
Beste leerkracht,

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een serieus maatschappelijk 
probleem. Ook kinderen in jouw klas kunnen ermee mee te maken hebben 
of krijgen. Zij durven er zelf vaak niet over te praten, worden onder druk  
gezet om erover te zwijgen of begrijpen nog niet goed wat er aan de hand 
is. Ook veel volwassenen praten er liever niet over. Hierdoor voelen kinderen 
die dit meemaken zich vaak heel alleen. Als kinderen onveilige situaties 
leren herkennen en de drempel om erover te praten lager wordt, kan 
misbruik stoppen.

Reden voor Het Klokhuis om over dit moeilijke onderwerp een tv-aflevering  
te maken. Om zowel kinderen als volwassenen te helpen hierover te praten, 
en om duidelijk uit te leggen wat wel en wat niet mag, als het gaat om je 
lichaam en aanraken. De titel van de aflevering is: Je lijf is van jou.

 

Je lijf is van jou
BRIEF VAN HET KLOKHUIS

ILLUSTRATIE: NTR / JIP VAN DEN TOORN 1 / 14



In de klas

Wij brengen deze aflevering graag bij jullie onder de aandacht, omdat 
de meeste kinderen die misbruik meemaken pas op school ontdekken  
dat wat hen overkomt niet goed is. Als er in de klas open wordt gesproken 
over wensen en grenzen rondom bloot en seksualiteit is de kans groter  
dat kinderen er over durven praten. Uit onderzoek blijkt dat leerkrachten  
met de juiste ondersteuning goede vertrouwenspersonen kunnen zijn.  
Een betrouwbare volwassene buitenshuis is extra belangrijk als een kind  
het thuis lastig heeft.

Het is geen makkelijk onderwerp om te bespreken in de klas. Daarom 
hebben we bij deze aflevering een lesbrief ontwikkeld die kan helpen om  
dit gevoelige onderwerp op een zorgvuldige en veilige manier bespreekbaar 
te maken. Deze lesbrief is ontwikkeld in nauw overleg met Centrum Seksueel 
Geweld en Rutgers. En naast instructie over hoe de les gegeven kan worden, 
leggen we ook uit wat je kunt doen als kinderen je hun eigen ervaringen 
toevertrouwen (zie bijlage 1).

De opzet van de les

We adviseren de aflevering van Het Klokhuis klassikaal te bekijken. In deze 
lesbrief staan 9 vragen en antwoorden die je kunt gebruiken om over het 
onderwerp na te praten met elkaar. Ook is er een opdracht die de klas 
samen kan doen om het bespreken van niet-leuke geheimen makkelijker  
te maken.

We hopen dat we je met deze lesbrief wat handvatten hebben gegeven  
die ervoor zorgen dat je een les over dit onderwerp aandurft. Mocht het 
geven van deze les bij jezelf veel emotie oproepen, door bijvoorbeeld  
eigen negatieve ervaringen, kan het een goed idee zijn om een collega  
of professionele voorlichter te vragen de les over te nemen.

Hartelijke groeten,
redactie Het Klokhuis
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De opzet van deze les is een klassikaal gesprek. Onderstaande vragenlijst 
kun je gebruiken om de aflevering samen na te bespreken. Het voordeel  
van een klassikale nabespreking is dat niet alle kinderen actief hoeven  
mee te doen. Voor sommige kinderen voelt dat veiliger. Het luisteren naar 
de vragen en antwoorden is ook waardevol. Leg geen druk op deelname 
door kinderen directe beurten te geven. Voor sommigen is dat misschien  
te spannend. 
De antwoorden en suggesties hieronder zijn bedoeld voor jou als leerkracht 
om de antwoorden van de kinderen aan te vullen of bij te sturen. 

Aan het einde van de les zit een gezamenlijke opdracht die is bedacht door 
Pauline Barendregt, die in de aflevering haar eigen ervaring met misbruik 
deelt. De opdracht is bedoeld om het kinderen gemakkelijker te maken een 
gesprek met je te beginnen als ze ergens mee zitten. Zij denkt dat dit haar 
als kind in de basisschoolleeftijd had geholpen.
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9 Klassikale vragen

1   Weten jullie het verschil tussen fijne en niet fijne 
aanrakingen? Wanneer is een aanraking oké  
en wanneer niet?  

Antwoordtip:
Welke aanrakingen fijn zijn, is voor iedereen verschillend. Je mag dat zelf 
voelen en beslissen. Aanrakingen die wel oké zijn: aanrakingen die beide 
personen willen en fijn vinden. Aanrakingen die niet oké zijn: aanrakingen  
die een van de twee niet wil. 

