast loopt. Deze zijn o.a. 

- vertrouwenspersoon 

- counselor gesprekken  

- kubusspel 

- interventies op klassenniveau 

Aan de hand van posters (zie bijlage 2) die door de school hangen worden leerlingen geïnformeerd 

bij wie zij terecht kunnen wanneer zij problemen of vragen hebben. Daarnaast worden er verschillende 

externe instanties vermeld op de poster, waar leerlingen contact mee zouden kunnen opnemen wanneer 

zij problemen of vragen hebben.   

 

Ouder(s) en/of verzorger(s) worden geïnformeerd aan de hand van een informatiefolder (zie 

bijlage 3). In deze folder staan de gegevens van de vertrouwenspersoon en counselors van de school. 

Daarnaast is er een e-mailadres vermeld waar algemene vragen over de organisatie en de methode van 

‘Relaties en Seksualiteit’ binnen onze school naartoe kunnen worden gestuurd. Ook wordt er verwezen 

naar op welke pagina ouder(s) en/of verzorger(s) informatie kunnen vinden wanneer zij een klacht of 

signaal willen indienen bij de school. Tot slot worden er externe instanties vermeld waar ouder(s) en/of 

verzorger(s) terecht kunnen voor problemen of vragen wat betreft relaties en seksualiteit.   

Naast de informatiefolder wordt er ook een ouderavond georganiseerd. Tijdens deze ouderavond krijgen 

ouder(s) en/of verzorger(s) meer uitleg over de methode van seksuele vorming die de Guido gebruikt.  

 

Voor klachten of signalen van ouder(s) en/of verzorger(s), leerlingen of docenten worden verwerkt via de 

klachten regeling  (bijlage ).  

 

 

GGD 

De Guido heeft inzicht hoe het gaat met de leerlingen omtrent relaties en seksualiteit door periodieke 

vragenlijsten die worden afgenomen door GGD Utrecht (zie bijlage 4). Dit is een vragenlijst die het 

functioneren en de gezondheid van de leerlingen screent. In deze vragenlijst zijn verschillende vragen 

omtrent relaties en seksualiteit opgenomen. Een samenvatting met geanonimiseerde uitkomsten wordt 

teruggekoppeld aan de school. Daarnaast kunnen leerlingen in de vragenlijst aangeven of zij hulp, of een 

gesprek zouden willen met een jeugdverpleegkundige. De jeugdverpleegkundige en de jeugdarts kunnen 

contact opnemen met een leerling wanneer dit nodig is. 
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Vlaggensysteem (invoering 2022-2023) 
 
Vlaggensysteem 
Het vlaggensysteem is ontwikkeld in het werkveld in Vlaanderen. Het vlaggensysteem is een poging om 
een antwoord te geven op de vraag hoe men pedagogisch verantwoord moet omgaan met seksueel 
gedrag van kinderen. Op de Guido VMBO werken wij als medewerkers met dit vlaggensysteem om 
seksueel gedrag gestructureerd te beoordelen.  
 
Waarom? 
Bij elk kind of jongere is het seksuele gedrag anders. Het gedrag kan zich uiten in de vorm van een 
gezonde en acceptabele wederzijdse ontdekking tot ervaringen met dwang of geweld. Het is als 
begeleider of opvoeder belangrijk om hier onderscheid in te kunnen maken. Het is belangrijk dat een 
medewerker van de Guido VMBO het ene seksuele gedrag van een kind of jongere wel kan toe laten en 
het andere gedrag begrenst of verbiedt. Hierin zijn regels belangrijk. Deze regels moeten duidelijk zijn, 
structuur bieden, aangepast zijn aan de context en oog hebben voor de nuances van seksueel gedrag. 
 
Doel 
Het vlaggensysteem is een preventief werkinstrument dat leidraad biedt voor medewerkers op de Guido 
VMBO. De bedoeling van het vlaggensysteem is om seksualiteit, wensen, grenzen, criteria en gradaties 
van seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken. Door het bespreekbaar maken levert 
het vlaggensysteem een bijdrage om seksueel grensoverschrijdend gedrag onder en ten aanzien van 
kinderen en jongeren de Guido VMBO, te voorkomen. 
 
Onder begeleiders en opvoeders op de Guido VMBO heerst er een onzekerheid over wat nu wel en niet 
toelaatbaar is met betrekking tot seksualiteit bij kinderen en jongeren. Zo vragen opvoeders of 
begeleiders zich soms af of het seksuele gedrag wat een kind of jongere toont bij de leeftijd past? Of gaat 
het gedrag over de grens? Met zulk soort vragen ga je aan het werk in het vlaggensysteem. 
 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik? 
Voordat we verder gaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag moet er een onderscheid worden 
gemaakt tussen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. Wanneer spreek je van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag en wanneer over seksueel misbruik? Het boek vlaggensysteem heeft 
gebruik gemaakt van de volgende definities: 

 Definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen en jongeren: 
 ‘Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering ten aanzien van een kind of jongere, in 
verbale, non-verbale of fysieke zin, waarbij in seksueel contact aan één of meerdere van de volgende zes 
criteria niet wordt voldaan: (1) wederzijdse toestemming, (2) vrijwilligheid, (3) gelijkwaardigheid, (4) 
leeftijds- of ontwikkelingsadequaat, (5) contextadequaat en (6) zelfrespect.’  

 Definitie van seksueel misbruik bij kinderen en jongeren: 
 ‘Elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag, in verbale, non-verbale of fysieke zin, 
opzettelijk of onopzettelijk, waar geen wederzijdse toestemming voor bestaat, en/of die op één of andere 
manier afgedwongen is, en/of waar het slachtoffer veel jonger is of in een afhankelijke relatie staat.’  
 
Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat het dus om elke vorm van seksueel gedrag of seksuele 
toenadering en bij seksueel misbruik gaat het dus om elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
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Seksueel misbruik 
Om seksuele gedragingen onder de definitie van seksueel misbruik te plaatsen wordt er gebruikt gemaakt 
van de volgende drie criteria: 

1. Er is duidelijk geen wederzijdse toestemming 
2. Het seksuele contact is duidelijk op één of andere manier afgedwongen. 
3. Het seksuele contact betreft met iemand die veel jonger is of die in een afhankelijkheidsrelatie 

staat. 
 
Vlaggen 
Seksuele gedragingen kunnen worden onderverdeeld in vier verschillende kleuren vlaggen. De 
verschillende kleuren vlaggen worden gebruikt om onderscheid te maken tussen aanvaardbaar seksueel 
gedrag (groen), licht (geel), ernstig (rood) of zwaar (zwart) grensoverschrijdend gedrag. 
 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag 
En om erachter te komen of seksuele gedragingen grensoverschrijdend zijn wordt er gebruik gemaakt van 
de volgende zes criteria: 

1. Wederzijdse toestemming: Voelen beide partijen zich prettig bij het seksuele gedrag? 
2. Vrijwilligheid: Is er sprake van een eigen keuze?  Kan/durft de leerling nee te zeggen? 
3. Gelijkwaardigheid: Is er sprake van een machtsverschil? Zijn beide partijen even oud/slim etc? 
4. Leeftijds- of ontwikkelingsadequaat: Past het seksueel gedrag bij de leeftijd van de leerling? 
5. Contextadequaat: Is het gepast seksueel gedrag? Is het gedrag choquerend of storend voor de 

omgeving? 
6. Zelfrespect: Heeft de leerling zicht op de gevolgen van het seksueel gedrag? Is er risico op 

schadelijke gevolgen? 
 

Groen gedrag Geel gedrag Rood gedrag Zwart gedrag 

Geef ruimte/benoem Leid af/benoem Benoem Benoem 

Bevestig/negeer Begrens Verbied Verbied/grijp in 

Leg uit Leg uit Leg uit Leg uit 

 Observeer Observeer goed Straf en/of begeleid 

   Observeer extra 

 
Volgens het vlaggensysteem is er sprake van groen (acceptabel) gedrag wanneer er een duidelijke 
wederzijdse toestemming is, geen enkele vorm van druk of dwang aanwezig is en beide partijen 
gelijkwaardig zijn. Het gedrag moet voorts bij leeftijdsgenoten geobserveerd worden en mag niet 
aanstootgevend voor anderen of schadelijk voor het kind of de jongere zelf zijn. 
 
Voorbeelden van groen gedrag 
*Een stelletje van 15 en 16 houden elkaars hand vast in de gang. 

Dit past bij alle betrokken. Dit gedrag past bij de leeftijd en schaadt geen mensen in de omgeving of de 

betrokkenen. 

*Een jongen van 14 geeft een medeleerling een compliment over haar nieuwe spijkerbroek. Ze bloost en 

zegt dankjewel.  

Dit gedrag is ok zolang de ontvanger zich comfortabel voelt. Het is wel goed om na te denken of het 
compliment niet met bijbedoelingen wordt gemaakt.  
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Kijk voor meer voorbeelden in het boek Vlaggensysteem van Sensoa.  
 
Er is sprake van geel (licht grensoverschrijdend) gedrag als er, ofwel geen duidelijke wederzijdse 
toestemming is of als er lichte dwang of druk gebruikt wordt of als er sprake is van lichte 
ongelijkwaardigheid op het vlak van leeftijd, maturiteit of intelligentie. Ook licht aanstootgevend 
(onbeleefd) gedrag en gedrag dat zelfbeschadigend kan zijn of niet helemaal leeftijdsadequaat is, wordt 
bij geel gedrag onderverdeeld. Geel gedrag is vrij ‘normaal’ in de ontwikkeling van een gezond seksueel 
gedrag, want grenzen verkennen en uitdagen hoort nu eenmaal bij de ontwikkeling. 
 
Voorbeelden van geel gedrag 
 
-Een lerares leunt over een leerling.  

Dit is licht grensoverschrijdend gedrag. De lerares komt in de persoonlijke ruimte van de leerling. Het kan 

zijn dat de leerling zich niet op zijn gemak voelt hierdoor.  

-Leerlingen maken obscene geluiden en gebaren als er iemand passeert. 

Docent of collega die het hoort moet gelijk het gesprek aangaan met de desbetreffende leerling. Eerst 

waarschuwen, maar als het vaker gebeurt sancties opleggen. Dan valt het onder rood gedrag.  

Men spreekt over rood (ernstig grensoverschrijdend gedrag) als er ofwel geen duidelijke toestemming is 
van beide betrokkenen of als er gebruik gemaakt wordt van manipulatie, chantage of macht om een 
seksueel contact af te dwingen of als er sprake is van een grote ongelijkwaardigheid tussen de 
betrokkenen. Als ernstig grensoverschrijdend wordt eveneens beschouwd: gedrag dat beledigend of 
kwetsend is voor anderen, gedrag dat fysieke, emotionele of psychologische schade veroorzaakt en 
seksueel gedrag dat bij de meeste kinderen of jongeren pas op latere leeftijd wordt geobserveerd. 
 
Voorbeelden van rood gedrag 
 
-Iemand ongevraagd de handen op de billen of borsten leggen of in het kruis tasten. 

Eenmalig op de bil slaan valt onder rood. Ga wel met de leerling in gesprek dat dit gedrag niet kan. Bij 

herhaaldelijk gedrag valt het onder zwart. Handen op borsten en kruis valt onder zwart. Dit is zeer 

seksueel grensoverschrijdend gedrag.  

-Een jongen van 17 gluurt in de kleedkamer van de meisjes.  

Dit is ernstig grensoverschrijdend gedrag gezien het een schending is van de privacy van de meisjes. De 

meisjes stemmen hier niet mee in.  

Er is volgens het vlaggensysteem sprake van zwart (zeer ernstig grensoverschrijdend) gedrag als er ofwel 
duidelijk geen toestemming is van beide betrokkenen of als het seksueel contact wordt afgedwongen met 
dreigementen, agressie of geweld of als er een grote ongelijkwaardigheid is tussen beide partijen. Ook als 
het gedrag zwaar aanstootgevend is, zware fysieke, emotionele of psychologische schade tot gevolg heeft 
of totaal niet overeenstemt met wat op die leeftijd gebruikelijk is, spreekt men over zwart gedrag. 
Voorbeelden van zwart gedrag 
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-Een meisje van 15 wordt door enkele jongens van dezelfde leeftijd vastgehouden om haar kleren uit te 
kunnen trekken. 
 
Het gedrag is zwaar aanstootgevend en heeft zware emotionele en psychologische schade tot gevolg. 
 
 
-Een jongen van 17 zet doelbewust een naaktfoto van een klasgenootje op internet. 
Dit gedrag is volgens de wet strafbaar. Het gedrag heeft zeer ernstige fysieke, emotionele en 
psychologische schade tot gevolg. Het gedrag is zeer aanstootgevend.  
 
De klasgenoot heeft hier hoogstwaarschijnlijk niet mee ingestemd. Het gedrag is zeer aanstootgevend en 
heeft zware emotionele en psychologische schade tot gevolg. 
 
Normatieve lijst 
Het vlaggensysteem heeft een normatieve lijst opgesteld. In deze lijst zijn verschillende seksuele 
gedragingen te vinden die onderverdeeld zijn onder de verschillende vlaggen die passen bij de 
verschillende leeftijden van kinderen en jongeren. In de bijlagen is de normatieve lijst opgenomen in de 
leeftijdscategorieën van de leerlingen op de Guido VMBO. Deze lijst kan houvast geven om te kijken of 
een bepaalde gedraging normaal is bij de leeftijd van een kind of jongere. 
 
Als bijlage toevoegen normatieve lijst van 12 tot 14 en 15 tot 17. 
 
 
 
https://www.seksindepraktijk.nl/werkterreinen/jgz-instellingen-en-cjgs/jgz-richtlijn-seksuele-

ontwikkeling-0-19-jaar/het 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Boekenlijst 
Witte, C. de 

Sommige meisjes houden niet van roze : over liefde, vriendschap, zelfbeeld, school en 

andere dingen in het leven 
Chrostin is de webcomic (Instagram en Facebook) van de Vlaamse cartooniste Christina de Witte (22), en gaat over haar alledaagse 

beslommeringen. Die heeft ze nu opgeschreven in deze ‘survivalgids’ voor meiden: tien hoofdstukken over ‘mental stuff’, lichaam, voedsel, 

mode, vrienden, liefde, school & werk, internet, maatschappij en diversiteit. 

Zeer uiteenlopende tips, zoals hoe je een goede bh vindt, date-ideetjes, of je kunt overleven op instantnoedels en wat als je in een 

socialmediagevecht zit. Af en toe open deuren, zoals ‘niet eten tijdens een sollicitatie’. 

Sommige onderwerpen zijn meer voor oudere meiden, zoals de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Vanaf ca. 12 t/m 16 jaar.. 

Abbema, H. van 

Door jou ben ik mij 
Jonathan weet het al lang, maar loopt er niet mee te koop: hij valt op jongens. Wanneer hij verliefd wordt op de Marokkaanse Marouan en 

de liefde wederzijds is, zal hij uit de kast moeten komen. Dat is niet gemakkelijk in het christelijke gezin waarin hij is opgegroeid. 

Jonathan is de ik-verteller van dit vlot leesbare verhaal, waarin ook appjes zijn weergegeven die hij met Marouan en zijn beste vriendin 

uitwisselt. 

Het boek geeft een heel eerlijk beeld van de lastige positie die een jongen als Jonathan heeft, geaccepteerd door zijn beste vrienden, 

maar niet door zijn dominee en zelfs niet door zijn vader. Ook worstelt hij zelf met de vraag wat de Bijbel over zijn relatie te zeggen 

heeft. 

Ainsworth, E. 

Crush : als liefde pijn doet 
Terwijl Anna worstelt met het plotselinge vertrek van haar moeder, vindt ze troost in haar relatie met Will. Hij is knap en liefdevol, en 

alles waar Anna altijd van heeft gedroomd. Maar hij is ook humeurig en onvoorspelbaar, en houdt haar weg van haar vrienden en haar 

muziek. Hij wil haar helemaal voor zichzelf hebben, en hij wil dat ze perfect is. Anna's wereld wordt steeds kleiner. En op de achtergrond 

dreigt een duister geheim, dat Will niet langer verborgen kan houden... 

De auteur weet de spanning goed op te bouwen door Anna het verhaal te laten vertellen, afgewisseld met fragmenten waarin Will aan 

het woord is over zijn thuissituatie. Zijn gedrag wordt niet goedgepraat, maar de lezer ontdekt wel waar dit gedrag vandaan komt. Een verhaal dat leest als 

een psychologische thriller over geweld in een relatie, met daaronder thema’s als een gebroken gezin, onmachtige ouders en gebrek aan 

eigenwaarde. 

Eve Ainsworth werkte voor de Britse Kinderbescherming en met tieners in de geestelijke gezondheidszorg. Vanaf ca. 13 jaar.. 

Blobel, B. 

Gebroken hart : als liefde misbruikt wordt 
Nina woont in het perfecte gezin. Zo lijkt het althans voor de buitenwereld. Maar niemand weet iets over het vreselijke geheim dat Nina 

met zich meedraagt: ze wordt misbruikt door haar stiefvader. Kort voor haar vijftiende verjaardag gebeurt het ondenkbare: Nina wordt verliefd. Daardoor 

staat ze voor een hartverscheurende keuze: haar zwijgen doorbreken of verder leven in haar eigen verstikkende wereld. 

Boter, I. 

Mislukt 
Loïs zit op de kunstacademie. Niemand mag haar goed verborgen geheim weten en daarom houdt ze iedereen op afstand. Zelfs die lieve 

en leuke Giel. 

