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Meer informatie vindt u op www.movisie.nl/beaman. De beschreven werk-

vormen en materialen die bij de toolkit voor peer educators horen, wor-

den beschikbaar gesteld via de Yammer-groep ‘Be A Man!’ Peer educators’.

Betrokken organisaties

Cultined

DOCK Amsterdam

IHSAN, Islamitisch instituut voor maatschappelijke ontwikkeling

Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN)

Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR)

Stichting Robero

WELZIN

Streetcornerwork Amsterdam

‘Be A Man! Liefde, relaties en seks: wat is OK?’ (kortweg ‘Be A Man!’) 

is ontwikkeld door MOVISIE, op basis van wetenschappelijke kennis en 

theorie, met de inbreng van acht peer educators, vertegenwoordigers van 

migranten(zelf)organisaties, deskundigen op het gebied van sociale media, 

en de leden van de begeleidingscommissie. ‘Be A Man!’ is in een pilot uit-

gevoerd in de praktijk en geëvalueerd door TNO. Op basis van de uitkom-

sten hiervan is de methode verder bijgesteld.

‘Be A Man!’ sluit aan bij de evidence based guidelines voor peer education 

van FHI (2010).

De methode ‘Be A Man!’ bestaat uit vier onderdelen:

1. Handleiding voor organisaties van mensen met een 

migrantenachtergrond, islamitische organisaties, 

jongerenorganisaties, jongerenwerk, straathoekwerk, GGD-en en 

CMO’s.

2. Toolkit voor peer educators (handleiding, beschreven 

werkvormen, materialen).

3. Trainershandleiding voor nieuw op te leiden peer educators (train-

de-peer educator).

4. Opleidingsaanbod voor organisaties (train-de-trainer).

voorwoordvoorwoord

http://www.movisie.nl/beaman


Leeswijzer

Over de methode
Hoe vergroot je de seksuele weerbaarheid van12- t/m 16-jarige laagopge-

leide jongens met een Marokkaanse of Turkse achtergrond. ‘Be a Man!’ 

biedt een antwoord. De methode is specifiek voor deze doelgroep ontwik-

keld en houdt rekening met de Marokkaanse en Turkse achtergrond van 

de jongens. In ‘Be A Man!’ worden peer educators opgeleid om interactie-

ve voorlichting te geven bij migranten- en jongerenwerkorganisaties. In 

hoofdstuk 1 wordt verder toegelicht wat ‘Be A Man!’ wil bereiken, waar-

om ‘peer education’ als werkwijze wordt gebruikt en wie peer educator 

kan worden. In hoofdstuk 2 worden de doelstelling en subdoelen van ‘Be 

A Man!’ verder toegelicht en omschreven.

Definities
Met de methode ‘Be A Man!’ willen we de jongens om te beginnen leren 

wanneer seksueel gedrag oké is en wanneer het grensoverschrijdend is. 

Om seksueel gedrag te kunnen vertonen dat positief en oké is – gedrag 

dat dus niet over eigen grenzen gaat of die van een ander – geven we de 

jongens zes vuistregels voor positief seksueel contact mee. In hoofdstuk 3 

geven we om te beginnen de definities van verschillende begrippen die bij 

dit onderwerp gehanteerd worden: seksueel grensoverschrijdend gedrag, 

seksueel misbruik, seksueel geweld en seksuele weerbaarheid. Vervolgens 

geven we een toelichting op de zes criteria om te beoordelen of seksu-

eel gedrag oké is of niet, en we leggen uit hoe je dit aan de jongens kan 

overbrengen.

Over de doelgroep
‘Be A Man!’ richt zich op een specifieke doelgroep, namelijk 12- t/m 16-ja-

rige laagopgeleide jongens met een Marokkaanse of Turkse achtergrond. 

Wat weten we van deze doelgroep? Wat hebben deze jongens van huis 

meegekregen over seksualiteit en man-vrouwverhoudingen? En hoe gaan 

ze daar vervolgens mee om? In hoofdstuk 4 nemen we de doelgroep on-

der de loep. 