Voor volwassenen en grote kinderen is er een speciale regel: Zij mogen 
kinderen niet zomaar aanraken onder hun ondergoed. Ze mogen je ook niet 
vragen om hun aan te raken onder hun ondergoed. Dat soort aanrakingen 
zijn dus ook niet oké. 

Vraag die positieve gevoelens stimuleert: 
Wat vinden jullie de allerfijnste en leukste aanrakingen? Een massage,  
een knuffel, kietelen?
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2 Hoe weet je of je iemand anders mag aanraken?

Antwoordtip:
Als je iemand wil aanraken is het belangrijk om te checken of de ander  
dat ook wil. Misschien vind jij een knuffel of een kus heel fijn, maar de  
ander niet. Soms weet je dat niet van te voren. Dan kun je het de ander  
het beste vragen. Nizar vraagt de vriendin van Janouk in de aflevering om 
toestemming. Vind je het goed als ik je een knuffel geef? Als iemand geen ja 
zegt of twijfelt, kun je het beter niet doen. Soms weet iemand het niet zeker. 
Of misschien durft de ander het niet eerlijk te zeggen. Dat is normaal. Maar 
als je niet zeker weet of de ander het wil, is het beter om het niet te doen.

Als iemand nee zegt, geeft dat misschien even een vervelend gevoel. Maar 
eigenlijk is het heel goed van de ander dat die zegt wat hij of zij wel en niet 
wil. Het wil niet zeggen dat de ander jou niet aardig vindt. Mensen vinden 
verschillende dingen prettig. Net als jij. Misschien lukt het je wel om een 
compliment te geven: goed dat je het zegt!

Vraag die positieve gevoelens stimuleert:
Vraag 2 leerlingen om te oefenen met het vragen en geven van 
toestemming. De ene vraagt de andere of hij of zij een kus/knuffel/hand  
wil. De ander laat twijfel zien of zegt nee, liever niet. Diegene mag ook iets 
anders voorstellen, zoals een boks of een zwaai. De ander respecteert dit.

 Complimenteer hen daarna.

3  Mogen kinderen zichzelf en elkaar aanraken  
als ze het allebei willen?

Antwoordtip:
Ja. Kinderen mogen hun eigen lichaam leren kennen door het aan te raken 
of ermee te spelen, dat is normaal. Het kan zelfs heel fijn voelen. Je mag 
kinderen van je eigen leeftijd ook aanraken, als je dat allebei leuk en fijn 
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vindt. Het is normaal dat je nieuwsgierig bent naar je eigen lichaam en dat 
van leeftijdsgenootjes en jezelf en elkaar wil aanraken. En zo leer je ook wat 
je fijn vindt en niet fijn. Kinderen die in de puberteit komen, fantaseren soms 
ook al over seks. Dat is niet gek.

Als je twijfelt of de ander het wel net zo leuk vind als jij, kun je het gewoon 
vragen. Weet je het dan nog niet zeker, dan is het beter om het niet te doen. 

4   Voor volwassen en jongeren gelden regels voor  
het aanraken van kinderen. Welke regels zijn dat  
en waarom zijn die belangrijk?

Antwoordtip:
Oudere kinderen en volwassenen mogen geen seksueel contact hebben 
met kinderen. Dat betekent dat ze niet aan je piemel, billen, vulva, vagina 
of borsten mogen komen. Ze mogen niks in je vagina stoppen of tussen  
je billen. Ze mogen ook niet met je tongzoenen of vragen of jij aan hen wil 
zitten of aan iemand anders. Blote foto’s maken of vragen of je die aan 
hen wil geven, mag ook niet. De volwassene mag dat niet doen. 

Deze regels zijn er om kinderen te beschermen. Kinderen zijn kleiner  
en kunnen nog niet goed zelf over alle soorten aanrakingen beslissen.  
Vooral als het gaat om seksuele aanrakingen. 
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Er zijn sommige jongeren en volwassenen die het toch willen proberen.  
Ze zijn groter dan de kinderen en dwingen ze daarom soms om het te  
doen, of ze vragen het aardig maar willen wel dat het een geheim blijft.  
Wat ze doen mag niet. Zelfs als het kind meedoet of het fijn vindt, mag de 
volwassene het niet doen. Het is nooit de schuld van het kind. De regels voor 
jongeren en volwassenen zijn heel duidelijk. Ze staan ook in de wet. Als een 
jongere of volwassene het bij een kind doet noemen ze dat ook wel: seksueel 
misbruik. En dit kan meisjes én jongens overkomen.