Als Loïs haar studentenkamer uit moet, biedt Giel aan om te helpen en dan blijkt dat hij haar wel ziet zitten. Loïs vindt het doodeng en 

geweldig tegelijk. Al snel vindt ze een kamer bij mevrouw De Vogel in huis. Maar er gebeuren vreemde dingen: de kat lijkt haar te 

herkennen en Loïs kan opeens prachtig pianospelen, zonder dat ze dat ooit geleerd heeft. 

Door Giel breekt er een andere tijd aan. Loïs bloeit helemaal op. Liefde is niet zo moeilijk als ze dacht. Toch mag hij nog steeds niet te 

dichtbij komen, maar hoelang blijft hij dat accepteren? Dan valt Loïs van de trap en wordt alles anders. Alles. 
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Boyne, J. 

Mijn broer heet Jessica 
Sam (13) kijkt erg op tegen zijn grote broer, die alles is wat hij niet is: populair en goed in sport. Maar dan vertelt Jason hem dat hij zich 

een meisje voelt. Dat zet het leven van Sam behoorlijk op zijn kop. 

Brown, J. 

Bitter Love 
De zeventienjarige Alex valt als een blok voor de knappe Cole. Ze krijgen een relatie, maar al snel blijkt dat Cole wat vreemde trekjes 

heeft: hij is bezitterig en agressief. 

Alex'vriendinnen waarschuwen haar, maar zoals het zo vaak gaat als je verliefd bent: zij wil er niets van weten en praat Coles gedrag 

steeds goed. Hoe ver ga je voordat je eindelijk zegt: 'Het is genoeg"? 

Brown, J. 

Hot shot 
Ashleighs vriendje Kaleb gaat naar de universiteit. Ashleigh is bang dat hij haar zal vergeten. Tijdens een feestje jutten haar vriendinnen 

haar op om hem een naaktfoto van zichzelf te sturen. Zonder echt na te denken loopt ze naar de badkamer, kleedt zich uit, maakt een foto 

in de manshoge spiegel en drukt op 'verzenden'. Niet veel later gaat hun relatie uit en neemt Kaleb wraak door haar foto naar zijn hele 

honkbalteam te sturen. En die jongens houden hem niet voor zichzelf. 

Bryce, C. 

Een lied voor Jackson 
Een lied voor Jackson van Celia Bryce is het ontroerende verhaal over een tiener die erg ziek is en verliefd wordt. Terwijl deze puber 

vecht voor haar leven... ... word ze opeens smoorverliefd! Megan Brights hele leven staat op z'n kop als bij haar een hersentumor 

wordt ontdekt. Maar ze is niet zozeer bang om haar haar te verliezen als wel haar beste vrienden, als ze voor lange tijd in het 

ziekenhuis moet verblijven. Jackson is een andere tienerpatiënt die op dezelfde afdeling verblijft. Megan valt als een blok voor hem, 

maar ook hij is ernstig ziek. 

Een verhaal over een ontluikende liefde onder bijzondere omstandigheden, maar ook over de kracht van familiebanden door ziekte heen. Een lied voor 

Jackson van Celia Bryce is een indrukwekkende debuutroman. 

Cazemier, C. 

#selfie 
Een roman over de gevaren van de social media. 

Elke dag appt Mirte met Twan en algauw wil hij ook skypen. Mirte gaat helemaal op in haar internetrelatie. Maar dan wil Twan meer 

van haar zien, meer bloot. En hij wil haar in het echt ontmoeten... 

Gaat ze hierop in? Is Twan wel de jongen die hij zegt te zijn? 

Gansewinkel, A. van 

Sleutelen 

Mart is goed in techniek. Hij wil automonteur worden. Zijn vader vindt dat maar niets. Hij heeft altijd wat op Mart aan 

te merken. Gelukkig is opa wél enthousiast. In opa's garage sleutelen ze heel wat af met z'n tweetjes. Maar op een dag 

wordt oma ziek. En dan is er ook nog het-meisje-met-defietswaar-de-ketting-van-af-liep ... 
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Green, J. 

Een weeffout in onze sterren 
Hazel (16, ik-figuur) leeft in ‘reservetijd’. Dankzij een experimenteel medicijn en permanente zuurstoftoediening kan zij de kanker 

nog even op afstand houden. Maar hoe lang nog? Vanwege die onzekerheid biedt zij aanvankelijk weerstand tegen de toenadering 

van Augustus (17), die mede dankzij de amputatie van een onderbeen genezen lijkt te zijn van botkanker. De auteur verweeft op de 

van hem bekende ironischhumoristische wijze bijeenkomsten met zieke lotgenoten, de relatie met ouders, de ‘kankervoordelen’ en 

beschouwingen over leven, liefde en dood en de herinnering aan de doden met elkaar. Vlot leesbaar door de afwisseling van dialoog 

en filosofische bespiegelingen. Metafictie, in de vorm van een fictieve roman vormt een ingenieuze dubbele laag. Een belangrijke 

wending vindt plaats in en rond het Anne Frankhuis in Amsterdam. 

De auteur weet op indringende wijze de diepste gevoelens van kinderen met kanker en die van hun ouders weer te geven, zonder 

sentimenteel of zwaarmoedig te worden. 

Han, J. 

Aan alle jongens van wie ik hield 
Verstopt in een oude hoedendoos bewaart de 16-jarige Lara Jean vijf afscheids-liefdesbrieven. Lara Jean schreef de brieven om 

haar verliefdheid van dat moment af te kunnen sluiten. Op een dag zijn de brieven verdwenen en al snel blijkt dat ze verstuurd 

zijn. Ook Josh, huisvriend van de familie en het ex-vriendje van haar zus, heeft een brief gekregen. Om te bewijzen dat ze niets 

meer voor Josh voelt, begint Lara Jean een neprelatie met de knappe, populaire Peter Kavinsky… 

Deel 1 van serie, deel 2 is PS Ik hou nog steeds van je, deel 3: Veel 

liefs, Lara Jean. Het boek is verfilmd en te zien op Netflix: To all the boys I loved before. 

Han, J. 

PS Ik hou nog steeds van je 
Het vervolg op Aan alle jongens van wie ik hield. 

Lara Jean (16, ik-figuur) heeft verkering met Peter. Wanneer de jaloerse ex van Peter een filmpje van een heftig zoenende Lara 

Jean en Peter online zet, komt hun relatie onder druk te staan. 

Wordt nog vervolgd door deel 3:  Veel liefs, Lara Jean. 

Han, J. 

Veel liefs, Lara Jean 
Lara Jean (17) zit in de laatste maanden van haar eindexamenjaar. Alles loopt op rolletjes: ze heeft hoge cijfers, veel vrienden, een 

fijne familie en ze heeft verkering met de knapste jongen van de school. Enige tijd geleden heeft Lara Jean zich vol vertrouwen 

aangemeld bij haar favoriete universiteit, the University of Virginia. Wanneer blijkt dat ze niet is toegelaten, stort haar wereld in. 

Nu zal ze een universiteit ver van huis moeten zoeken en zal ze niet naar dezelfde universiteit als haar vriendje gaan. Hoe moet ze 

nu verder? Een fijne, lekker zoete chicklit. Het taalgebruik is eigentijds en toegankelijk. Het verhaal leest als een trein en is 

geschreven vanuit Lara Jean in de ik-vorm. 

Derde en laatste deel van de serie. 

Mijnders, 

Fout 
Lauren vindt zichzelf maar saai. Ze is niet knap. Ze is nergens echt goed in. Haar vriendinnen zijn veel grappiger dan zij en 

veel populairder bij de jongens. 

Dan wordt ze verliefd op een superleuke jongen die haar geweldig vindt. Bij hem voelt ze zich eindelijk bijzonder. 

Er is een nadeel: ze heeft hem nog nooit in het echt ontmoet. Maar dat kan ook alleen maar geweldig worden, toch? Als hij 

net zo leuk is als op WhatsApp... 

Lauren kan niet wachten om hem in het echt te ontmoeten. Maar dan slaan de twijfels toe. Zijn de foto's die hij van haar 

wil normaal? Vertelt hij eigenlijk wel de waarheid? 
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Schippers, M. Chaos 

De zomervakantie is voorbij. Lynn zit in havo 5 en bereidt zich voor op het examen. Haar beste vriendin, Nikki, is blijven zitten, maar 

buiten schooltijd zijn er nog genoeg momenten waarop ze elkaar ontmoeten. 

Lynn is verrast als Simon, een vakantieliefde, ineens weer contact zoekt. Ze besluit de relatie een kans te geven en geniet van de 

aandacht die Simon haar geeft. Maar er is ook een lastige kant: Simon is een echte binnenvetter en soms onnavolgbaar in zijn gedrag. 

Toch weet Lynn zeker dat ze van hem houdt. Maar waarom duurt het dan zo lang tot ze haar klasgenoot Maurits vertelt dat ze een 

relatie heeft? En waarom kan ze niet zo goed hebben als hij aandacht besteedt aan andere meisjes? In Lynn's hoofd ontstaat een 

complete chaos. Ook haar schoolprestaties lijden eronder. Met wie kan ze praten over haar dubbele gevoelens? En wat moet ze ermee? 

Schippers, M. 

Vrije val 
Lotte (15) is hopeloos verliefd op Leonard, een knappe jongen uit 5 vwo. Als blijkt dat het wederzijds is, is ze dolgelukkig. Deze positieve 

wending in haar leven is meer dan welkom, want ze heeft nogal wat narigheid in haar leven te verwerken. Toch voelt Lotte zich onzeker 

over haar relatie met Leonard. Hij is echt superlief voor haar, maar hij laat ook merken dat het allemaal wel wat spannender mag. Wat 

bedoelt Leonard hiermee en hoever wil ze zelf eigenlijk gaan? Bas zit bij Lotte in havo 4 en werkt met Lotte samen aan een opdracht 

voor wiskunde. Hij moet toegeven dat hij meer dan gemiddelde belangstelling heeft voor haar, maar het lijkt wel of Lotte een muur om 

zich opgetrokken heeft. Wat is er aan de hand met de eens zo vrolijke klasgenoot? En heeft Leonard daar misschien iets mee te maken? 

Slee, C. 

Kapot 
Julia en haar broer Thijs spelen samen in een succesvolle band. Ze hebben veel vrienden en zijn alle twee tot over hun oren verliefd. 

Een heerlijk leventje dus. 

Ze hadden nooit kunnen denken dat het kon gebeuren, maar ineens wordt alles anders. Het drama dat zich thuis afspeelt zet Julia en 

Thijs lijnrecht tegenover elkaar en dreigt alles kapot te maken. 

Slee, C. 

Kapot (dyslexie-uitgave) 
Thijs (15) en zijn zusje Julia (14) spelen samen met twee vrienden in een succesvolle muziekband. Als hun ouders in een vechtscheiding 

komen, heeft dat grote gevolgen, ook voor de hechte band tussen broer en zus. 

Slee, C. 

Kappen! 

Sander is verliefd op Indra, maar ook René, de broer van Indra's vriendin Heiki, is gek op haar. Indra kiest voor Sander, al duurt het even eer 

ze elkaar hun liefde durven te bekennen. De vriendschap tussen Sander en zijn twee kameraden verwatert als deze onder invloed van een 

zekere Emiel onder andere cd's stelen. Sander is er getuige van hoe dit drietal een invalide jongen molesteert. Indra is de enige die Sanders 

lezing van het gebeurde gelooft. Als uiteindelijk Sander zelf in elkaar geslagen wordt en in het ziekenhuis belandt, komt mede door toedoen 

van Indra de waarheid aan het licht. 

Slee, C. 

Kappen! (dyslexie-uitgave) 
Sander is verliefd op Indra, maar ook René, de broer van Indra's vriendin Heiki, is gek op haar. Indra kiest voor Sander, al duurt het even 

eer ze elkaar hun liefde durven te bekennen. De vriendschap tussen Sander en zijn twee kameraden verwatert als deze onder invloed van 

een zekere Emiel onder andere cd's stelen. Sander is er getuige van hoe dit drietal een invalide jongen molesteert. Indra is de enige die 

Sanders lezing van het gebeurde gelooft. Als uiteindelijk Sander zelf in elkaar geslagen wordt en in het ziekenhuis belandt, komt mede 

door toedoen van Indra de waarheid aan het licht. 
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Slee, C. 

Kappen! (filmeditie) 
Sander is verliefd op Indra, maar ook René, de broer van Indra's vriendin Heiki, is gek op haar. Indra kiest voor Sander, al duurt 

het even eer ze elkaar hun liefde durven te bekennen. De vriendschap tussen Sander en zijn twee kameraden verwatert als deze 

onder invloed van een zekere Emiel onder andere cd's stelen. Sander is er getuige van hoe dit drietal een invalide jongen 

molesteert. Indra is de enige die Sanders lezing van het gebeurde gelooft. Als uiteindelijk Sander zelf in elkaar geslagen wordt en in het ziekenhuis belandt, 

komt mede door toedoen van Indra de waarheid aan het licht. 

Slee, C. 

Laatste vlog 
Noud en Gijs zijn beste vrienden. Uit boosheid verbrandt Gijs alle spullen van zijn vriendin Femke. Dit gaat fout. Het brandje 

wordt een brand, maar Noud durft Gijs niet te redden van zolder. Gijs is boos op Noud. Iedereen vindt Noud een lafaard, ook 

Femke, vriend Jesse en Sara, de vriendin van Noud. Alleen Roos – vriendin van Femke en stiekem verliefd op Noud – laat 

hem niet vallen. Ze helpt hem met het maken van een vlog waarin Noud stoere stunts uithaalt. Zo laat Noud zien dat hij 

nergens bang voor is. Gijs en Jesse reageren hierop met nog stoerdere en gevaarlijkere vlogs. Ondertussen heeft Roos thuis 

problemen met stiefzus Susan. Ze wil steeds geld lenen, maar vertelt niks. Er is iets aan de hand. Samen met Noud gaat Roos 

op onderzoek uit. Uiteindelijk helpt ook Femke mee. Met de #laatste vlog zetten ze de wereld op zijn kop. 

Worden Gijs en oud toch weer vrienden?  

Slee, C. 

Laatste vlog (dyslexie-uitgave) 
Noud en Gijs zijn beste vrienden. Uit boosheid verbrandt Gijs alle spullen van zijn vriendin Femke. Dit gaat fout. Het brandje 

wordt een brand, maar Noud durft Gijs niet te redden van zolder. Gijs is boos op Noud. Iedereen vindt Noud een lafaard, ook 

Femke, vriend Jesse en Sara, de vriendin van Noud. Alleen Roos – vriendin van Femke en stiekem verliefd op Noud – laat hem 

niet vallen. Ze helpt hem met het maken van een vlog waarin Noud stoere stunts uithaalt. Zo laat Noud zien dat hij nergens 

bang voor is. Gijs en Jesse reageren hierop met nog stoerdere en gevaarlijkere vlogs. Ondertussen heeft Roos thuis problemen 

met stiefzus Susan. Ze wil steeds geld lenen, maar vertelt niks. Er is iets aan de hand. Samen met Noud gaat Roos op onderzoek 

uit. Uiteindelijk helpt ook Femke mee. Met de #laatste vlog zetten ze de wereld op zijn kop. Worden Gijs en Noud toch weer 

vrienden? 

Slee, C. 

Lover of Loser : de filmeditie 
Dit verfilmde boek bevat naast het originele verhaal vele extra's. 

De vijftienjarige Eva is bang dat haar stiefvader haar wil misbruiken, maar haar moeder gelooft haar niet. En haar beste vriendin Julia 

heeft het te druk met haar nieuwe vriendje. Bij wie kan Eva dan terecht? 

Dan ontmoet ze de vlotte en knappe Ricardo. Hij heeft alle aandacht voor haar en overlaadt haar met mooie kleren en dure cadeaus. 

Eva weet niet dat hij een loverboy is..... 

Slee, C. 

Paniek 
Sasja voelt zich niet meer veilig thuis nu haar moeders vriend en zijn zoon Felix bij hen zijn komen wonen. Felix valt Sasja lastig, maar 

ze durft het niet tegen haar moeder te zeggen, omdat ze ooit eens op een feest met Felix gezoend heeft. Marloes is verliefd op 

Ruben, maar het doet hem blijkbaar niets en als Rubens vriend Jorrit begrijpt waarom, maakt hij geschrokken een eind aan de 

vriendschap. Als op school bekend wordt dat Ruben homoseksueel is, heeft hij er geen leven meer. 

Slee, C. 

Paniek 
Sasja voelt zich niet meer veilig nu haar moeders vriend en zijn zoon Felix bij hen zijn komen wonen, maar zij durft het aan niemand 

te vertellen; ook Ruben heeft een groot geheim. 
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Slee, C. 

Paniek (dyslexie-uitgave) 
Sasja voelt zich niet meer veilig thuis nu haar moeders vriend en zijn zoon Felix bij hen zijn komen wonen. Felix valt Sasja lastig, 

maar ze durft het niet tegen haar moeder te zeggen, omdat ze ooit eens op een feest met Felix gezoend heeft. Marloes is 

verliefd op Ruben, maar het doet hem blijkbaar niets en als Rubens vriend Jorrit begrijpt waarom, maakt hij geschrokken een 

eind aan de vriendschap. Als op school bekend wordt dat Ruben homoseksueel is, heeft hij er geen leven meer. 

Gedrukt in lettertype Dyslexie. 

Slegers, M. 

Grenzeloos : waar trek jij de lijn? 

Wanneer de 16-jarige Tabitha naar een feestje gaat van de populaire Dox, gebeuren er dingen die ze zich de volgende dag niet 

meer herinnert. Dan blijkt dat iemand gefilmd heeft. En dat er beelden zijn van haar en Dox, zoenend en nog wel een stapje 

verder. Maar heeft Tabitha hierin toegestemd? Ze moet het filmpje te zien krijgen. 