Als je voorlichting gaat geven, is het belangrijk dat je je goed voorbereidt. 

Dit betekent onder andere dat je het programma afstemt op je doelgroep 

en afspraken maakt met de organisatie en de andere peer educator met 

wie je de bijeenkomsten gaat verzorgen. In hoofdstuk 5 lees je hoe je dat 

doet en krijg je didactische tips.

Toelichting op bijeenkomsten
In deel 2 (hoofdstuk 6 t/m 11) geven we een toelichting op het lespro-

gramma van ‘Be A Man!’ en beschrijven we per bijeenkomst wat de sub-

doelen en leerdoelen zijn en uit welke programmaonderdelen de bijeen-

komsten opgebouwd zijn. 

Deze handleiding is digitaal en interactief gemaakt. U kunt  
zo gemakkelijk in het document doorklikken naar aanvullende  
informatie binnen het document of daarbuiten op verschillende 
websites.
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Hoe vergroot je de seksuele weerbaarheid van 12- t/m 16-jarige laagopge-

leide jongens met een Marokkaanse of Turkse achtergrond? ‘Be a Man!’ 

biedt een antwoord. De methode is specifiek voor deze doelgroep ontwik-

keld en houdt rekening met de Marokkaanse en Turkse achtergrond van 

de jongens. Doel van ‘Be A Man!’ is bij te dragen aan het terugdringen van 

het vertonen en ondervinden van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

In ‘Be A Man!’ worden peer educators – jongens van Marokkaanse en 

Turkse afkomst – opgeleid om interactieve voorlichting te geven. De voor-

lichtingen worden gegeven bij migrantenorganisaties en ook bij jonge-

renwerkorganisaties. Voordeel is dat peer educators zelf nog jong zijn en 

een Marokkaanse of Turkse achtergrond hebben. Door de jongens wordt 

er – soms voor het eerst – samen openlijk gepraat en gediscussieerd over 

seksualiteit en de verhoudingen tussen meisjes en jongens. Thema’s zoals 

de dubbele moraal, respect voor meisjes en wensen en grenzen op het 

gebied van seksualiteit komen aan de orde. 

De methode is ontwikkeld samen met peer educators, migranten(zelf)- 

organisaties en jongerenwerkorganisaties. ‘Be A Man!’ is geschikt voor 

verschillende settings, zoals jongerenwerk en bij migrantenorganisaties. 

Peer education is bij uitstek geschikt om vindplaatsgericht te werken. ‘Be A 

Man!’ peer educators kunnen dan ook ingezet worden op andere locaties 

om de voorlichtingen te geven.

1. wat is ‘Be a Man!’?1. wat is ‘Be a Man!’?

In dit hoofdstuk wordt verder toegelicht wat ‘Be A Man!’ wil bereiken, waarom ‘peer education’ 

als werkwijze wordt gebruikt en wie peer educator kan worden.
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1.1 Visie en benadering ‘Be A Man!’
Gender perspectief

‘Be A Man!’ gaat uit van een kritische blik op man-vrouwverhoudin-

gen. De bestaande ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wordt niet 

vanzelfsprekend gevonden. Normen over wat een ‘echte man’ is en een 

‘echte vrouw’ worden ter discussie gesteld. Is een echte man een man die 

de vrouwen nafluit? Of ze juist met respect behandeld? En verdient een 

vrouw alleen respect als zij zich netjes gedraagt? ‘Be A Man!’ wil jongens 

zelf over dit soort zaken aan het denken zetten.

Deze ‘gender kritische’ benadering wordt in wetenschappelijk kringen ook 

wel een ‘gender transformatieve’ benadering genoemd (Debusscher, 2012).