5   Snappen jullie dat Pauline het heel lang tegen 
niemand durfde te vertellen?

Antwoordtip:
• Ze snapte lange tijd niet precies wat er gebeurde en wist niet dat het  

niet mocht.
• Ze was bang dat stiefvader boos of verdrietig zou worden. Dat was haar 

beste vriend. Dus ze wilde hem geen vervelend gevoel geven.
• Ze voelde schaamte: had ze zelf iets verkeerd gedaan? 
• Ze vond het zo verwarrend en ingewikkeld dat ze er liever niet over nadacht. 
• Ze was bang dat er iets ergs zou gebeuren als ze het zou vertellen.
• Ze twijfelde of het goed of fout was wat haar stiefvader deed
• Ze was bang dat het haar schuld was.

6   De stiefvader van Pauline zei dat Pauline het geheim 
moest houden. Waarom vroeg hij haar dat denk je?

Antwoordtip:
Hij wist dat het niet mocht. Hij wist dat hij het alleen kon doen als het geheim was. 

Vraag die positieve gevoelens stimuleert:
Dit was duidelijk een niet-leuk geheim. Kennen jullie voorbeelden van leuke 
geheimen? Van leuke geheimen word je meestal blij. Zoals dat je een heel leuk 
cadeautje hebt gekocht waar je je beste vriend of vriendin mee wil verrassen. 
Je wil het nog niet verklappen, dus houd je het geheim. Hebben jullie weleens 
iemand verrast? Of een leuk geheim gehad?
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7   In het chatgesprek in de aflevering vraagt een 
mevrouw of een jongen een foto wil opsturen. Hij doet 
het. Is dit verkeerd van hem? Of van de volwassene?

Antwoordtip:
Wat de mevrouw doet is verboden. Zij mag dit nooit aan een kind vragen.  
Als het kind toch ja zegt, is dat niet de schuld van het kind. Omdat het kind 
kleiner is en omdat dit over seks gaat, kan het kind hier zelf nog niet goed  
over beslissen. De volwassene moet zich aan de regels houden.

8   Weet jij wat iemand kan doen als het hem/haar  
is overkomen?

Antwoordtip:
• Als je zoiets overkomt als kind, lukt het vaak niet om nee te zeggen. Zeker 

niet als degene die het doet groter is dan jij. Daar kun je niks aan doen.  
Het is een normale reactie om niks te zeggen en soms zelfs een beetje te 
bevriezen. Alsof je er even niet helemaal bij bent. Het kan ook fijn voelen,  
of verwarrend. Het belangrijkste om te weten is: het is nooit jouw schuld. 
Degene die het doet zit fout, die doet iets wat niet mag. 

• Als iemand aan je lichaam heeft gezeten en je vond dat niet oké of twijfelt 
daarover, dan is de eerste stap die je kunt nemen: in je hoofd rustig 
bedenken en je proberen voor te stellen hoe het zou zijn om het aan een 
volwassene te vertellen. Iemand die je vertrouwt en die je goed kent.  
En die dan zegt: wat fijn dat je dit vertelt, het is niet jouw schuld, ik ben  
er voor je. De volwassene kan ook met je meedenken of het een leuk of 
een niet-leuk geheim is. 

• De volgende stap die je kunt nemen is het dan ook echt aan die persoon 
vertellen. Je mag zelf bepalen wanneer je daar klaar voor bent. Meestal 
reageren ze fijn en helpen ze je. Soms schrikken volwassenen er zelf  
een beetje van. Hoe ze ook reageren, het is goed dat je het vertelt.  
Als volwassenen niet fijn reageren of niet naar je luisteren, kun je ook 
proberen het tegen een andere volwassene te vertellen. 
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• Jullie mogen het ook aan mij vertellen, ik zal dan zo goed mogelijk 
proberen te helpen. 

• Het tegen iemand vertellen die je kent kan heel spannend voelen.  
Als je dat nog niet durft, kun je ook altijd bellen of chatten met de 
Kindertelefoon. Daar kun je je verhaal delen en vragen stellen. Het is 
gratis en anoniem. Ze kunnen met je meedenken over dit soort lastige 
onderwerpen en hebben er veel verstand van. Je hoeft niet te vertellen 
wie je bent en op de telefoonrekening staat ook niet dat je met ze hebt 
gebeld. Het telefoonnummer is 0800 0432. En op kindertelefoon.nl kun  
je anoniem chatten. 