Spannend en compact young adult-verhaal dat deel uitmaakt van Kluitman-novelles, een serie spannende boeken die niet meer 

dan 100 pagina’s beslaan. Het verhaal behandelt een actueel thema waar jongeren soms mee te maken hebben: aanranding of verkrachting. 

Slegers, M. 

Onder mijn huid 
Coco (16) is helemaal in de wolken als ze een relatie krijgt met Nick. Zijn ex-vriendin Merel is daar echter minder blij mee. Als 

Nick Coco voor de webcam vraagt om een naaktfoto van zichzelf te sturen, twijfelt Coco, maar ze doet het toch. Als Nick belooft 

alle foto’s te deleten, komt Coco erachter dat Nick de foto’s helemaal niet verwijderd heeft, maar ze aan zijn vrienden heeft 

laten zien. Ze is kwaad en het loopt uit de hand als ze op haar telefoon berichtjes krijgt van een anonieme afzender die de foto’s 

in bezit heeft. Coco weet niet wat ze moet doen en durft haar ouders er niks over te vertellen. 

Slegers, M. 

Vijftien 
Via Facebook komt de 15-jarige Elena in contact met Tim. Ze kunnen samen eindeloos kletsen. Tim begrijpt Elena's verdriet om 

haar overleden vader. Al snel is Elena verliefd op hem. Wanneer Tim om een sekschat vraagt, geeft Elena aarzelend toe. Na een 

paar maanden spreken ze af om elkaar te ontmoeten, maar Elena komt na dit afspraakje niet meer thuis... Een heftig, 

beklemmend en onheilspellend verhaal over een onzeker tienermeisje dat ernstig in de problemen komt door online contact 

met een schijnbaar leuke jongen. 

Het verhaal is geschreven in dagboekvorm. Elena, Tim en Job, een 17-jarige jongen, vertellen om de beurt hun verhaal. 

Thijssen, C. 

Dubbelleven 
Ivy (ik-persoon) is zeventien en wil graag modeontwerpster worden. Ze leert Sander kennen en wordt al snel verliefd op hem. 

Haar vriendinnen waarschuwen haar, maar Ivy is verliefd en vertrouwt Sander volledig. 

Dit verhaal is een realistische weergave van loverboys en hoe je verstrikt kan raken in manipulaties van anderen. In een vlot 

lezende schrijfstijl en met voldoende spanningselementen begrijp je hoe een loverboy te werk gaat. 

Velema, G. 

Dodelijk verliefd 
Twee vriendinnen van Benny zijn verliefd op dezelfde jongen, die verkeerde bedoelingen met hen heeft. Benny zoekt hulp bij 

een doodzieke bejaarde dame. 
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Winter, J. 

Tot je weer kunt ademen 
Op het eerste gezicht kunnen de levens van Julia en Jeremy niet meer verschillen. Buiten wat onderlinge treiterijen delen ze niets 

met elkaar. Dat verandert op slag als Jeremy bij toeval een geheim ontdekt dat Julia al jaren probeert te verbergen. Voor het eerst 

in zijn leven moet Jeremy werken voor iets; hij moet Julia's vertrouwen winnen om haar te kunnen helpen. Maar hoe dichter hij bij haar komt, hoe meer hij 

zich realiseert dat niet alleen haar façade afbrokkelt. 

Winter, J. 

Zolang je bij me blijft 
Als Julia voor de zoveelste keer door haar moeder is mishandeld, loopt ze weg van huis en zoekt ze hulp bij haar vriend Jeremy. 

Zijn ouders stemmen in met het voogdijschap, op voorwaarde dat Jeremy geen relatie met haar begint. Het is moeilijk dat ze niet 

toe mogen geven aan hun ontluikende liefde en dat is niet het enige probleem. Julia heeft een jongere broer die is overleden, 

haar vriendin is seksueel misbruikt en Jeremy's moeder heeft het gezin verlaten toen hij een baby was. Dit tweede deel in de serie 

over Julia en Jeremy speelt zich af in Massachusetts. Jeremy zit in een American football-team, kerk en geloof spelen een rol in 

hun leven. Afwisselend vertellen de hoofdpersonen hun verhaal in toegankelijk, enigszins clichématig proza. Halverwege het 

verhaal zoekt Jeremy's biologische moeder contact met hem, omdat ze een genetisch overdraagbare, dodelijke ziekte heeft. Dit 

stelt Jeremy voor een gigantisch dilemma wat zijn toekomstplannen met Julia betreft. Dit goed uitgewerkte thema zou groot genoeg zijn voor het hele 

verhaal. Eventueel onafhankelijk te lezen van 'Tot je weer ademen kunt'*. 

Wittpennig, S. 

Maaike en Domenico : Blijf bij mij 
Maaike & Domenico gaan samen naar Berlijn...maar hoe goed passen ze nu echt bij elkaar? 

Een nieuwe fase is aangebroken in de relatie van Maaike en Domenico. Ze vertrekken samen naar Berlijn! Maar daar loopt alles 

niet echt van een leien dakje. Maaike wil nieuwe mensen leren kennen, maar Domenico heeft daar totaal geen behoefte aan, en 

vindt het gezelschap van Maaike meer dan genoeg. Het wordt steeds duidelijker dat ze toch wel heel verschillend zijn. Is hun 

relatie sterk genoeg om dit te overbruggen? 

Wittpennig, S. 

Maaike en Domenico : liefde heelt alle wonden 
Liefde heelt alle wonden, het allerlaatste deel van de Maaike & Domenico-serie! 

Het is winter. Maaike is alleen op weg naar Noorwegen, want ze wil Domenico nog één keer zien voordat ze haar eigen leven gaat 

opbouwen. Na een heftig afscheid bij 'hun' straatlantaarn scheiden hun wegen voorgoed. Maaike zoekt naar nieuwe doelen en 

neemt stap voor stap haar leven in eigen hand. Tot ze op een dag een telefoontje krijgt uit Sicilië waardoor alles weer overhoop 

wordt gegooid. 

Wittpennig, S. 

Maaike en Domenico: Dubbel verliefd 
Een nieuwe fase in de relatie van Maaike en Domenico is aangebroken. Domenico heeft haar onverwachts ten huwelijk gevraagd. 

Samen willen ze vakantie vieren op Sicilië, ver weg van alle stress - denken ze. Maar zoals altijd loopt het weer anders dan 

verwacht. 

Wittpennig, S. 

Maaike en Domenico: Voor altijd 
Een tragische gebeurtenis sluipt het gezin van Maaike binnen. Haar moeder blijkt kanker te hebben. Niet alleen de schok van de 

ziekte is groot, maar ook moet Maaike zich erbij neerleggen dat haar ouders tijdelijk in Basel verblijven om dicht bij allerlei 

specialisten te zijn. Domenico probeert haar te helpen, maar zijn eigen leven gaat ook nog steeds niet over rozen. In een 

vakantiehuis aan zee denken ze samen na over hun toekomst. 

Wittpennig, S. 
 

Maaike en Domenico: Zo dichtbij en toch zo ver weg 
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Deel 4 van de succesvolle Maaike en Domenico-serie. Tijdens een schoolreis naar Londen krijgen Maaike en Domenico een 

knetterende ruzie. Is hun liefde wel bestand tegen alle problemen waar ze mee te maken krijgen? 
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Bijlage 2: Informatie poster leerlingen  
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Bijlage 3: Informatie folder ouders 
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Bijlage 4: Klachten regeling 
Klachtenregeling van GSG Guido  
 
Inleiding  
Met het oog op de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs zijn scholen per 1-8-1998 verplicht een 
algemene klachtregeling te hebben. Voor 1-8-1998 waren we al aangesloten bij de Klachtencommissie 
Ongewenste Intimiteiten Gereformeerd Onderwijs, waarvoor het LVGS een modelregeling had opgesteld 
die uitsluitend betrekking had op het afhandelen van klachten over ongewenste intimiteiten.   
Het LVGS heeft de modelregeling uitgebreid tot een algemene klachtenregeling en de  
Klachtencommissie Ongewenste Intimiteiten Gereformeerd Onderwijs belast met de afhandeling van alle 
klachten. Wij hebben er voor gekozen om ons aan te sluiten bij deze commissie en ons daarmee verplicht 
haar klachtenregeling ongewijzigd over te nemen.   
In de LVGS klachtenregeling wordt gesproken over de mogelijkheid van een interne afhandeling door de 
school bij relatief eenvoudige klachten (artikel 7, lid 3-6). Ook de schoolleiding is van mening dat de 
kwaliteit van een schoolorganisatie gebaat is bij het snel en adequaat omgaan met de meer alledaagse 
bezwaren tegen haar doen en laten. Een interne klachtbehandeling zal wel op een zorgvuldige en voor 
alle partijen doorzichtige manier moetengebeuren. Na overleg met diverse instanties (MR, 
vertrouwenspersonen, counselors1) is gekozen voor onderstaande klachtregeling die voorziet in een 
klachtafhandeling op drie niveaus.  
Klachtafhandeling op drie niveaus 
Het eerste niveau is dat van het rechtstreekse contact tussen de partijen die ontevreden zijn over elkaars 
functioneren. Ouders bijvoorbeeld worden rechtstreeks in contact gebracht met leerkrachten om 
gezamenlijk tot een oplossing te komen.   
Waneer deze partijen niet tot een aanvaardbare oplossing komen kan de locatiedirecteur bemiddelen. 
Deze bemiddeling vindt pas plaats nadat de klacht schriftelijk is geformuleerd aan de hand van een 
standaard klachtenformulier en bij de schoolleiding is ingediend. De klager kan bij het invullen van dit 
formulier worden bijgestaan door de counselor van de betreffende locatie.  
Wanneer de klacht binnen de organisatie niet naar tevredenheid kan worden opgelost, zal de klager 
gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van de Klachtenregeling voor gereformeerd primair en 
voortgezet Onderwijs. Deze mogelijkheden zijn: bemiddeling door de vertrouwenspersoon, 
klachtafhandeling door bevoegd gezag of de klachtencommissie. De counselor kan hierover informatie 
verschaffen.  
Het staat de klager vrij om in geval van klachten over ongewenste intimiteiten, discriminatie of agressie 
rechtstreeks gebruik te maken van de mogelijkheden van de Klachtenregeling voor gereformeerd primair 
en voortgezet Onderwijs. Ook ieder ander die gemotiveerd aangeeft zijn klacht buiten de organisatie 
behandeld te willen hebben, kan rechtstreeks gebruik maken van deze regeling (zie ook de argumenten 
bij de toelichting van artikel 7 lid 1 van de regeling).   
In de onderstaande regeling is derhalve sprake van een tweeluik van regelingen. Het eerste deel beschrijft 
de klachtbehandeling binnen de schoolorganisatie. Deze regeling is afgeleid van een model dat de VVO 
heeft gepubliceerd. De artikelen van deze regeling zijn genummerd met Romeinse cijfers.   
Het tweede deel is de Klachtregeling voor het Gereformeerd Onderwijs die we ongewijzigd hebben 
overgenomen inclusief de nummering van de artikelen.  
Het eerste artikel van beide reglementen is vrijwel identiek en bevat begripsbepalingen. Beide 
reglementen worden gevolgd door een artikelsgewijze toelichting. Als bijlage bij het reglement is een 
standaardformulier opgenomen waarop de klager zijn klacht schriftelijk kan vastleggen. Voor de externe 
fase zijn we aangewezen op de klachtenregeling voor het Gereformeerd Onderwijs.  
1 In 2003 hebben deze deskundigen een aantal aanvullingen voorgesteld, die zijn verwerkt. 
REGELING VOOR DE KLACHTBEHANDELING BINNEN DE SCHOOLORGANISATIE  
ARTIKEL I  
Begripsbepaling 
In dit reglement wordt verstaan onder  
a.  school: een school als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs; 

b.  commissie: de commissie als bedoeld in artikel 4 van de Klachtregeling Gereformeerd  
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Onderwijs ; 
c.   klager: een ieder die deel uitmaakt, dan wel deel uitgemaakt heeft van de schoolgemeenschap, 

waaronder een leerling, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige leerling, een lid van het 
onderwijzend of van het onderwijsondersteunend personeel, een lid van de directie, een lid van het 
bevoegd gezag of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor een school en die een klacht heeft 
ingediend; 

d.  klacht: een tot een klachtinstantie gericht verzoek om terzake van gedragingen en beslissingen, dan 

wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van de aangeklaagde, waaronder 

begrepen een klacht over seksuele intimidatie, discriminerend gedrag en agressie, een onderzoek in te 

stellen met het oog op tegemoetkoming aan de klacht ofwel met het oog op een bemiddelingsvoorstel, 

een advies of een niet-bindend behoorlijkheidsoordeel; e. contactpersoon: de counselor van de 

locatie. 

f.   vertrouwenspersoon: de externe  of interne vertrouwenspersoon (als bedoeld in artikel 3 van 

Klachtenregeling voor het Gereformeerd Onderwijs). 

g.   aangeklaagde: een ieder die deel uitmaakt, dan wel deel uitgemaakt heeft van de  

schoolgemeenschap, waaronder een leerling, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige leerling, 
een student, een lid van het onderwijzend of van het onderwijsondersteunend personeel, een lid van de 
directie, een lid van het bevoegd gezag of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor een school en 
tegen wie een klacht is ingediend. 
h.  vertrouwensinspecteur: De rijksinspecteur die naast zijn/haar gewone werk een speciale taak  

heeft als vertrouwensinspecteur voor seksuele intimidatie. 
ARTIKEL II  
Indienen en registreren van klachten  
1.     Een klacht wordt mondeling of schriftelijk ingediend. 

2.     Mondelinge klachten, die rechtstreeks tegen de aangeklaagde worden geuit, worden direct door de 

aangeklaagde afgehandeld. 

3.     Indien degene die de klacht ontvangt niet zelf de aangeklaagde is, dan verwijst hij de klager naar de 

aangeklaagde. 

4.     Mondelinge klachten worden alleen geregistreerd als de klager hierom vraagt. De aangeklaagde 

draagt hier zorg voor door de klacht schriftelijk bij de locatiedirecteur te deponeren. 

5.     Schriftelijke klachten worden ingediend bij, en geregistreerd door de locatiedirecteur . 

ARTIKEL III  
Hulp voor klager en aangeklaagde  
1.     Een klager kan zich voor het indienen van een klacht laten informeren door de counselor van de 

locatie, zonodig wijst de aangeklaagde of de locatiedirecteur op deze mogelijkheid. 

2.     Een lid van het personeel dat is aangeklaagd kan zich laten bijstaan door zijn directe leidinggevende 

of door de personeelsfunctionaris. 

ARTIKEL IV  
De directe afhandeling  
1.      Klachten worden door de aangeklaagde zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen na het 

indienen van de klacht afgehandeld. 

2.      De klager wordt in de gelegenheid gesteld zijn klacht toe te lichten. 

3.      De klager wordt door de aangeklaagde op de hoogte gehouden van de voortgang. 
4.      De klager wordt geïnformeerd indien derden op de hoogte worden gebracht van de situatie. 
ARTIKEL V  
De interne bemiddeling  
1.     Indien de klager directe afhandeling gemotiveerd afwijst, of indien klager en aangeklaagde niet tot 

een bevredigende afhandeling komen wordt de locatiedirecteur van de situatie op de hoogte 
gebracht. 
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2.     De locatiedirecteur tracht door bemiddeling tot een oplossing te komen. 
3.     De locatiedirecteur kan pas bemiddelen indien de klacht schriftelijk is ingediend. 
4.     Bij het indienen van een schriftelijke klacht kan gebruik gemaakt worden van het klachtenformulier 

(bijlage 1). Indien de klager hiervan geen gebruik wenst te maken moet in elk geval alle informatie die 
op het klachtformulier gevraagd wordt schriftelijk bekend zijn. 

5.     Voor een bemiddelingspoging gelden dezelfde kwaliteitseisen als genoemd in Artikel IV (lid 1-4), met 
dien verstande dat ook de aangeklaagde op de hoogte wordt gehouden. 

ARTIKEL VI  
Schriftelijke informatie en vastleggen van de bevindingen  
1.     Van de afhandeling van een schriftelijke klacht worden klager en aangeklaagde schriftelijk in kennis 

gesteld. 
2.     Daarbij wordt in ieder geval medegedeeld wat de bevindingen en de conclusies met betrekking tot de 

klacht zijn. 
3.     De afhandeling van de klacht en de manier waarop dit is gebeurd worden geregistreerd door de 

locatiedirecteur. 
4.     Van de klachtprocedure houdt de locatiedirecteur een dossier bij dat in elk geval bevat: 
•      De schriftelijke formulering van de klacht, eventueel met een op schrift gestelde toelichting 
•      De bevindingen en de conclusies uit de bevindingen 
•      De schriftelijke verslaglegging van de gesprekken die tijdens de procedure hebben plaatsgevonden. 
•      De correspondentie die betrekking heeft op de klacht 
•      De afhandeling van de klacht 
ARTIKEL VII  
Ontevreden over de interne afhandeling  
1. Indien de klager interne bemiddeling gemotiveerd afwijst of niet tevreden is over de afhandeling van 

zijn klacht, kan hij gebruik maken van de Klachtenregeling voor het Gereformeerd Onderwijs (zie 
tevens artikel 4 van die regeling). 

ARTIKEL VIII 
Klachten over seksuele intimidatie, agressie of discriminatie  
1.       In afwijking van hetgeen bij dit reglement is bepaald, kan een klacht die betrekking heeft op 

seksuele intimidatie, agressie of discriminatie door de klager naar keuze worden ingediend bij de 
aangeklaagde, de contactpersoon (counselor), bij de schoolleiding, de interne of externe 
vertrouwenspersoon, het bevoegd gezag, de klachtencommissie of de vertrouwensinspecteur. 