Onze uitgangspunten

Onze methode is niet neutraal, maar ontwikkeld vanuit een visie op 

seksualiteit, mannen en vrouwen. Deze visie komt in het kort neer op het 

volgende:

Mensenrechten

Mensenrechten zijn het centrale kader. Dat betekent onder andere:

* Een kind heeft recht op bescherming tegen seksuele uitbuiting en 

seksueel misbruik.1

1  Kinderrechtencollectief. Artikel 34.Seksueel Misbruik.  
http://www.kinderrechten.nl/p/13/209/artikel-34 (geraadpleegd op 4 april 2013).

* Vrouwenrechten zijn mensenrechten.

* Discriminatie op basis van sekse en/of gender is niet oké.

* Lesbische, homo, bi en transgender (LHBT) personen hebben, net als 

iedereen, mensenrechten.

* Discriminatie op basis van seksuele voorkeur en/of genderidentiteit is 

niet oké.

Cultuursensitief

Het programma en de gekozen aanpak (peer education) sluiten aan bij de 

culturele achtergrond van de doelgroep.

Veilige seks

Bescherming tegen ongewenste zwangerschappen en soa, zoals hiv, is 

belangrijk voor een goede seksuele gezondheid.

Aandacht voor verschillen

* Culturele en religieuze achtergrond: iedereen heeft recht op een  

eigen culturele en/of religieuze invulling van seksualiteit en relaties.

* Leeftijd en ontwikkelingsniveau: het is belangrijk goed aan te sluiten 

op de seksuele ervaring en ontwikkeling van de jongens. Bij de uit-

werking van de aanpak splitsen we de doelgroep dan ook op in twee 

subdoelgroepen: 12- t/m 14-jarigen en 15- t/m 16-jarigen.

http://www.kinderrechten.nl/p/13/209/artikel-34
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1.2 Waarom met deze methodiek aan de slag?
In het onderzoek ‘Seks onder je 25e’ van Rutgers WPF en SOA Aids Neder-

land (de Graaf, Kruijer, Acker, & Meijer, 2012) is onder een representatieve 

groep jongeren van 12 tot 25 jaar onderzocht hoe vaak jongeren te maken 

krijgen met seksuele dwang in Nederland. In dit onderzoek wordt beves-

tigd wat ook al eerder uit andere onderzoeken bleek: seksuele dwang komt 

vaak voor onder jongeren; wellicht vaker dan de meesten denken: 17% van 

de meisjes en 5% van de jongens geeft aan wel eens gedwongen te zijn om 

seksuele dingen te doen die ze eigenlijk niet wilden. Van de jongens heeft 

3,6% naar eigen zeggen zelf wel eens iemand gedwongen seksuele dingen 

te doen die een ander eigenlijk niet wilde. Bij meisjes is dat 0,8%.

Als we naar alle vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag kijken, 

dan blijken de cijfers nog een stuk hoger te liggen: 48,2% van de jonge vrou-

wen en 74,7% van de jonge mannen zegt wel eens over iemands grens te 

zijn gegaan op seksueel gebied. Zo blijkt uit het grootschalig online onder-

zoek ‘Laat je nu horen!’ onder 4.585 seksueel actieve jongeren van 15 tot en 

met 25 jaar (Kuyper, de Wit, Adam, Woertman & van Berlo, 2010). De cijfers 

over seksuele dwang in dit onderzoek komen daar grofweg mee overeen.

Zowel meisjes als jongens kunnen over de grens gaan bij de ander. En 

de grenzen van zowel meisjes als jongens kunnen worden overschreden. 

Laagopgeleide jongeren lopen meer risico op beide fronten. Meisjes lopen 

een hoger risico dat hun grenzen worden overschreden dan jongens.  

Jongens gaan gemiddeld vaker over de grens bij een ander dan meisjes.

Net als laagopgeleide jongeren en jongeren die al vroeg met seks beginnen, 

hebben jongens van Marokkaanse of Turkse afkomst een lagere seksuele 

interactiecompetentie. Hiermee wordt bedoeld de kennis, vaardigheden en 

attitudes die nodig zijn om een seksueel contact veilig, prettig en gelijkwaar-

dig te maken (de Graaf, Meijer, Poelman & Vanwesenbeeck, 2005).