9   Waarom is het goed om er met iemand over te 
praten als je het hebt meegemaakt?

Dan kan het misbruik stoppen. De meeste kinderen die het meemaken 
voelen zich heel alleen en weten niet wat ze moeten doen. Ze twijfelen soms 
ook of het klopt dat het niet oke voelt. Erover praten met iemand die je 
vertrouwt lucht vaak heel erg op en kan duidelijkheid geven. En het zorgt 
ervoor dat je niet meer alleen bent. Je kunt ook hulp krijgen. Het kan heel 
spannend voelen om te doen en het is niet gek als het even duurt voordat  
je het durft. 
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Als je het hebt meegemaakt, kun je een vervelend gevoel van binnen  
krijgen. In je lichaam of in je hoofd. Dat kan, dat hoeft niet. Iedereen is 
anders. Belangrijk om te weten is: het kind dat het heeft meegemaakt is  
niet raar, maar wat het kind heeft meegemaakt is raar. 
Andere mensen kunnen aan de buitenkant vaak niet goed zien dat er iets 
met een kind aan de hand is. Dus als je ergens last van hebt kan het goed 
zijn om te vertellen wat er gebeurd is. 
Er zijn mensen zoals psychologen, die kunnen kinderen die het hebben 
meegemaakt en vervelende gevoelens hebben heel goed helpen. Dat  
kan ervoor zorgen dat het vervelende gevoel minder wordt of verdwijnt.  
Het helpt om over gevoelens te praten. Ook huilen lucht vaak op. 

Gezamenlijke opdracht

De klas bedenkt of maakt samen een bijzonder object of gebaar dat 
leerlingen vanaf dan kunnen gebruiken om een signaal te geven aan de 
leerkracht. Kinderen kunnen niet altijd de juiste woorden vinden om iets 
ingewikkelds aan te kaarten. Met het object of gebaar kan een kind zonder 
te praten duidelijk maken: ik zit ergens mee. Dat kan zijn: ik heb een niet-leuk 
geheim. Of: ik heb een geheim dat misschien niet-leuk is en ik wil er even 
over praten. 

Vraag:
Wat zouden jullie doen als je een niet-leuk geheim hebt? Of een geheim 
waar je je een beetje zorgen over maakt? Eentje waarvan je niet zeker weet 
of het nou een leuk- of niet-leuk geheim is? Een geheim waar je buikpijn  
van krijgt of andere vervelende gevoelens? Het kan gaan over dat iemand 
aan je lichaam heeft gezeten bijvoorbeeld, maar ook over andere dingen. 
Wat zouden jullie zelf doen? En wat zouden jullie klasgenootjes adviseren?  
En als die niet durven te praten?

Antwoordtip:
Je kunt er met iemand over praten die je vertrouwt en je kan bellen met  
de kindertelefoon. Maar je mag er ook in de klas of na de les over praten. 
Met mij bijvoorbeeld.
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Opdracht:
Bedenk als klas samen een teken dat je kunt gebruiken als je met de juf of 
meester wil praten omdat je een niet-leuk geheim hebt of omdat je twijfelt 
of het een leuk of niet-leuk geheim is. Het mag een handgebaar zijn, maar 
ook een voorwerp. Je kunt samen iets knutselen of een object kiezen dat  
al in de klas ligt, of buiten: een mooie steen bijvoorbeeld? De klas mag aan 
het einde stemmen op het beste teken of voorwerp. 

Het voorwerp dat gewonnen heeft leg je neer op een vaste plek in het 
klaslokaal. Kinderen mogen het pakken en op je bureau leggen als teken  
dat ze iets met je willen delen. Ze mogen het ook na de schooldag op hun 
eigen bureau achterlaten, zodat jij weet welk kind met je wil praten. 
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Hoe te reageren? 

Kinderen praten bijna nooit uit zichzelf over misbruik. Ook na het zien van 
deze aflevering is de kans klein dat een kind spontaan klassikaal zijn of haar 
eigen verhaal deelt. Als het toch gebeurt, is het goed om het gesprek privé 
voort te zetten. Je kunt dan iets zeggen als: “Heel goed dat je me dit vertelt. 
Ik maak na de les tijd voor je, dan kan ik goed naar je luisteren.”

Als kinderen je vertellen over hun ervaringen met seksueel 
grensoverschrijdend gedrag is de manier waarop je daarop reageert heel 
belangrijk. Het Centrum Seksueel Geweld benadrukt dat het belangrijkste  
is dat je kalmte uitstraalt en duidelijk maakt dat je het kind gelooft.