2.       Indien een dergelijke klacht binnenkomt bij een instantie binnen de schoolorganisatie wordt de 
locatiedirecteur onmiddellijk op de hoogte gebracht 

3.       De locatiedirecteur brengt de externe vertrouwenspersoon op de hoogte en bespreekt met deze 
een plan van aanpak voor de afhandeling van de klacht. 

4.       Wanneer er bij een ingediende klacht binnen de schoolorganisatie een vermoeden is van ontucht, 
aanranding of een ander zedendelict, wordt direct het bevoegd gezag op de hoogte gesteld. 

5.       Het bevoegd gezag doet aangifte bij de officier van justitie in geval van een vermoeden van ontucht,                     
aanranding of een ander zedendelict. Hiervoor neemt het bevoegd gezag contact op met de     
vertrouwensinspecteur voor advies en zonodig verdere begeleiding. 

ARTIKEL IX Intrekken van Klachten 
1.       Indien een klacht gedurende de behandeling volgens dit reglement wordt ingetrokken, vervalt de 

verplichting tot verdere toepassing van dit reglement; 
2.       Indien de klacht reeds was geregistreerd wordt de intrekking tevens geregistreerd. 
ARTIKEL X  
Informeren van Centrale Directie, Bevoegd Gezag, Medezeggenschapsraad.  
1.     Locatiedirecteuren houden de Centrale Directie op de hoogte van klachten waarbij zij de rol van 

bemiddelaar vervullen en klachten bedoeld in Artikel VIII. 
2.     De Centraal Directeur brengt het bevoegd gezag op de hoogte van klachten bedoeld in artikel  
VIII. 
3.     Met betrekking tot de afhandeling van klachten rapporteert de Centrale Directie ten minste eenmaal 

per jaar aan het bevoegd gezag en de (G)MR. Ook vindt jaarlijks een gesprek plaats tussen Centrale 
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Directie en de voorzitter van de klachtencommissie over wederzijdse bevindingen. Bij deze 
besprekingen blijft de anonimiteit van de klagers gewaarborgd. 

ARTIKEL XI Kwaliteitsverbetering  
1. Naar aanleiding van de klachten kunnen de locatiedirecteuren en de centrale directie gevraagd en     
ongevraagd advies uitbrengen aan het bevoegd gezag over kwaliteitsverbeteringen in de      
schoolorganisatie. 
ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING   
OP DE REGELING VOOR DE KLACHTBEHANDELING BINNEN DE SCHOOLORGANISATIE  

Toelichting bij Artikel I 

Onder c  
Ook een ex-leerling is bevoegd een klacht in te dienen.  
Bij personen die anderszins deel uitmaken van de schoolgemeenschap kan gedacht worden aan 
bijvoorbeeld stagiaires en leraren in opleiding.  
Onder d  
Deze regeling heeft betrekking op zowel mondelinge als schriftelijke klachten. Klachten kunnen gaan over 
bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, 
seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.  
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: ongewenst seksueel getinte aandacht die tot uiting komt in 
verbaal, fysiek en non-verbaal gedrag. Dit gedrag wordt door degene die het ondergaat, ongeacht sekse 
en/of seksuele voorkeur, ervaren als ongewenst, of wordt indien het een minderjarige leerling betreft, 
door de ouders, voogden of verzorgers van de leerling als ongewenst aangemerkt. Seksueel intimiderend 
gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn.  
Onder discriminerend gedrag wordt verstaan: elke vorm van ongerechtvaardigd onderscheid, als bedoeld 
in artikel 2 van de Algemene wet gelijke behandeling, elke uitsluiting, beperking of voorkeur die ten doel 
heeft of tot gevolg kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel 
terrein of op andere terreinen van het openbare leven wordt tenietgedaan of aangetast. Discriminatie 
kan zowel bedoeld als onbedoeld zijn.  
Onder agressie, geweld en pesten worden verstaan: gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van 
gedragingen en het niet nemen van beslissingen waarbij bedoeld of onbedoeld sprake is van geestelijke of 
lichamelijke mishandeling van een persoon of groep personen die deel uitmaakt van de 
schoolgemeenschap.  
onder e  
In onze school vervult de counselor v.d. locatie tevens de rol van contactpersoon. Voor personeel van de 
ondersteunende diensten vervult de personeelsfunctionaris deze rol.  

Toelichting bij artikel II 

Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden geuit. Elke aangeklaagde kan kennis nemen van 
een mondelinge klacht en deze zelfstandig verder afhandelen. Het is ondoenlijk om van alle mondelinge 
klachten een registratie bij te houden. Veelal is het bij mondelinge klachten belangrijker dat zij op een 
snelle manier behoorlijk worden opgelost dan dat zij worden geregistreerd.   
Kiest een klager ervoor om een schriftelijke klacht in te dienen dan zal er in het algemeen meer aan de 
hand zijn, dan indien een klacht mondeling wordt geuit. Als de klager de klacht schriftelijk indient, moet 
hij ook bepaalde garanties hebben dat er iets met de klacht gedaan wordt. Registratie is het begin van 
een behoorlijke afhandeling. Deze regeling gaat ervan uit dat klachten op tal van plaatsen kunnen worden 
ingediend. Soms rechtstreeks bij de locatieleiding. . Maar dit kan ook bij een ander zijn. Bijvoorbeeld de 
counselor, die optreedt als contactpersoon en die onder meer met de ondersteuning van klagers is belast, 
of de mentor, die verantwoordelijk is voor de leerlingbegeleiding. Al deze functionarissen verwijzen de 
klager in eerste instantie door naar de aangeklaagde. Indien schriftelijke klachten bij anderen dan de 
locatiedirecteur binnenkomen wordt de locatiedirecteur op de hoogte gebracht van de klacht.  

Toelichting bij artikel III 

Het kan voor een klager soms moeilijk zijn om zijn klacht te formuleren en de counselor helpt de klager 
hierbij zonodig. De klager kan bij de counselor ook terecht om onafhankelijk advies in te winnen met 
betrekking tot de klacht. De counselor draagt er zorg voor dat informatie met betrekking tot de klacht 
alleen terechtkomt bij degenen die met de afhandeling van de klacht zijn belast.  
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Indien de counselor van de locatie, in verband met een dreigende belangenverstrengeling, af wenst te 
zien van deze taak, kan in overleg met de klager een van de andere counselors worden toegewezen.   
Ook de aangeklaagde moet binnen de school een gesprekspartner hebben. Het is niet wijs als klager en 
aangeklaagde daarbij een beroep doen op dezelfde persoon. Vandaar dat de direct leidingevende deze 
taak heeft. De personeelsfunctionaris neemt de taak over als de locatiedirecteur in de klachtsituatie de 
rol van bemiddelaar heeft.  

Toelichting op artikel IV 

Dat klachten op een behoorlijke manier dienen te worden opgelost spreekt voor zich. De genoemde 
kwaliteitseisen zijn hierbij speerpunten, maar de opsomming is niet limitatief.   

Toelichting op artikel V 

Bemiddelen in een onduidelijke situatie is niet zinvol. Vandaar de voorkeur voor een standaard 
klachtformulier. Het is evenwel denkbaar dat de klager zijn klacht al in een brief of gespreksnotitie heeft 
verwoord en daarom het formulier niet ook nog eens wenst in te vullen. Dan kan -in overleg met de 
klager- het formulier door de contactpersoon worden ingevuld op basis van het schriftelijke materiaal 
waarbij hiaten door de klager worden aangevuld. In elk geval moeten schriftelijk klachten zijn 
ondertekend door de klager.  
De rol van de locatiedirecteur mag als volgt worden opgevat: dat het zijn verantwoordelijkheid is dat er 
een bemiddelingspoging plaatsvindt. Hij hoeft niet persoonlijk de bemiddelaar te zijn maar mag een 
ander met deze taak belasten.   

Toelichting op artikel VI 

Dit artikel geeft de garantie dat iemand die een klacht heeft ingediend ook altijd schriftelijk op de hoogte 
wordt gesteld van de manier waarop zijn klacht is afgehandeld. De hoofdlijnen van het 
bemiddelingsproces worden door de locatiedirecteur schriftelijk vastgelegd in gespreksnotities, die aan 
de partijen worden voorgelegd.   

Toelichting op artikel VII 

Dit artikel geeft de relatie tussen de interne klachtbehandeling en de weg naar de klachtencommissie 
indien de klager meent dat aan zijn klacht geen recht is gedaan. Voordat deze weg wordt bewandeld kan 
de externe vertrouwenspersoon een poging doen tussen de partijen te bemiddelen (zie artikel 3, lid 4 in 
het tweede deel van deze klachtenregering).  

Toelichting bij artikel VIII 

Bepaalde klachten lenen zich niet om ingediend te worden bij of afgehandeld te worden door de direct 
betrokken aangeklaagde, vanwege het delicate karakter. Dan verdient het de voorkeur deze klachten af te 
handelen via een speciaal traject. Indien de klacht wordt ingediend bij de locatiedirecteur gaat deze direct 
over tot een bemiddelingspoging in de zin van artikel V en VI.  Bij een (vermoeden van) seksuele 
intimidatie wordt in ieder geval zo spoedig mogelijk overleg gevoerd met de externe vertrouwenspersoon 
en de vertrouwensinspecteur.  
REGELING VOOR DE KLACHTBEHANDELING BUITEN DE SCHOOLORGANISATIE  
= Klachtenregeling voor het gereformeerd primair en voortgezet onderwijs  
Artikel 1. Begripsbepalingen  
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a.  school: 

b.  commissie: 

c.   klager: 

d.  klacht: 

e.  contactpersoon: 

f.   vertrouwenspersoon: 

g.   aangeklaagde: 

een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet 

op  

de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs; de 
commissie als bedoeld in artikel 4; een ieder die deel uitmaakt, dan 
wel deel uitgemaakt heeft van de schoolgemeenschap, waaronder 
een leerling, een ouder/voogd/ verzorger van een minderjarige 
leerling, een student, een lid van het onderwijzend of van het 
onderwijsondersteunend personeel, een lid van de directie, een lid 
van het bevoegd gezag of een vrijwilliger die werkzaamheden 
verricht voor de school en die een klacht heeft ingediend; een 
binnen of in samenhang met de onderwijssituatie tot een 
klachtinstantie gericht schriftelijk verzoek om terzake van 
gedragingen en beslissingen, dan wel het nalaten van gedragingen 
en het niet nemen van beslissingen van de aangeklaagde, 
waaronder begrepen een klacht over seksuele intimidatie, 
discriminerend gedrag en agressie, een onderzoek in te stellen 
naar de gegrondheid van de klacht; de persoon als bedoeld in 
artikel 2; de persoon als bedoeld in artikel 3; een ieder die deel 
uitmaakt, dan wel deel uitgemaakt heeft van de 
schoolgemeenschap, waaronder een leerling, een ouder/voogd/ 
verzorger van een minderjarige leerling, een student, (een lid van) 
het personeel,  
(een lid van) de directie, (een lid van) het bevoegd gezag of een 

vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school en tegen 

wie een klacht is ingediend.  

Artikel 2. Benoeming en taak contactpersoon  
1.     Er is op iedere school ten minste één contactpersoon die de potentiële klager verwijst naar de 

vertrouwenspersoon. 
2.     Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de contactpersoon. De benoeming vindt plaats na 

overleg met de medezeggenschapsraad. 
Artikel 3. Benoeming en taken vertrouwenspersoon  
1.     Het bevoegd gezag beschikt over ten minste één vertrouwenspersoon die functioneert als 

aanspreekpunt bij klachten. 
2.     Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de vertrouwenspersoon. De benoeming vindt plaats 

in overleg met de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. 
3.     Indien de klager een minderjarige leerling is van 12 jaar of ouder, worden met toestemming van de 

klager, de ouders/verzorgers door de vertrouwenspersoon hiervan in kennis gesteld. 
4.     De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De 

vertrouwenspersoon adviseert de klager. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure 
en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. 

5.     De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar 
andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. 

6.     Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten bereiken, kan hij 
deze ter kennis brengen van de Klachtencommissie of het bevoegd gezag. 

7.     De vertrouwenspersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. 
De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. 
Deze plicht vervalt niet, nadat betrokkene zijn taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd. 
8.     De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit van zijn 

werkzaamheden. 
Artikel 4. Instelling en taken Klachtencommissie  
1.     Er is een Klachtencommissie Gereformeerd Onderwijs die de gegrondheid van de klacht onderzoekt 

en het betreffende bevoegd gezag hierover adviseert. 
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2.     De Klachtencommissie geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het betreffende bevoegd gezag over: 

a.      (on)gegrondheid van de klacht; 

b.     het nemen van maatregelen; 

c.      overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten. 

3.     De Klachtencommissie neemt, ter bescherming van de belangen van alle direct betrokkenen, de 

grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de behandeling van een klacht. De leden van de 

klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in die hoedanigheid 

vernemen. Deze plicht vervalt niet, nadat betrokkene zijn taak als lid van de klachtencommissie heeft 

beëindigd. 

4.     De Klachtencommissie brengt jaarlijks aan het LVGS en aan het GMV schriftelijk verslag uit van haar 

werkzaamheden. 
Artikel 5. Samenstelling Klachtencommissie  
1.     De Klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden alsmede hun 

plaatsvervangers, die worden benoemd, geschorst en ontslagen door LVGS en GMV gezamenlijk. De 

voorzitter en diens plaatsvervanger worden in functie benoemd. 

2.     De (plaatsvervangende) leden van de klachtencommissie dienen voor hun benoeming  schriftelijk te 

verklaren dat zij bereid zijn hun taken te vervullen in overeenstemming met de grondslag van de 

gereformeerde schoolbesturen, namelijk de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God en de 

drie formulieren van Eenheid. 

3.     De Klachtencommissie is zodanig samengesteld dat zij voldoende deskundig moet worden geacht 

voor de behandeling van klachten. In ieder geval dient juridische, medische en pedagogische of 

psychologische deskundigheid binnen de commissie aanwezig te zijn. 

4.     Van zitting in de Klachtencommissie zijn uitgesloten: 

-    Contactpersonen, 

-    vertrouwenspersonen, 

-    onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel, 

-    directieleden, 

-    bestuursleden van een instelling voor Gereformeerd onderwijs, 

-    leerlingen, studenten en hun ouders/voogden of verzorgers en 

-    andere personen 
voor zover zij betrokken zijn bij de school, waar de klacht is ingediend. 
5.     De Klachtencommissie kan zich laten bijstaan door een ambtelijk secretaris. Deze moet de 

hoedanigheid hebben verkregen van meester in de rechten op grond van een met goed gevolg 

afgelegd doctoraal examen in het Nederlands recht aan een Nederlandse universiteit of hogeschool. 

De benoeming en het ontslag van de ambtelijk secretaris vinden plaats door de Klachtencommissie na 

instemming van de besturen van GMV en LVGS. 
Artikel 6. Zittingsduur  
1.     De (plaatsvervangende) leden van de Klachtencommissie worden benoemd voor de periode van vijf 

jaren en zijn terstond herbenoembaar. 
2.     De voorzitter en de leden kunnen op ieder moment ontslag nemen. 
Artikel 7. Indienen van een klacht  
1.    De klager dient de klacht in bij: 
a.  het bevoegd gezag of 
b.  de Klachtencommissie. 
2.    De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend; de 

Klachtencommissie is bevoegd om een ingediende klacht na deze periode alsnog in behandeling te 
nemen en motiveert het besluit hiertoe. 
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3.    Indien de klacht bij het bevoegd gezag wordt ingediend, verwijst het bevoegd gezag de klager naar de 
vertrouwenspersoon of Klachtencommissie, tenzij toepassing wordt gegeven aan het vierde lid. 

4.    Het bevoegd gezag kan de klacht zelf afhandelen indien hij van mening is dat de klacht op een 
eenvoudige wijze kan worden afgehandeld. Het bevoegd gezag meldt een dergelijke afhandeling op 
verzoek van de klager aan de Klachtencommissie. 

5.    Indien de klacht wordt ingediend bij een ander orgaan dan de in het eerste lid genoemde, verwijst de 
ontvanger de klager aanstonds door naar de Klachtencommissie of naar het betreffende bevoegd 
gezag. De ontvanger is tot geheimhouding verplicht. 

6.    Het bevoegd gezag kan al dan niet op advies van de Klachtencommissie een voorlopige voorziening 
treffen. 

7.    Op de ingediende klacht wordt de datum van ontvangst aangetekend. 
8.    Na ontvangst van de klacht deelt de Klachtencommissie het bevoegd gezag, de klager en de 

aangeklaagde binnen vijf werkdagen schriftelijk mee dat zij een klacht heeft ontvangen. 
9.    De voorzitter stelt de betrokkenen in kennis van de inhoud van de klacht en geeft hen de gelegenheid 

om binnen twee weken daarna schriftelijk verweer in te dienen. 
10.  Het bevoegd gezag deelt aan de directie van de betrokken school schriftelijk mee dat er een klacht 

wordt onderzocht door de Klachtencommissie. 
11.  Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan door een raadsman of zich laten 

vertegenwoordigen door een gemachtigde. 
Artikel 8. Intrekken van de klacht  
1.     Indien de klager tijdens de procedure bij de Klachtencommissie de klacht intrekt, deelt de 

Klachtencommissie dit schriftelijk aan de aangeklaagde, het bevoegd gezag en de directie van de 
betrokken school mee. 

2.     Indien de klager de klacht intrekt, kan de Klachtencommissie besluiten de procedure al dan niet voort 
te zetten. Van dit besluit worden de klager, de aangeklaagde en het bevoegd gezag zo spoedig 
mogelijk schriftelijk in kennis gesteld. 

Artikel 9. Inhoud van de klacht  
1.     De klacht wordt schriftelijk ingediend en ondertekend. 
2.     Van een mondeling ingediende klacht wordt terstond door de ontvanger als bedoeld in artikel 7, 

eerste lid een verslag gemaakt, dat door de klager voor akkoord wordt ondertekend en waarvan hij 
een afschrift ontvangt. 

3.     De klacht bevat ten minste: 
a.      de naam en het adres van de klager; 
b.     de dagtekening; 
c.      een omschrijving van de klacht; 
d.     de gronden van de klacht. 
4.     Indien niet is voldaan aan het gestelde in het derde lid, wordt de klager in de gelegenheid gesteld het 

verzuim binnen twee weken te herstellen. Is ook dan nog niet voldaan aan het gestelde in het derde 
lid, dan kan de klacht niet-ontvankelijk worden verklaard. 

5.     Indien de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard, dan wordt dit aan de klager, de aangeklaagde, het 
bevoegd gezag en de directie van de betrokken school gemeld. 

6.     Een klacht kan niet-ontvankelijk worden verklaard indien: 
a.      de klacht is ingediend na de periode bedoeld in artikel 7 lid 2; 
b.     de klager een ander is, behoudens een ouder/voogd/verzorger, dan degene jegens wie de gedraging 

heeft plaatsgevonden; 
c.      de klacht reeds is onderzocht en afgehandeld; 
d.     ten aanzien van de gedraging of beslissing voor de klager bezwaar of beroep heeft opengestaan en 

deze daarvan geen gebruik heeft gemaakt; 
e.     ten aanzien van de gedraging of beslissing bezwaar of beroep openstaat; 
f.      ten aanzien van de gedraging of beslissing een bezwaar- of beroepsprocedure aanhangig is of 

ingevolge een zodanige procedure uitspraak is gedaan. 
Artikel 10. Vooronderzoek 
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1.     De Klachtencommissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van de klacht bevoegd 
alle gewenste inlichtingen in te winnen. Zij kan daartoe deskundigen inschakelen en hen zo nodig 
uitnodigen voor een hoorzitting. 

2.     Personeelsleden in dienst van een betreffend bevoegd gezag zijn verplicht de door de commissie 
gevraagde informatie te verstrekken en omtrent verzoek en informatieverstrekking geheimhouding in 
acht te nemen. Deze verplichtingen gelden ook voor het betreffende bevoegd gezag. 

Artikel 11. Hoorzitting 

1.     De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de klager en de aangeklaagde tijdens een 
niet-openbare vergadering in de gelegenheid worden gesteld te worden gehoord. De hoorzitting vindt 
plaats binnen vier weken na ontvangst van de klacht. Deze termijn kan met maximaal vier weken 
worden verlengd. Deze verlenging meldt de Klachtencommissie met redenen omkleed aan de klager 
en aan de aangeklaagde. 

2.     De klager en de aangeklaagde worden in elkaars aanwezigheid gehoord, tenzij naar het oordeel van 
de Klachtencommissie zwaarwegende belangen zich hiertegen verzetten. 

3.     Op verzoek van de klager of de aangeklaagde kan de Klachtencommissie bepalen, dat de 
vertrouwenspersoon bij het verhoor aanwezig is. 

4.     Van het horen van de klager of de aangeklaagde kan worden afgezien indien de klager of 
aangeklaagde heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord. 

5.     Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. Het verslag bevat: 
a.      de namen en de functie van de aanwezigen; 
b.     een zakelijke weergave van wat over en weer is gezegd. 
6.     Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 

Artikel 12. Advies 

1.     De Klachtencommissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het advies. 
2.     De Klachtencommissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan het betreffende bevoegd gezag, 

binnen vier weken nadat de hoorzitting heeft plaatsgevonden. Deze termijn kan met vier weken 
worden verlengd. Deze verlenging meldt de Klachtencommissie met redenen omkleed aan de klager, 
de aangeklaagde en het bevoegd gezag. 

3.     De Klachtencommissie geeft in haar advies een gemotiveerd oordeel over het al dan niet gegrond zijn 
van de klacht en deelt dit oordeel behalve aan het bevoegd gezag ook schriftelijk mee aan de klager 
en de aangeklaagde. 

4.     De Klachtencommissie kan in haar advies tevens een aanbeveling doen over de door het bevoegd 
gezag te treffen maatregelen. 

5.     Het advies van de Klachtencommissie gaat vergezeld van het verslag van de hoorzitting. 
Artikel 13. Niet-deelneming aan de behandeling 

De voorzitter en de leden van de Klachtencommissie nemen niet deel aan de behandeling van een klacht, 
indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.  

Artikel 14. Beslissing op advies 

1.     Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de Klachtencommissie deelt het betreffende 
bevoegd gezag aan de klager, de aangeklaagde, de directie van de betrokken school en de 
Klachtencommissie schriftelijk gemotiveerd mee of hij het oordeel over de gegrondheid van de klacht 
deelt en of hij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen neemt en zo ja welke. 

2.     Deze termijn kan met ten hoogste vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt het bevoegd 
gezag met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde, de directie van de betrokken school en 
de Klachtencommissie. 

3.     De beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt door het bevoegd gezag niet genomen dan nadat de 
aangeklaagde in de gelegenheid is gesteld zich mondeling en/ of schriftelijk te verweren tegen de 
door het bevoegd gezag voorgenomen maatregelen. 

Artikel 15. Openbaarheid 

1.  Het bevoegd gezag legt deze regeling op elke school ter inzage. 
2.  Het bevoegd gezag stelt alle belanghebbenden op de hoogte van deze regeling. 

Artikel 16. Evaluatie 
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De regeling wordt voor 2005 door LVGS en GMV geëvalueerd. Betrokkenen bij de gereformeerde scholen 
kunnen hiertoe voorstellen indienen.  

Artikel 17. Wijziging van de regeling 

Deze regeling kan worden gewijzigd of ingetrokken door het LVGS en GMV gezamenlijk, na overleg met de 
Klachtencommissie, met inachtneming van de vigerende wettelijke bepalingen.  

Artikel 18. Overige bepalingen 

1.     In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslissen LVGS en GMV gezamenlijk. 
2.     De toelichting maakt deel uit van de regeling. 
3.     Deze regeling kan worden aangehaald als “Klachtenregeling gereformeerd onderwijs". 
4.     Deze regeling is in werking getreden op 1 augustus 1998 en gewijzigd per 1 augustus 2001. 
Aldus vastgesteld te Zwolle, augustus 2001  
ALGEMENE TOELICHTING OP  DE REGELING VOOR DE KLACHTBEHANDELING BUITEN DE 
SCHOOLORGANISATIE  
De onderwijswetgeving is met ingang van 1 augustus 1998 gewijzigd in verband met de invoering van het 
schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht, ook wel de Kwaliteitswet genoemd (wetsontwerp 25.459).  
De inwerkingtreding van deze Kwaliteitswet betekende onder meer dat de schoolbesturen per 1 augustus 
1998 verplicht zijn om een klachtenregeling vast te stellen.  
Volgens de wet kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het 
nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel. Het klachtrecht heeft onder andere een 
belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling 
kunnen het bevoegd gezag en de school op eenvoudige wijze signalen ontvangen die hen kunnen 
ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school.  
De klachtenregeling is afgeleid van de modelregeling waarover een akkoord is bereikt tussen landelijke 
ouderorganisaties, vakorganisaties en organisaties voor bestuur en management in het onderwijs. Met de 
regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van de 
betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat).  
Om te voorkomen dat het onderwijs te maken krijgt met verschillende klachtenregelingen hebben LVGS 
en GMV er voor gekozen om te komen tot één klachtenregeling; deze geldt zowel voor het primair als 
voor het voortgezet onderwijs. De regeling is breder dan de wet voorschrijft. Naast ouders en leerlingen 
kan ieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap klachten indienen. Deze kunnen betrekking 
hebben op gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag en personeel of het nalaten daarvan en 
ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap.  
Onderhavige klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht 
kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg 
tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat 
echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid 
heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling. Voor wat betreft de aard van 
de klachten waarvoor deze regeling is bedoeld, wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting bij 
artikel 1, onder d en artikel 7, eerste lid. Voorts dienen klachten waarvoor een aparte regeling en 
proceduremogelijkheid bij een commissie bestaan, langs die lijn te worden afgehandeld. Zo kan een 
klacht die moet worden ingediend bij een geschillencommissie, niet via de klachtenregeling voor het 
Gereformeerd primair en voortgezet onderwijs worden ingediend.  
In de regeling wordt gesproken over bevoegd gezag. Afhankelijk van de in het directiestatuut neergelegde 
taakverdeling en bevoegdheidsverdeling tussen de directie en het bevoegd gezag, dient invoorkomende 
gevallen daarvoor in de plaats ‘de directie' te worden gelezen. Aanpassing van de regeling is niet nodig 
omdat de betreffende directie in dat geval namens het bevoegd gezag optreedt.   
Inmiddels werken de besturen in het Gereformeerde onderwijs met een Klachtencommissie,  
vertrouwenspersonen en contactpersonen. Voor de schoolbesturen die zich hebben aangesloten bij de 
Klachtencommissie Gereformeerd Onderwijs is afwijking van deze regeling niet mogelijk. Dit is ter 
voorkoming van discrepantie tussen klachtenregelingen van schoolbesturen en de werkwijze van de 
Klachtencommissie. Voorts hebben LVGS en GMV ervoor gezorgd dat de landelijke Klachtencommissie 
zodanig is samengesteld dat zij alle in de regeling voorkomende klachten kan behandelen. Dit is 
gerealiseerd door de samenstelling van de commissie af te stemmen op de soorten klachten die kunnen 
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worden aangemeld. Het maakt tenslotte verschil uit, of de klacht seksuele intimidatie betreft dan wel 
bijvoorbeeld over het onvoldoende cara vrij zijn van de school.   
De wetgever kent rond de totstandkoming van de klachtenregeling aan de (G)MR instemmingsrecht toe. 
Verder heeft de (G)MR instemmingsrecht ten aanzien van de door het bestuur vast te stellen procedure 
voor de aanwijzing van een contactpersoon en een vertrouwenspersoon respectievelijk de procedure 
voor aansluiting bij een Klachtencommissie.  
Over de benoeming van de contactpersonen en de vertrouwenspersonen overlegt het bevoegd gezag met 
de  
(G)MR. Het bevoegd gezag kan afwijken van de voorstellen van de (G)MR. Van deze mogelijkheid zal 
echter zeer terughoudend gebruik moeten worden gemaakt. Het advies van de (G)MR moet als een 
zwaarwegend advies worden beschouwd. 

  
In de regeling zijn maximumtermijnen opgenomen. Het spreekt voor zich dat ieder erbij gebaat is dat een 
klacht zo zorgvuldig mogelijk, maar ook zo snel mogelijk, wordt afgehandeld.  
ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING   
OP DE REGELING VOOR DE KLACHTBEHANDELING BUITEN DE SCHOOLORGANISATIE  

Artikel 1 onder c 

Ook een ex-leerling is bevoegd een klacht in te dienen. Naarmate het tijdsverloop tussen de feiten, 
waarover wordt geklaagd en het indienen van de klacht groter is, wordt het voor de Klachtencommissie 
en het bevoegd gezag moeilijker om tot een oordeel te komen. Bovendien is in artikel 7, tweede lid 
bepaald dat een klacht binnen een jaar na de gedraging of beslissing moet worden ingediend, tenzij de 
Klachtencommissie anders bepaalt. Hierbij valt te denken aan (zeer) ernstige klachten over seksuele 
intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. 
Bij personen die anderszins deel uitmaken van de schoolgemeenschap kan worden gedacht aan 
bijvoorbeeld stagiaires en leraren in opleiding.  

Artikel 1 onder d 

Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, 
beoordeling van leerlingen, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.  
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: ongewenst seksueel getinte aandacht die tot uiting komt in 
verbaal, fysiek en non-verbaal gedrag. Dit gedrag wordt door degene die het ondergaat, ongeacht sekse 
en/of seksuele voorkeur, ervaren als ongewenst, of wordt indien het een minderjarige leerling betreft, 
door de ouders, voogden of verzorgers van de leerling als ongewenst aangemerkt. Seksueel intimiderend 
gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn. Onder discriminerend gedrag wordt verstaan: elke 
vorm van ongerechtvaardigd onderscheid, als bedoeld in artikel 2 van de Algemene wet gelijke 
behandeling, elke uitsluiting, beperking of voorkeur die ten doel heeft of tot gevolg kan hebben dat de 
erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van 
het openbare leven wordt tenietgedaan of aangetast. Discriminatie kan zowel bedoeld als onbedoeld zijn.  
Onder agressie, geweld en pesten worden verstaan: gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van 
gedragingen en het niet nemen van beslissingen waarbij bedoeld of onbedoeld sprake is van geestelijke of 
lichamelijke mishandeling van een persoon of groep personen die deel uitmaakt van de 
schoolgemeenschap.  

Artikel 2 

De contactpersoon is toegankelijk voor alle betrokkenen bij een school. Het is van belang dat deze 
persoon het vertrouwen geniet van alle bij die school betrokken partijen. Hij is voor de uitvoering van zijn 
taak uitsluitend verantwoording schuldig aan het bevoegd gezag ervan. De contactpersoon kan uit hoofde 
van de uitoefening van zijn taak niet worden benadeeld. Er dient voor te worden gewaakt, dat de 
contactpersoon de rol van vertrouwenspersoon gaat vervullen. De contactpersoon biedt de mogelijkheid 
van eerste opvang binnen een school met een verwijzingsfunctie naar de betreffende regelingen voor 
klachten en naar de vertrouwenspersoon.  

Artikel 3 

Het verdient aanbeveling per bevoegd gezag ten minste één onafhankelijke vertrouwenspersoon te 
benoemen en per school een interne contactpersoon.  
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De vertrouwenspersoon dient zicht te hebben op het onderwijs en de participanten hierin en dient kundig 
te zijn op het terrein van opvang en verwijzing. Het bevoegd gezag houdt bij de benoeming van de 
vertrouwenspersoon rekening met de diversiteit van de schoolbevolking. De vertrouwenspersoon is 
toegankelijk voor alle betrokkenen bij de school. Het is van belang dat hij het vertrouwen geniet van alle 
bij de school betrokken partijen. De vertrouwenspersoon bezit vaardigheden om begeleidingsgesprekken 
te leiden. Overwogen kan worden te kiezen voor twee vertrouwenspersonen: een vrouw en een man. Bij 
sommige aangelegenheden kan het drempelverlagend zijn om te kunnen klagen bij een persoon van het 
zelfde geslacht.  

Artikel 3, tweede lid 

De vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan het 
betreffende bevoegd gezag. De vertrouwenspersoon kan uit hoofde van de uitoefening van zijn taak niet 
worden benadeeld.  
De vertrouwenspersoon zal in eerste instantie nagaan of de klager getracht heeft de problemen met de 
aangeklaagde of met de directie van de betrokken school op te lossen. Als dat niet het geval is, kan eerst 
voor die weg worden gekozen.  
De vertrouwenspersoon kan een klager in overweging geven, gelet op de ernst van de zaak: a. geen klacht 
in te dienen, 
b.  de klacht in te dienen bij de Klachtencommissie, 
c.  de klacht in te dienen bij het bevoegd gezag, dan wel 
d.  aangifte te doen bij politie/justitie. 
Begeleiding van de klager houdt ook in dat de vertrouwenspersoon nagaat of het indienen van de klacht 
niet leidt tot repercussies voor de klager. Tot slot vergewist hij zich ervan dat de aanleiding tot de klacht 
daadwerkelijk is weggenomen. 
Indien de klager dit wenst, begeleidt de vertrouwenspersoon hem bij het indienen van een klacht bij de 
Klachtencommissie of bij het bevoegd gezag en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij 
politie of justitie.  

Artikel 3, achtste lid 

De plicht tot geheimhouding geldt niet ten opzichte van de Klachtencommissie, het bevoegd gezag en 
politie/justitie.  

Artikel 4 

De commissie is ingesteld door het LVGS en het GMV. De Klachtencommissie functioneert in ieder geval 
voor alle scholen van de aangesloten bevoegde gezagen.  
De commissie draagt zorg voor een tijdige en deugdelijke informatie aan het betreffende bevoegd gezag 
over de voortgang van de behandeling van een ingediende klacht.  

Artikel 4, derde lid 

Deze plicht tot geheimhouding geldt niet ten aanzien van het bevoegd gezag, secretaris van de 
Klachtencommissie, de klager en de aangeklaagde, de raadslieden van partijen alsmede politie/ justitie.  

Artikel 5 

Bij de samenstelling van de commissie wordt rekening gehouden met de mogelijke diversiteit van de 
schoolbevolking. Tevens wordt gestreefd naar een gelijk aantal mannelijke en vrouwelijke leden van de 
Klachtencommissie. In de Klachtencommissie moeten diverse deskundigheden vertegenwoordigd zijn. De 
commissie beschikt in ieder geval over juridische, sociaal-medische en onderwijskundige deskundigheid.  
De commissie bepaalt zelf haar werkwijze. Een aantal mogelijkheden is aan de orde: a. De voltallige 
commissie behandelt alle klachten. 
b.      De commissie stelt verschillende kamers in: 
-       seksuele intimidatie; 
-       agressie en geweld; -       etc. 
c.       Per klacht wordt bezien welke commissieleden de klacht behandelen. De te kiezen werkwijze is 

afhankelijk van de omvang van de Klachtencommissie en de te behandelen zaken. 
Artikel 5, vierde lid 

De commissie dient onafhankelijk te functioneren. De leden van de commissie dienen daarom geen 
binding te hebben met de aangesloten scholen en schoolbesturen waarop de klacht betrekking heeft.  