Wat belangrijke tips op een rijtje:

• Het is begrijpelijk dat je schrikt als een kind je vertelt over een seksueel 
grensoverschrijdende ervaring. Probeer, als dat lukt, je eigen emotionele 
reactie te verbergen. Hoe luchtiger de sfeer kan blijven, hoe makkelijker 
het is voor het kind om verder te vertellen. 

• Het kan helpen om samen iets te doen tijdens het gesprek, zoals 
iets opruimen, knutselen of een stukje wandelen. Dan kan een kind 
wegkijken en de spanning tussendoor wat laten zakken.

• Laat merken dat je het kind gelooft. Trek het verhaal van het kind niet 
in twijfel en val ook de dader niet af: kinderen kunnen sterke loyaliteit 
voelen naar die persoon. 

• Begin geen ondervraging, maar stimuleer het gesprek door te zeggen: 
‘Vertel daar eens wat meer over.’ Of ‘Wat wil je vertellen’? Het kind 
bepaalt wat hij of zij deelt en op welk tempo. Leg er geen druk op.

• Benadruk dat misbruik nooit de schuld van het kind is en dat het goed  
is dat hij of zij het verteld heeft. Dit is niet iets om in je eentje op te 
moeten lossen. 
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• Geef complimenten. Bijvoorbeeld: wauw, ik ben onder de indruk van hoe 
jij jouw verhaal vertelt/probeert te vertellen. Dit helpt mij enorm om jou 
te kunnen helpen!”

• Kinderen hebben het recht om hun mening te geven. Vraag voordat 
je vervolgstappen neemt of het kind zelf gedachten heeft over hoe het 
verder moet. Wat zouden zij willen dat er zou gebeuren? Probeer daar 
vervolgens zoveel mogelijk rekening mee te houden. Maar zeg ook dat 
jij als volwassene beslissingen moet nemen om goed voor het kind te 
zorgen. Leg uit dat je met collega’s en deskundigen gaat overleggen  
om het kind zo goed mogelijk te helpen. 

• Respecteer de wensen en het tempo van het kind, maar beloof geen 
geheimhouding. In sommige (gevaarlijke) situaties is professionele hulp 
namelijk noodzakelijk. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: “Je kan me alles 
vertellen, als er dingen zijn waarvan je niet wilt dat iemand anders dat 
weet, zeg het me dan. Dan kijk ik samen met jou of we het tussen ons 
kunnen houden. Als ik dat niet kan, dan kijk ik samen met jou hoe we  
het dan gaan aanpakken en zal ik je vertellen hoe het verder gaat.”

• Informeer het kind goed over de eventuele vervolgstappen die je gaat 
nemen, zodat het kind er niet door overvallen wordt. 

Wat te doen?

Als een kind zijn of haar ervaring met je heeft gedeeld, volg je daarna de  
5 stappen uit de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, zoals 
die waarschijnlijk ook op jouw school gehanteerd wordt. zodat (zo nodig) 
professionals het kind vervolgens zo goed mogelijk kunnen helpen.
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode


Meer informatie

• De Klokhuis-aflevering en lesbrief zijn gemaakt op aanraden van en in 
nauw overleg met het Centrum Seksueel Geweld en Rutgers, 
expertisecentrum seksualiteit. Onderzoek laat zien dat kinderen  
die goed zijn voorgelicht, gezondere seksuele keuzes maken op  
latere leeftijd. Het is niet zo dat praten over seksualiteit seksueel  
gedrag stimuleert.

• De les heeft meer impact als je in de klas vaker aandacht besteed  
aan de onderwerpen relaties, grenzen en seksualiteit. Er zijn erkende 
lesmethodes die je kunt gebruiken, zoals:

 Kriebels in je buik van Rutgers en lessen van VeiligWijs en Wonderlijk 
gemaakt. Hierin komen de thema’s wensen en grenzen, seksuele 
grensoverschrijding en consent aan bod. In 2022 vindt de Week van  
de Lentekriebels plaats van 21 t/m 25 maart 2022. Deelname is gratis. 

• Voor meer tips voor leerkrachten in het PO kun je in deze playlist korte 
video’s van het Centrum voor Seksueel Geweld. 
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https://seksuelevorming.nl/lesaanbod/veiligwijs/
https://seksuelevorming.nl/lesaanbod/wonderlijk-gemaakt/
https://seksuelevorming.nl/lesaanbod/wonderlijk-gemaakt/
https://www.kriebelsinjebuik.nl
https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-lentekriebels/
https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-lentekriebels/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSyieL4jT6lZPxZEI-FZv7UGeL4U8QzG_