Artikel 5, vijfde lid 
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De ambtelijk secretaris is belast met de administratief-juridische werkzaamheden, vergelijkbaar met die 
van de ambtelijk secretaris van de commissie van beroep, van de geschillencommissie etc.  

Artikel 7, eerste lid 

De klager bepaalt zelf of hij de klacht bij het bevoegd gezag of bij de Klachtencommissie indient  
(een klacht kan niet bij de vertrouwenspersoon worden ingediend). Niet altijd zal de klacht bij de 
Klachtencommissie worden ingediend, bijvoorbeeld als naar het oordeel van de klager sprake is van een 
minder ernstige klacht. Dit neemt niet weg dat de klager in het laatste geval het recht heeft alsnog zijn 
klacht in te dienen bij de Klachtencommissie, als hij daartoe aanleiding ziet. Anderzijds dient ervoor 
gewaakt te worden dat de positie van de aangeklaagde in het gedrang komt doordat de 
Klachtencommissie niet wordt ingeschakeld. In gecompliceerde situaties of als het bevoegd gezag 
ingrijpende maatregelen overweegt, is het gewenst eerst advies van de Klachtencommissie te vragen.   
Ook bij gerede twijfel of indien er sprake is van een ernstige klacht, verdient het aanbeveling eerst advies 
te vragen aan de Klachtencommissie. Daardoor wordt bereikt dat uiterste zorgvuldigheid wordt betracht 
en wordt vermeden de indruk te wekken dat de klacht "binnenskamers" wordt afgedaan.  

Artikel 7, vierde lid 

Indien de klager dit wenst, dient een bevoegd gezag aan de Klachtencommissie te melden dat hij een 
klacht zelf heeft afgehandeld. Uiteraard stelt het bevoegd gezag de klager van de mogelijkheid om deze 
wens te uiten, tijdig op de hoogte.   

Artikel 7, zesde lid 

Een bevoegd gezag kan desgewenst een voorlopige voorziening treffen. Hierbij valt te denken aan het op 
non-actief stellen van onderwijspersoneel, het schorsen van leerlingen of het bepalen dat de 
aangeklaagde geen contact mag hebben met de klager. Een bevoegd gezag moet dan tevens bepalen tot 
wanneer de voorlopige voorziening van kracht blijft. Meestal is dit tot het moment dat een bevoegd 
gezag heeft beslist over de klacht.  

Artikel 7, achtste lid 

De Klachtencommissie kan, in het belang van het onderzoek en/of in het belang van de positie van de 
klager, naar de aangeklaagde de klacht sturen waarin de naam, het adres en de woonplaats van de klager 
ontbreekt. Dit gegeven is immers niet van direct belang voor de aangeklaagde. In dat geval wordt 
volstaan met de schriftelijke mededeling:   
“NAW-gegevens bij de commissie bekend”. De commissie dient dan wel over deze gegevens te 
beschikken.  

Artikel 7, tiende lid 

De klager en de aangeklaagde hebben het recht zich op elk gewenst moment in de procedure te laten 
bijstaan door een raadsman of zich te laten vertegenwoordigen.  

Artikel 8 

Als de klager de klacht intrekt, kan de commissie besluiten of de procedure al dan niet wordt voortgezet. 
Van dit besluit worden de klager, de aangeklaagde en het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk in kennis 
gesteld. Indien er aanwijzingen zijn dat de klager onder druk de klacht heeft ingetrokken, ligt voortzetting 
van de procedure voor de hand. De commissie brengt in dat geval een ongevraagd advies uit aan het 
bevoegd gezag.  

Artikel 9, vierde lid 

Een anonieme klacht wordt niet in behandeling genomen, tenzij de Klachtencommissie of het betreffende 
bevoegd gezag anders beslist.  

Artikel 10 

Personeelsleden in dienst van een betreffend bevoegd gezag zijn verplicht de door de commissie 
gevraagde informatie te verstrekken en omtrent verzoek en informatieverstrekking geheimhouding in 
acht te nemen. Deze verplichtingen gelden ook voor het betreffende bevoegd gezag.  
Het kan voor het onderzoek nodig zijn dat getuigen of deskundigen door de commissie worden gehoord. 
De vraag die zich dan voordoet, is hoe de commissie dient om te gaan met de verkregen informatie naar 
de klager en de aangeklaagde. De commissie bepaalt welke informatie in de rapportage aan het betreffende 
bevoegd gezag wordt opgenomen.  
Indien aan het horen van deskundigen kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het LVGS vereist.   
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Ten aanzien van de geheimhouding geldt dat ook aan betrokken ouders en leerlingen vooraf gevraagd 
moet worden zich te verbinden om deze geheimhouding in acht te nemen.  

Artikel 11 

De Klachtencommissie kan bepalen dat de klager en de aangeklaagde buiten elkaars aanwezigheid 
worden gehoord. Uitgangspunt is, dat partijen elkaars uitspraken direct vernemen.  

Artikel 14 

Indien de klacht al of niet op grond van het advies van de Klachtencommissie door het betreffende 
bevoegd gezag ongegrond wordt verklaard, kan dat bevoegd gezag op verzoek van en in overleg met de 
aangeklaagde in een passende rehabilitatie voorzien, zo nodig na advies van de Klachtencommissie.  

Artikel 14, derde lid 

Indien in deze beslissing een rechtspositionele maatregel is begrepen, worden de vigerende wettelijke 
bepalingen terzake van hoor en wederhoor in acht genomen. Voor het bijzonder onderwijs zijn de 
bepalingen van de betreffende CAO’s van toepassing.  
Schoolbesturen worden verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur als het vermoeden 
bestaat dat een personeelslid zich schuldig heeft gemaakt aan een zedenmisdrijf met een minderjarige 
leerling. Als uit het overleg met de vertrouwensinspecteur blijkt dat er een redelijk vermoeden bestaat van 
een strafbaar feit, is het bevoegd gezag verplicht daarvan aangifte te doen bij politie/justitie.  
Wanneer er sprake is van een strafbaar feit wordt met nadruk ontraden de uitkomst van het strafproces 
af te wachten, alvorens door een bevoegd gezag maatregelen jegens de aangeklaagde worden genomen. 
Een bevoegd gezag heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid.  

Artikel 16 

Informatie over deze regeling wordt opgenomen in de schoolgids. Namen en telefoonnummers van de 
voorzitter en de secretaris van de Klachtencommissie, van de vertrouwenspersoon en van de 
contactpersoon kunnen in de schoolgids worden vermeld. Ook kan een en ander in een folder worden 
opgenomen.  

Checklist Klachtprocedure 

Fase 1  
Bij wie is de klacht binnengekomen?  
Op wie heeft de klacht betrekking?   
Hebben klager en aangeklaagde rechtstreeks contact gehad over de klacht?  
Welke afspraken zijn (mondeling of schriftelijk) gemaakt?  
Is de klager gewezen op de mogelijkheid om de klacht te laten registreren  
Is de klager gewezen op de mogelijkheid om zich door de counselor te laten bijstaan?  
Fase 2  
Is de klacht schriftelijk vastgelegd?  
Is alle relevante informatie bekend?  
Is de klager gewezen op de mogelijkheid om zich door de counselor te laten bijstaan?  
Is voor de bemiddelingspoging met beide partijen apart doorgesproken over de gemelde feiten en de 
duiding daarvan?  
Is er overeenstemming bereikt over de feiten?  
Hoe vond de bemiddeling plaats?  
Welke afspraken zijn hierbij gemaakt?  
Fase 3  
Op welk moment is de externe vertrouwenspersoon op de hoogte gebracht?  
Welke mogelijkheden om te bemiddelen gaf de externe vertrouwenspersoon aan?  
Is de klager gewezen op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie?  
Dossiervorming 
Zijn de volgende documenten in het klachtdossier aanwezig?  
•       De schriftelijke formulering van de klacht, eventueel met een op schrift gestelde toelichting 

•       De bevindingen en de conclusies uit de bevindingen 

•       De schriftelijke verslaglegging van de gesprekken die tijdens de procedure hebben plaatsgevonden. 

•       De correspondentie die betrekking heeft op de klacht 
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•       De afhandeling van de klacht 

KLACHTMELDINGSFORMULIER 

I.              Gegevens locatie waar de klacht speelt: 
Naam school: 
Naam directeur: 
Naam contactpersoon: 
Adres school: 
Postadres school: 
Postcode / plaats: 
Telefoonnummer: 
II.            Deze klacht is ingediend door klager: 
Naam: 
Woonadres: 
Postadres: 
Postcode / plaats: 
Telefoon overdag: 
Telefoon ’s avonds: 

Verdere gegevens klager: Jongen / meisje / man / vrouw[1]Leeftijd:  
Positie / functie binnen de school:  
Klas:  
Relatie tot aangeklaagde:  
III.                      Deze klacht is ingediend tegen aangeklaagde[2]: 
Naam: 
Woonadres: 
Postadres: 
Postcode / plaats: 
Telefoon overdag: 
Telefoon ’s avonds: 
Verdere gegevens aangeklaagde: Jongen / meisje / man / vrouw4 Leeftijd:  
Positie / functie binnen de school: Klas: Relatie tot klager:  
IV.           Omschrijving klacht 
Wilt u de klacht omschrijven in termen van concreet waarneembaar gedrag? 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
V.            Periode / datum / tijdstip / plaats 
Periode waarin het in de klacht vermelde gedrag plaatsvond: 
Datum waarop dit gedrag plaatsvond: 
Tijdstip waarop dit gedrag plaatsvond: Plaats waar dit gedrag plaatsvond: 
VI.           Reactie klager op gewraakte gedrag 

Heeft de klager laten merken niet van dit gedrag door aangeklaagde gediend te zijn? Graag een 

toelichting. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
VII.          Getuigen 

Zijn er personen die getuige (kunnen) zijn geweest van de in de klacht gemelde feiten en zo ja, wie dan? 
Persoonlijke gegevens getuigen5: 
Naam: 
Adres: 
Postcode / plaats: 

applewebdata://95175BF6-CC5F-4A06-8C1A-CD111FA16444/#_ftn1
applewebdata://95175BF6-CC5F-4A06-8C1A-CD111FA16444/#_ftn2
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Telefoon overdag: 
Telefoon ’s avonds: 
Positie / functie binnen de school: 
Relatie tot klager: 
Relatie tot aangeklaagde:  
4 Doorhalen wat niet van toepassing is.  

5 Invullen van deze gegevens voor zover deze bekend zijn.  

VIII.         Materiaal 

Is er materiaal beschikbaar dat de feiten uit de klacht kan ondersteunen en zo ja, welk materiaal is dat 
dan? (Denk bijvoorbeeld aan een dagboek, brieven, doktersverklaring, dossier jeugdarts, leerling-dossier 
enz.) 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
IX.            Inzage (bewijs)materiaal 

Is de klager bereid dit materiaal zonodig aan de klachtencommissie ter inzage te geven? 
                     ja 
                     nee 
                       onder voorwaarden, namelijk 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
X.             De klager is bij het invullen van dit formulier bijgestaan door: 
Naam: 
Adres: 
Postcode / plaats: 
Telefoon overdag: 
Telefoon ’s avonds: Positie / functie binnen de school: Relatie tot klager: 
Relatie tot aangeklaagde: 
Het bovenstaande is door mij (de klager) naar waarheid ingevuld.  
Datum:                                                                                                              Plaats: 
Handtekening klager:  
Handtekening ouders / wettelijke vertegenwoordiger[3]: 
 

 

 
[1] Doorhalen wat niet van toepassing is.  
[2] Invullen van deze gegevens voor zover deze bekend zijn.  
[3] Bij kinderen jonger dan 16 jaar. 
 

 

applewebdata://95175BF6-CC5F-4A06-8C1A-CD111FA16444/#_ftn3
applewebdata://95175BF6-CC5F-4A06-8C1A-CD111FA16444/#_ftnref1
applewebdata://95175BF6-CC5F-4A06-8C1A-CD111FA16444/#_ftnref2
applewebdata://95175BF6-CC5F-4A06-8C1A-CD111FA16444/#_ftnref3
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Bijlage 5: Voorbeeld vragenlijsten GGD 
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Bijlage 6: Normatieve lijst Vlaggensysteem 
 

Categorie   Groene vlag Acceptabel gedrag  Gele vlag  
Licht 

grensoverschrijdend 
gedrag  

Rode vlag  
Ernstig 

overschrijdend 
gedrag  

Zwarte vlag  
Zwaar 

grensoverschrijde
nd gedrag  

Tieners (12 tot 14 jaar)  
  

Het begin van de puberteit. Er vinden verschillen 
veranderingen in het lichaam plaats. De ontwikkeling van 
secundaire geslachtskenmerken en versnelde groei zorgt 
soms voor onzekerheid. De toename van lichaamsvet 
zorgt bij (vooral autochtone) meisjes voor stijgende 
ontevredenheid met het lichaam en streven naar dun 
zijn. Jongens groeien in de puberteit juist toe naar het 
‘schoonheidsideaal’ en worden in deze levensfase 
daarom meer tevreden over hun lichaam (eventueel na 
een korte dip rond het begin van de puberteit) (Cash & 
Pruzinsky, 2002).  De mening van anderen wordt steeds 
belangrijker en vroege adolescenten zijn erg gevoelig 
voor afwijzing en kritiek.  
(Westenberg, 2008)  

! Ontevredenheid 

over het lichaam en 

de lichamelijke 

veranderingen, het 

lichaam angstvallig 

wegsteken en 

bedekken.  
  
Uitdagend en 
verleidelijk gedrag 
tegenover 
volwassenen (lolita).  

! Verlagen of 

vernederen van 

zichzelf of anderen 

met seksuele 

thema’s (bijv. kledij 

die zicht toelaat op 

borsten en geslacht).  

! Zelfdestructief 

gedrag. 

  

Ongeveer 4/5 van de 12- tot 14- jarige jongens en 2/3 van 
de 12- tot 14-jarige meisjes zegt wel eens seksuele 
dagdromen of fantasieën te hebben. (De Graaf, Meijer, 
Poelman & Vanwesenbeeck, 2005 ). Bijna 2/3 van de 
jongens en 1/3 van de meisjes van deze leeftijd heeft zich 
wel een seksueel opgewonden gevoeld(De Graaf et al., 
2005). 

Gewelddadige 
fantasieën. Eenmalig 
gluren, bijvoorbeeld 
in toiletten en 
doucheruimtes. 
!Angsten gekoppeld 
aan seksuele 
fantasieën.  

Herhaaldelijk gluren, 
bijvoorbeeld in 
toiletten en 
doucheruimtes.  
Proberen anderen 
uit te kleden zonder 
toestemming  

Bewust toekijken 
bij een 
verkrachting of 
groepsverkrachtin
g. 
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Categorie   Groene vlag Acceptabel gedrag  Gele vlag  
Licht 

grensoverschrijde
nd gedrag  

Rode vlag  
Ernstig 

overschrijdend 
gedrag  

Zwarte vlag  
Zwaar 

grensoverschri
jdend gedrag  

  
  
  
  
Tieners (12 tot 
14 jaar)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

De eerste seksuele fantasieën worden door jongens op gemiddeld 11,6 
jaar ervaren en door meisjes op gemiddeld 13,3 jaar. De inhoud van de 
fantasieën wordt erotisch en raakt hoe langer hoe meer gericht op 
mogelijke partners. In Amerikaans onderzoek gaven jongens meestal 
aan dat de eerste gevoelens van opwinding werden opgewekt door een 
visuele stimulus, terwijl de meeste meisjes aangaven dat dit door fysiek 
contact werd opgewekt.(Knoth, Boyd & Singer, 1988).  

      

Grotere seksuele nieuwsgierigheid en interesse voor het andere 
geslacht. Tieners bouwen wel een dubbelzinnige houding op tegenover 
seksualiteit. Als ze seksuele gevoelenshebben of zouden hebben, zegt 
11% van de jongens en 17% van de meisjes zich te schamen en 7% en 
9% voelt zich schuldig (…). Toch is 28% van de jongens en 11% van de 
meisjes van deze leeftijd het ook eens met de stelling: “Ik vind seks 
belangrijk”(De Graaf, Ten Have & Dorsselaer, 2012).    
Seksualiteit wordt iets voor in de persoonlijke sfeer: de contacten met 
de andere sekse worden persoonlijker en individueler. Optrekken met 
leeftijdsgenoten van het eigen geslacht groeit meer en meer uit tot een 
gemengde vriendengroep (Voor een deel De Graaf et al., 2004).  

      

De puberteit is een periode van innerlijke onzekerheden. Door seksueel 
(soms expliciete) conversaties met leeftijdsgenoten (online en in real 
life) zoeken tieners antwoorden op hun (psychologische, seksuele, …) 
vragen.  

Seksueel 
expliciete 
gesprekken met 
jongere kinderen.  
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Homoseksuele gevoelens zijn zeer algemeen in de puberteit bij zowel 
jongens als meisjes – vooral vanwege de wankele seksuele identiteit. 
Allerlei interpersoonlijke situaties kunnen seksueel gevoel oproepen. 
Uit onderzoek blijkt dat 20 tot 40% van de pubers wel eens iets 
homoseksueels gedaan hebben: zoenen, strelen en een kleiner 
percentage (vooral jongens) hebben samen of in een groep 
gemasturbeerd (Heuves, 2006). Jongeren die een niet heteroseksuele 
oriëntatie ontwikkelen worden zich in deze levensfase vaak bewust van 
hun gevoelens van aantrekking tot seksegenoten. In een groep jongens 
die na hun coming-out enkele jaren werden gevolgd, kwamen de eerste 
gevoelens van aantrekking tot jongens gemiddeld met 13,4 jaar ( 
Franssens & Hospers, 2009).  

! Angsten, paniek 

en grote twijfel 

omtrent eigen 

seksuele 

voorkeur.  
Jongeren worden 
geconfronteerd 
met negatieve 
opvattingen over 
homoseksualiteit 
onder 
leeftijdsgenoten, 
homo-negativiteit 
is in deze fase 
hoger dan bij 
oudere jongeren. 
20% van de 
jongens en 4% 
van de meisjes 
zou hiervoor een 
vriendschap 
verbreken.  
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Categorie   Groene vlag Acceptabel gedrag  Gele vlag  
Licht grensoverschrijdend gedrag  

Rode vlag  
Ernstig 

overschrijdend 
gedrag  

Zwarte vlag  
Zwaar 

grensoverschrij
dend gedrag  

  
  
  
  
  
  
Tieners (12 
tot 14 jaar)  
  

Interesse in erotica:41% van de 
jongens en 7% van de meisjes 
van deze leeftijd heeft het 
afgelopen half jaar porno gezien, 
meestal op internet (De Graaf et 
al., 2017).  

Grote interesse in porno. Jongeren die vaker online naar 
porno kijken waarderen vaker seks buiten een relatie, zijn 
minder tevreden over hun seksleven en zien vrouwen 
vaker als lustobject (De Graaf, 2013). Er is niet met 
zekerheid een oorzakelijk verband.  

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

Maken of 
verspreiden 
van 
kinderporno 
(beelden van 
anderen dan 
zichzelf).  
  
  

Seksuele grapjes die niet 
aanstootgevend zijn.  

Eenmalige seksuele plagerijen, bijvoorbeeld seksuele 
opmerkingen over lichaamsdelen, uiterlijk of kleding, 
obsceniteiten.  
  
Opzettelijk ontbloten en toekeren van het eigen 
achterwerk (mooning). En geslachtsorganen (zonder 
opwinding)?  
  
Eenmalig onzedelijke telefoons, voyeurisme, seksuele 
opwinding door het vertonen van geslachtsdelen aan 
bekenden (bijvoorbeeld masturberen in het openbaar of 
voor de webcam) of door lichamelijk contact met 
onbekenden.  
  
Eenmalig seksueel gore taal, geluiden, tekeningen 
(onzedelijkheden), seksuele graffiti (ernstig en 
schokkend).  

Ongevraagd 
impulsief 
naaktfoto’s van 
iemand maken of 
foto’s doorsturen 
zonder voldoende 
inzicht in de 
mogelijke 
gevolgen;  
Herhaaldelijke 
seksuele 
pesterijen: 
voortdurend 
iemand uitmaken 
voor bijvoorbeeld 
hoer of homo, 
seksuele 
opmerkingen 
over 
lichaamsdelen, 
uiterlijk of 
kleding; 
obsceniteiten. 
  

Ongevraagd 
naaktfoto’s 
van iemand 
verspreiden, 
zich goed 
bewust van de 
gevolgen die 
dit kan 
meebrengen. 
(Jonker & 
Ohlrichs, 
2009).  
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Herhaaldelijke 
onzedelijke 
telefoons, 
voyeurisme, 
seksuele 
opwinding door 
het vertonen van 
geslachtsdelen 
aan onbekenden 
(bijvoorbeeld 
masturberen in 
het openbaar of 
voor de webcam) 
of door 
lichamelijk 
contact met 
onbekenden.  
  
Herhaaldelijk 
seksueel gore 
taal, geluiden, 
tekeningen 
(onzedelijkheden)
, seksuele graffiti 
(ernstig en 
schokkend).  

Masturbatie: Van de 12- en 13- 
jarige jongens heeft 35% wel 
eens gemasturbeerd, tegenover 
6% van de meisjes (De Graaf et 
al., 2017).  Jongens masturberen 
dus meer dan meisjes. 
Masturberen is het zich bewust 
worden dat seksualiteit een 
functie krijgt in sociale situaties 
(met en via anderen; dit kan ook 
groepsgewijs).  

Opvallend veel bezig zijn met seks (ook masturbatie).  Dwangmatige 
masturbatie 
(chronisch of 
openbaar), 
zonder er plezier 
aan te beleven.  
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Categorie   Groene vlag Acceptabel gedrag  Gele vlag  
Licht 

grensoverschrijde
nd gedrag  

Rode vlag  
Ernstig 

overschrijdend 
gedrag  

Zwarte vlag  
Zwaar 

grensoverschr
ijdend gedrag  

  
  
  
  
  
  
  
Tieners (12 
tot 14 jaar)  
  

        
Verliefdheid en relaties: de meeste jongens (80%) en meisjes (82%) zijn 
wel eens verliefd geweest en ruim de helft heeft ook wel eens verkering 
gehad (De Graaf, 2017). Relaties zijn meestal vrij oppervlakkig.  
Jongeren met een visuele, auditieve of lichamelijke beperking vinden het 
lastiger om een lief te vinden, hebben minder ervaring en stellen zich 
afhankelijker op (Meihuizen-De Regt, 2008).  
  

      

Ervaring met seksueel gedrag: op 12 jaar heeft 50% ervaring met kussen 
op de mond, op 14 met tongzoenen, 25% met oppervlakkig vrijen en 
aanraken, voelen en strelen. 7% heeft ervaring met orale seks(W. Hueves, 
2006, Buysse et al., 2013). Ander onderzoek geeft aan dat op deze leeftijd 
seksueel gedrag zich meestal beperkt tot (tong)zoenen en voelen en 
strelen onder de kleren. Op deze leeftijd heeft 20% van de jongens en 19% 
van de meisjes wel eens gezoend en 15% van de jongens en 9% van de 
meisjes wel eens gevoeld en gestreeld (De Graaf et al., 2017).  

! Promiscue 

gedrag 

(verschillende 

seksuele partners 

tegelijk hebben). 

Seksueel 

uitdagende kledij 

en gedrag.  
  
  

Aan anderen 
vragen seksuele 
handelingen te 
doen of betasten 
zonder 
toestemming.  
Seksueel 
expliciete 
bedreigingen (ook 
schriftelijk of via 
internet).  
Scherpe 
voorwerpen in 
eigen of 
andermans vagina 
en anus 
aanbrengen.  
  
  

Vriend(in) 
manipuleren 
of dwingen 
om zich te 
prostitueren 
(loverboys).  
Ongewenste 
seksuele 
handelingen 
binnen de 
familie.  
Seksuele 
handelingen 
tegen 
betaling: zich 
prostitueren.  
Seksueel 
contact met 
dieren (Van 
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Wijk et al, 
2007). 

! De 

andere(n) 

seksueel pijn 

doen tijdens 

het seksuele 

spel. (Ryan & 

Lane, 1997)  ! 

Genitale 

verwondingen 

veroorzaken 

bij zichzelf en 

bij anderen. 

(Van Wijk et 

al,  
2007)  
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Ervaring met geslachtsgemeenschap   
Uit een studie 
blijkt dat 8% van 
de 13-jarige 
jongens en 4% 
van de 13-jarige 
meisjes al 
ervaring heeft 
met 
geslachtsgemeen
schap(Heuves, 
2006). Vroege 
adolescenten zijn 
minder 
competent in  het 
seksuele dan 
midden- en late 
adolescenten. Ze 
voelen zich bij het 
vrijen vaker slecht 
op hun gemak, ze 
laten minder vaak 
merken wat ze 
fijn vinden en 
vragen minder 
vaak  

Eenmalig onder 
(groeps)druk 
dwingen om mee 
te doen aan 
seksspelletjes of 
seksueel getint 
contact 
afdwingen met 
gebruik van 
macht, druk, 
autoriteit, 
chantage, drugs 
of manipulatie.- 
ook via internet 
(Jonker & 
Ohlrichs, 2009).  
  
Anaal, oraal of 
genitaal contact 
met 
leeftijdsgenoot 
zonder duidelijke 
toestemming 
(eenmalig).  
  
Een prostitué(e) 
bezoeken.  

Herhaaldelijk 
onder 
(groeps)druk 
dwingen om 
mee te doen 
aan 
seksspelletjes 
of seksueel 
getint contact 
afdwingen 
met gebruik 
van macht, 
druk, 
autoriteit, 
chantage, 
manipulatie, 
geweld en 
agressie 
(bijvoorbeeld 
met een 
mes)- ook via 
internet(Jonk
er & Ohlrichs, 
2009).  
  
Geslachtsgem
eenschap, 
anaal contact 
en andere 
seksuele 
handelingen  

1. meer
maals 
zonde
r 
toest
emmi
ng;  
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2. met 
signifi
cant 
niet 
gelijk
waard
ige 
partn
er 
(bijvo
orbee
ld 
met 
jonge
re 
kinder
en) 
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Categorie   Groene vlag Acceptabel gedrag  Gele vlag  
Licht grensoverschrijdend gedrag  

Rode vlag  
Ernstig 

overschrijdend 
gedrag  

Zwarte vlag  
Zwaar 

grensoverschrij
dend gedrag  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tieners (12 
tot 14 jaar)  
  

  aan de partner wat hij of zij leuk vindt (De Graaf et al., 
2017).  
  
  
Geslachtsgemeenschap met een leeftijdsgenoot met 
wederzijdse toestemming.  
Anaal en oraal contact met een leeftijdsgenoot met 
wederzijdse toestemming. ! Promiscue gedrag  

  (Walravens et 
al, 2006).  
  
Vriend(in) 
manipuleren of 
dwingen om 
zich te 
prostitueren 
(loverboys).  
Zich 
prostitueren.  

Seks en internet: Voor een klein deel 
van de 12-14 jarigen spelen de 
seksuele contacten zich ook af op 
internet (De Graaf, 2017).  
Flirten op het internet en over seks-
chatten met leeftijdsgenoten. Uit 
Nederlands onderzoek blijkt dat een 
overgrote meerderheid van de 
actief internettende jongeren (12-
25 jaar) het afgelopen half jaar wel 
eens geflirt heeft op het net: 82% 
van de jongens en 73% van de 
meisjes.   
Seks op het internet: Wanneer 
jongeren iets seksueels doen voor 
de webcam, doen ze dit over het 
algemeen omdat ze het zelf leuk, 
spannend of opwindend vinden. 
Toch zijn er grote verschillen tussen 
jongens en meisjes: 62% van de 

Seks hebben via internet bijvoorbeeld masturbatie via de  
webcam (De Graaf, 2017)  
  
Cyberseks met een onbekende hebben (via webcam) 
(Jonker & Ohlrichs, 2009).  
  
Een afspraak om seks te heb- 
ben ‘in real life’ met leeftijdsgenoot op internet ontmoet. 
(Jonker & Ohlrichs, 2009).  

Een kleine groep 
maakt seksueel 
getinte filmpjes 
van anderen en 
verspreidt deze 
impulsief, zonder 
inzicht in de 
mogelijke 
gevolgen, in de 
vriendenkring 
(sexting) 
(Livingstone, 
2011).   
  
Cybersekssessie 
ongevraagd 
opnemen (Kuyper 
et al, 2009).  
  

Herhaaldelijk en 
zonder 
toestemming, 
met inzicht in 
de mogelijke 
gevolgen, 
seksueel getinte 
filmpjes van 
anderen maken 
en verspreiden 
(sexting).  
  
Cybersekssessie 
ongevraagd en 
doelbewust 
verspreiden.  
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meisjes vindt het niet leuk om een 
seksueel getinte vraag te krijgen,  
tegenover 13% van de jongens. 70% 
van de meisjes die wel eens een 
verzoek krijgen om seksuele 
handelingen te verrichten voor de 
webcam vinden dit vervelend, 
tegenover 29% van de jongens(De 
Graaf et al., 2017).  

Seksueel contact 
in ruil voor een 
beloning 
(bijvoorbeeld een 
breezer).  
  
Seksueel 
expliciete 
bedreigingen (ook 
schriftelijk en 
online)(Jonker & 
Ohlrichs, 2009).  
  
  

  
  

Emotionele ontwikkeling-De 
tweede socialisatiefase:  
Stormachtige periode.  
Seksualiteit en lichaamsbeleving 
worden heel belangrijk.  
Grenzen worden afgetast; erg met 
zichzelf bezig.  
Ontwikkeling van concreet 
operationeel denken naar abstract 
denken.  
Experimenteren met versieren, 
zoenen. (Vonk  & Hosmar,  
2009)   
  

! Signalen van seksueel misbruik voor de adolescent zijn in 

volgorde van belang:  
Zelfverminking, gebruik van middelen, depressie, 
terugtrekken, weglopen, zelfmoordneigingen, promiscue 
gedrag, somatiseren,  
laag zelfbeeld, delinquent gedrag…  
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Categorie   Groene vlag Acceptabel gedrag  Gele vlag  
Licht 

grensoverschrijdend 
gedrag  

Rode vlag  
Ernstig 

overschrijdend 
gedrag  

Zwarte vlag  
Zwaar 

grensoverschrijde
nd gedrag  

Jongeren  
(15 tot 17 
jaar)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Jongeren  
(15 tot 17 
jaar)  
  

Jongeren experimenteren met relatievormen, waarbij de zogenaamde 
seriële monogamie de meest voorkomende is (Klai & Vermeire, 2006; 
Ravesloot, 1992). 85% van alle 15 tot 17 jarigen zijn wel eens verliefd 
geweest en de meeste 15- en 17-jarigen hebben kortdurende 
verkeringen: voor 27% duurde de laatste of huidige relatie minder dan 
3 maanden en voor nog eens 21% minder dan een half jaar (De Graaf 
et al., 2017). De meeste jongeren vinden in hun relaties trouw, respect 
en waardering zeer belangrijk. Ze willen ook kunnen communiceren 
met hun partner (Klai & Vermeire, 2006).  
Een eventuele vaste partner wordt steeds belangrijker, bijvoorbeeld 
als bron voor sociale steun (Bokhorst, 2010). Seks wordt ook steeds 
belangrijker binnen de relatie (De Graaf et al., 2017).  

! Promiscue gedrag.  

! Angstig gehechte 

jongeren worden 

gemakkelijker 

verliefd en hebben 

al vroeg seksuele 

ervaringen. Ze gaan 

ook gemakkelijker  

over hun eigen 

grenzen. 

Vermijdende 

jongeren hebben 

moeite met het 

aangaan van 

relaties, hebben op 

latere leeftijd seks 

en zeggen seks 

minder belangrijk te 

vinden.  

! Verlagen of 

vernederen van 

zichzelf of anderen 

met seksuele 

thema’s (bijv. kledij 

die zicht toelaat op 

borsten en geslacht 

tentoon spreidt). 
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Seksuele normen en motieven: Het beeld dat soms van jongeren 
wordt opgehangen klopt niet. Ze zijn niet die wellustige jongeren die 
zich in een wereld zonder normen ‘overleveren aan ongebreidelde 
seks’. Nederlands onderzoek bevestigt dat seks voor de meeste 
jongeren nog steeds plaatsvindt binnen vaste relatie. Voor 6 op de 10 
jongens en voor iets meer dan driekwart van de meisjes was de laatste 
sekspartner een vaste partner (De Graaf et al., 2017). Een minderheid 
was niet verliefd op de laatste partner (De Graaf et al., 2012).  
Jongeren hebben seksuele contacten om autonome motieven  
(leuk, opwindend, spannend) (68%), om intimiteitsmotieven 
(emotioneel dichtbij elkaar zijn (81%). (Beyers, 2011). Ze vinden het 
niet oké om seks te hebben zonder verliefd te zijn (58% van de jongens 
en 80% van de meisjes).  

Seks hebben om 
motieven die door 
anderen bepaald of 
gestuurd worden: 
omdat men zich 
schuldig zou voelen, 
om het imago, om 
negatieve gevoelens 
te compenseren 
(Beyers, 2011, 
Kuyper, 2011).  

! 7% van de meisjes 

van 15 tot en met 17 

jaar vindt seks 

eigenlijk vies (De 

Graaf et al., 2017).  

    

Seksuele interesses en verlangens: bijna alle jongens in deze 
leeftijdsfase zijn al eens opgewonden geweest: van 85% op 15 jaar tot 
bijna 100% op 18 jaar. Bij meisjes verloopt dit proces trager: van 70% 
op 15 jaar tot 93% op 18 jaar (de Graaf, 2005).  
Ze fantaseren vaak over seks, jongens meer dan meisjes. Dat betekent 
niet dat ze al aan seks toe zijn. 25% van de jongens in deze categorie 
zegt hier nog niet aan toe te zijn tegenover 40% van de meisjes. Voor 
heteroseksuele jongens is het niet  
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Categorie   Groene vlag Acceptabel gedrag  Gele vlag  
Licht 

grensoverschrijdend 
gedrag  

Rode vlag  
Ernstig 

overschrijdend 
gedrag  

Zwarte vlag  
Zwaar 

grensoverschrijd
end gedrag  

  
Jongeren  
(15 tot 17 
jaar)  
  
  

altijd mogelijk hun behoefte aan seks te realiseren (De Graaf et al., 
2017).  

      

Seksuele grapjes die niet aanstootgevend zijn.  Eenmalige seksuele 
plagerijen, 
bijvoorbeeld 
seksuele 
opmerkingen over 
lichaamsdelen, 
uiterlijk of kleding; 
obsceniteiten – ook 
via internet (Kuyper 
et al, 2009).  
  
Eenmalig 
onzedelijke 
telefoons, 
voyeurisme, 
seksuele opwinding 
door het vertonen 
van geslachtsdelen 
aan onbekenden 
(bijvoorbeeld 
masturberen in het 
openbaar of voor de 
webcam) of door 
lichamelijk contact 
met 
onbekenden(Kuyper 
et al., 2009).  
  
Eenmalig gluren, 
bijvoorbeeld in 

Ongevraagd 
naaktfoto’s van 
iemand maken of 
doorsturen 
zonder voldoende 
inzicht in de 
mogelijke 
gevolgen.  
Herhaaldelijke 
seksuele 
pesterijen: 
voortdurend 
iemand uitmaken 
voor bijvoorbeeld 
hoer of homo, 
seksuele 
opmerkingen 
over 
lichaamsdelen, 
uiterlijk of 
kleding: 
obsceniteiten- 
ook via internet.  
  
Herhaaldelijke 
onzedelijke 
telefoons, 
voyeurisme, 
seksuele 
opwinding door 
het vertonen van 

Ongevraagd en 
doelbewust 
naaktfoto’s van 
iemand 
verspreiden, zich 
goed bewust van 
de mogelijke 
gevolgen. (Jonker 
& Ohlrichs, 
2009).  
  
(Bewust 
toekijken bij een) 
verkrachting of 
groepsverkrachti
ng. (Jonker & 
Ohlrichs, 2009).  
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toiletten en 
doucheruimtes.  
  
Opzettelijk 
ontbloten en 
toekeren van het 
eigen achterwerk 
(mooning).en 
geslachtsorganen  
  
  

geslachtsdelen 
aan onbekenden 
(bijvoorbeeld 
masturberen in 
het openbaar of 
voor de webcam) 
of door 
lichamelijk 
contact met 
onbekenden.  
Herhaaldelijk 
gluren, 
bijvoorbeeld in 
toiletten en 
doucheruimtes(V
an Wijk et al., 
2007).  
  
Proberen anderen 
uit te kleden 
zonder 
toestemming.  
  

Seksueel expliciete gesprekken met leeftijdsgenoten (online en in real 
life).  

Eenmalig seksueel 
expliciete taal, 
geluiden, 
tekeningen 
(onzedelijkheden), 
seksuele graffiti 
(ernstig en 
schokkend).  
  
Seksueel expliciete 
gesprekken met 
jongere kinderen.  

Herhaaldelijk 
seksueel 
expliciete taal, 
geluiden, 
tekeningen 
(onzedelijkheden)
, seksuele graffiti 
(ernstig en 
schokkend).  
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Interesse in erotica: Van de 15-jarige jongens geeft 76% aan het 
afgelopen half jaar porno te hebben gezien. Dit percentage loopt nog 
wel iets op  in de jaren erna tot 91% onder 18-jarige jongens. Bij meisjes 
loopt pornogebruik op van 16% onder 15- 

Grote interesse in 
porno en obsessief 
bezig zijn met seks 
(ook  

Interesse en in 
beslag genomen 
worden door 
agressieve porno, 
seksuele 
agressieve 
gedachten  

Het maken van 
naaktbeelden 
van veel jongere 
kinderen (Van 
Wijk et al, 2007). 
Het doelbewust 
verspreiden van 
naaktbeelden 
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Categorie   Groene vlag Acceptabel gedrag  Gele vlag  
Licht 

grensoverschrijde
nd gedrag  

Rode vlag  
Ernstig 

overschrijdend 
gedrag  

Zwarte vlag  
Zwaar 

grensoverschrijd
end gedrag  

  
  
  
  
  
  
  
Jongeren  
(15 tot 17 
jaar)  
  
  
  
  

jarige meisjes tot 45% onder 18-jarige meisjes (De Graaf et al., 2017).  masturbatie)(Man
sson & Löfgren-
Martenson, 2009; 
Walravens et al., 
2006).  
Dwangmatig 
gebruik van porno 
kan zorgen voor 
relatieproblemen 
en het gevoel het 
gedrag niet te 
kunnen stoppen 
(Van Zessen, 
2009).  

en thema’s 
(Walravens et al., 
2006).  
Interesse in en 
bezitten van 
kinderporno (met 
veel jongere 
kinderen).  

  

Flirten op het internet en over seks chatten met leeftijdsgenoten. Uit 
Nederlands onderzoek blijkt een overgrote meerderheid van de actief 
internettende jongeren (12-25 jaar) het afgelopen jaar wel eens geflirt 
heeft op het net: 82% van de jongens en 73% van de meisjes. Verder 
blijkt uit dit onderzoek dat 10% van de jongens en 5% van de meisjes 
het afgelopen jaar seks had gehad op of via het internet. 57% van de 
jongens en 42% van de meisjes heeft in het afgelopen jaar een 
afspraakje ‘in real life’ gehad met iemand die ze op internet hadden 
ontmoet. Wanneer jongeren iets seksueels doen voor de webcam, doen 
ze dit over het algemeen omdat ze het zelf leuk, spannend of 
opwindend vinden. Toch zijn er grote verschillen tussen jongens en 
meisjes: 62% van de meisjes vindt het niet leuk om een seksueel getinte 
vraag te krijgen, tegenover 13% van de jongens. 83% van de meisjes die 
wel eens een verzoek krijgen om seksuele handelingen te verrichten 
voor de webcam vindt dit vervelend, tegenover 28% van de jongens (De 
Graaf & Vanwesenbeeck, 2006).  

Cyberseks met 
een onbekende 
hebben (via 
webcam). (Jonker 
& Ohlrichs, 2009).  
  
Een afspraak om 
seks te hebben ‘in 
real life’ met 
iemand op 
internet 
ontmoet., zonder 
anderen in te 
lichten of de 
juiste plek door te 
geven (Jonker & 
Ohlrichs, 2009).  

Cybersekssessie 
ongevraagd  
opnemen. 
(Kuypers et al., 
2009)  
  
Seksueel 
expliciete 
bedreigingen (ook 
schriftelijk en 
online) (Jonker & 
Ohlrichs, 2009). 
Het verleiden van 
jongere kinderen 
(iemand met 
geld, giften, 
overwicht of 
misleiding 

Cybersekssessie 
ongevraagd 
verspreiden.  
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overhalen tot 
seks).  

Masturbatie is verschillend in frequentie bij meisjes en voor jongens: 
85 % van de jongens en 44 % van de meisjes heeft in deze fase ooit 
gemasturbeerd. Masturbatie voor de webcam wordt door een kleine 
minderheid gerapporteerd.  

Opvallend veel 
bezig zijn met 
masturbatie 
(Walravens et al., 
2006).  

! Schuldgevoelens 

na masturbatie 

komt voor bij 5% 

van de jongens en 

4% van de meisjes 

(De Graaf et al., 

2017). 

Dwangmatige 
masturbatie 
(chronisch of 
openbaar), 
zonder er plezier 
aan te beleven. 
Onderbreken van 
taken om te 
masturberen (Van 
Wijk, 2007). 
Masturberen met 
vaginale of anale 
penetratie (Van 
Wijk, 2007).  
  
  

Genitale 
verwondingen 
veroorzaken bij 
zichzelf of bij 
anderen.  
  

Het vrijen gaat een stapje verder: van het (laten) aanraken van de 
borsten en onder de kleding en het (laten) aanraken van geslachtsdelen 
naar naakt vrijen. Orale seks met leeftijdsgenoten (Ravesloot, 1992, 
Buysse, 2013). Uit een andere studie blijkt  

Promiscue gedrag 
(verschillende 
seksuele partners 
tegelijk 
hebben(kan 

Seksueel contact 
in ruil voor een 
materiële 
beloning 
(bijvoorbeeld een 
breezer).  

Herhaald  
seksueel contact 
(anaal, oraal of 
genitaal)  
•        in ruil voor 

een beloning, 
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signaal zijn van 
misbruik)).  

onder invloed 
van chantage of 

dwang; 
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Categorie   Groene vlag Acceptabel gedrag  Gele vlag  
Licht 

grensoverschrijde
nd gedrag  

Rode vlag  
Ernstig 

overschrijdend 
gedrag  

Zwarte vlag  
Zwaar 

grensoverschrijde
nd gedrag  

  
  
  
Jongeren  
(15 tot 17 
jaar)  
  

dat 25% van de 15 jarigen ervaring heeft met geslachtsgemeenschap 
(Buysse, 2013).  
Op 16 jaar heeft 28% van de jongens en 18% van de meisjes 
geslachtsgemeenschap gehad, in totaal 25 % van de jongeren (Beyers, 
2014).   
Met 18,6 jaar heeft de helft van de Nederlandse jongeren de eerste 
geslachtsgemeenschap meegemaakt (De Graaf et al.,2017). Omdat 
meisjes dit over het algemeen doen met een iets oudere partner, is dit 
voor meisjes iets eerder (met 18,1 jaar) dan voor jongens (19,0 jaar) 
(De Graaf et al.,2017). Vlaamse jongeren doen het ook:  50% van de 
meisjes heeft op 17,5 jaar geslachtsgemeenschap, 50% van de jongens 
op 18. Orale seks (beffen/pijpen) idem dito(Beyers, 2014).  
  
Op de leeftijd van 17,1 jaar heeft ook de helft van de jongeren ervaring 
met orale seks.   
Anale seks volgt over het algemeen iets later en is voor een minderheid 
een volgende stap.   
  
Seksuele ervaring tussen groepen jongeren verschilt sterk: meisjes van 
Marokkaanse en Turkse afkomst hebben het minst ervaring en jongens 
van Turkse afkomst (De Graaf et al., 2017). Jongeren met een 
lichamelijke beperking hebben minder vaak ervaring met de 
verschillende vormen van seksueel gedrag, soms door een gebrek aan 
zelfvertrouwen, gebrek aan een partner of de lichamelijke beperking 
(Meihuizen-de Regt, 2008).  

Aandringen op 
seks.  
6% van de 
jongens en 
minder dan 1% 
van de meisjes 
van deze leeftijd 
heeft wel eens 
geld of een 
andere beloning 
gegeven voor 
seks, 5% van de 
jongens en 2% 
van de meisjes 
heeft wel eens 
geld of een 
andere beloning 
ontvangen voor 
seks. Meestal 
hebben ze hier 
achteraf geen 
goed gevoel over 
(schaamte, spijt).  
  
Eenmalige anale 
seks omdat men 
maagd wil blijven, 
soms zonder 
bescherming.  
  
Schuld- en 
schaamtegevoele
ns rond seks 
worden vaker 

Eenmalig 
seksueel contact 
in ruil voor een 
beloning, onder 
invloed van 
chantage of 
dwang.Seksueel 
contact (anaal, 
oraal of genitaal) 
met significant 
nietgelijkwaardig
e partner 
(bijvoorbeeld een 
jonger kind).  
Seksueel contact 
waarbij de 
andere(n) 
seksueel pijn 
wordt gedaan 
tijdens het 
seksuele spel.  
Seksueel contact 
zonder 
toestemming  
(Walravens et al., 
2006; Van Wijk et 
al., 2007).  
Eenmalig onder 
(groeps)druk 
dwingen om mee 
te doen aan 
seksspelletjes of 
seksueel getint 
contact 

•        met 
significant 
niet-
gelijkwaardig
e partner 
(bijvoorbeeld 
een jonger 
kind);  

•        waarbij de 

andere(n) 

seksueel pijn 

wordt gedaan 

tijdens het 

seksuele spel;  

1. Zonder 
toestemm
ing  
 
(Walraven
s et al., 
2006; Van 
Wijk et 
al., 2007).  
 
  
 
Herhaalde
lijk onder 
(groeps)d
ruk 
dwingen 
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door Turkse en 
Marokkaanse 
meisjes 
gerapporteerd.  

afdwingen met 
gebruik van 
macht, druk, 
autoriteit, 
chantage, drugs 
of manipulatie – 
ook via 
internet.(Jonker 
& Ohlrichs, 2009).  
  
Anale seks omdat 
men maagd  
wil blijven, 
herhaaldelijk 
zonder 
bescherming.  
  

om mee 
te doen 
aan 
seksspelle
tjes of 
seksueel 
getint 
contact 
afdwinge
n met 
gebruik 
van 
macht, 
druk, 
autoriteit, 
chantage, 
manipulat
ie, geweld 
en 
agressie 
(bijvoorbe
eld met 
een mes)-
ook via 
internet.  
 
  
 
  

Experimenteren met verschillende vormen van seks (Ravesloot, 1992, 
wel niet expliciet).  

Seksueel 
uitdagende kledij 
en gedrag.  
Eenmalig seksueel 
risicogedrag (geen 
anticonceptie of 
bescherming 
tegen SOA).  
  

Herhaaldelijk 
seksueel 
risicogedrag 
(geen 
anticonceptie of 
bescherming 
tegen SOA). Een 
prostituee 
bezoeken: Van de 

Vriend(in) 
manipuleren of 
dwingen om zich 
te prostitueren 
(loverboys).  
Ongewenste 
seksuele 
handelingen 
binnen de familie.  
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jongens heeft 5% 
wel eens seks 
gehad met een 
prostituee (De 
Graaf, 2013). 
0,2% van de 15 
tot en met 17 
jarigen heeft 
betaald voor 
seksuele 
contracten (De 
Graaf et al. 2017).   

Seksuele 
handelingen 
tegen betaling: 
zich prostitueren.  
Seksueel contact 
met dieren.   
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Categorie   Groene vlag Acceptabel gedrag  Gele vlag  
Licht 

grensoverschrijdend 
gedrag  

Rode vlag  
Ernstig 

overschrijdend 
gedrag  

Zwarte 
vlag  

Zwaar 
grensov
erschrij

dend 
gedrag  

  
  
  
  
  
  
  
  
Jongeren  (15 
tot 17 jaar)  

Homoseksuele gevoelens:  als iemand zich aangetrokken voelt tot iemand 
van hetzelfde geslacht, duurt het nog een hele tijd voor men zichzelf ook 
homo, bi of lesbisch noemt. Op 16,1 jaar beseft men zijn seksuele 
oriëntatie, gemiddeld komt men er pas één à twee jaar later mee naar 
buiten (Coming out) (Franssen & Hospers, 2009).  
De seksuele oriëntatie hoeft geen vaststaand gegeven te zijn, 2/3 wisselt 
vervolgens nog een paar keer van oriëntatie.  
  
Jongeren die zich aangetrokken voelen tot seksegenoten hebben seks met 
een leeftijdsgenoot rond dezelfde leeftijd als heterojongeren: gemiddeld 
16 jaar voor een jongen en 17 jaar voor een meisje.  

 ! Er kan verwarring 
zijn over de eigen 
seksuele oriëntatie, 
gevoelens en 
ervaringen zijn niet 
altijd eenduidig. 
Men kan zich scherp 
bewust zijn van de 
negatieve 
opvattingen over 
homoseksualiteit of 
men weet er te 
weinig van (De 
Graaf, 2005)  
Pesten, vervelende 
opmerkingen, 
belachelijk maken, 
roddelen of negeren 
omwille van de 
seksuele geaardheid 
komt minder voor 
dan bij jongere 
meisjes en jongens, 
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maar zorgt toch 
voor 
minderheidsstress.  

Seksuele problemen: 36 % van de meisjes met sekservaring ervaarteen 
seksueel probleem, tegenover 23% van de jongens. Meisjes hebben last 
van geen zin in seks, opwindings- en orgasmeproblemen, en pijn. Jongens 
hebben last van te snel klaarkomen en overmatig seksueel verlangen.   

Overmatig seksueel 
verlangen heeft te 
maken met een 
onvermogen zijn 
gedrag bij te sturen 
of te stoppen. 5% 
van de jongens en 
3% van de meisjes 
heeft hier last van 
(Kedde, 2012).  

    

Gender: verwachtingen op vlak van seksualiteit zijn vaak behoorlijk 
genderstereotiep, en heerst nog een dubbele moraal: voor meisjes is seks 
hebben status-verlagend, voor jongens andersom. Van meisjes wordt 
verwacht dat ze grenzen aangeven, van jongens dat ze initiatief nemen.  
Deze sekse-ongelijke verwachtingen spelen een nog belangrijkere rol in 
culturen waar de familie-eer van belang is (Afghaanse, Turkse, 
Marokkaanse en Surinaams-Hindoestaans (De Graaf, 2008)).  
Transgender jongeren kunnen vanaf 16 jaar geslachtshormonen 
toegediend krijgen. Seksuele contacten kunnen ongemakkelijk zijn, en 
transgender jongeren maken vaak een andere seksuele ontwikkeling door. 
Zo vermijden ze vaak seks, of hebben contacten die niet echt op hun eigen 
verlangens zijn afgestemd. 

 ! Door de 
ongeschreven regels 
is het voor de 
meisjes lastig om 
eigen wensen en 
grenzen te 
ontdekken. Jongens 
kunnen last hebben 
van de druk om seks 
te hebben.  
  

! Niet alle 

transgender 
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jongeren durven 

voor hun gevoelens 

uit te komen.  

Categorie   Groene vlag Acceptabel gedrag  Gele vlag  
Licht 

grensoverschrijdend 
gedrag  

Rode vlag  
Ernstig 

overschrijdend 
gedrag  

Zwarte 
vlag  

Zwaar 
grensov
erschrij

dend 
gedrag  

  
  
  
  
  
  

Emotionele ontwikkeling -De tweede socialisatiefase (12-17 jaar): 
Stormachtige periode.  
Seksualiteit en lichaamsbeleving worden heel belangrijk.  
Grenzen worden afgetast; erg met zichzelf bezig.  
Ontwikkeling van concreet operationeel denken naar abstract denken.  
Experimenteren met versieren, zoenen (Vonk & Hosmar).   
  

! Signalen van 

seksueel misbruik 

voor de adolescent 

zijn in volgorde van 

belang:  
Zelfverminking, 
gebruik van 
middelen, depressie, 
terugtrekken, 
weglopen, 
zelfmoordneigingen, 
promiscue gedrag, 
somatiseren,  
laag zelfbeeld, 
delinquent gedrag…  
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