Bij jonge, laagopgeleide jongens met een Marokkaanse, Turkse en/of islami-

tische achtergrond komen verschillende risicofactoren samen. Dit verhoogt 

de kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag (zie verder onder 4.3)

1.3 Wat wil ‘Be A Man!’ bereiken?
‘Be A Man!’ heeft als hoofddoel een bijdrage te leveren aan het voorkó-

men van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren, door het 

vergroten van de seksuele weerbaarheid van 12- t/m 16-jarige laagopge-

leide jongens met een Marokkaanse en Turkse – al dan niet islamitische 

– achtergrond.

De methode richt zich op het voorkómen van zowel plegerschap (vertonen) 

als van slachtofferschap (ondervinden/meemaken), onder meisjes en jon-

gens. Omdat meisjes slachtoffer kunnen worden van het seksueel grensover-

schrijdende gedrag van jongens, en we dit met de methode willen voorkó-

men, kunnen juist ook meisjes indirect profijt hebben van de methode.

‘Be A Man!’ zet in op het vergroten en veranderen van bewustwording, 

kennis over en attitude (houding) ten aanzien van seksueel grensover-
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schrijdend gedrag. Daarnaast zet de methode ook in op mogelijkheden om 

gedragsverandering teweeg te brengen, onder andere door het aanbieden 

van gedragsalternatieven.

1.4  Voor welke aanpak wordt gekozen om de doelen te 
bereiken?

Peer education als beproefde methode

Laagopgeleide allochtone jongeren, en meer specifiek jongens, zijn een 

moeilijk bereikbare doelgroep op het gebied van (gezondheids)voorlichting. 

Peer education is geschikt om moeilijk bereikbare doelgroepen te bereiken 

én om attitude en gedrag te beïnvloeden (de Wolf, Melis, Tiggelovend & 

Demuylder, 2000; Hamming, Reitsema, Timmer, Wies & Zinger, 2005). Daar-

bij zetten de bestaande methodes te weinig in op seksuele weerbaarheid 

en gedragsverandering (Meulmeester et al., 2008). ‘Be A Man!’ werkt met 

‘peer education’ als manier om de ‘preventieve boodschap’ over te brengen. 

De methode richt zich op het bevorderen van de seksuele weerbaarheid, 

bewustwording en attitudebeïnvloeding. Daarnaast voorziet de methodiek 

in het uitdragen van positieve gedragsalternatieven, onder meer door inzet 

van het nieuw ontwikkelde beeldmateriaal.

‘Peer education’ betekent ‘leren van gelijken’. Dit betekent één of meer-

dere punten van overeenkomst tussen de ‘peer’ en de doelgroep; een 

‘peer’ hoort tot dezelfde sociale groep, ze delen in ieder geval één belang-

rijk en bindend sociaal of demografisch kenmerk.

Peer educators als positief rolmodel

Peer education is een beproefde manier waarbij jongeren die iets ouder 

zijn dan de doelgroep, andere jongeren voorlichten en dienen als rolmo-

del, zogenaamde ‘peer educators’.

Peer educator en imam in opleiding Deniz: “Wij waren als een 

soort oudere broers voor de jongens. Ze durfden ons alles te 

vragen.”

Peer educators kunnen soms meer voor elkaar krijgen dan ouders, docenten 

en professionals, omdat zij als rolmodel hun persoonlijke ervaringen met an-

dere jongeren delen (zie www.peerprojecten.nl; FHI, 2010). Wil een preven-

tiemethodiek voor jongeren effectief zijn, is het onder andere van belang 

dat deze aansluit bij de belevingswereld van jongeren (Meulmeester et al., 

2008; Felten, Janssens & Brants, 2009). Dat is één van de redenen waarom 

gekozen is voor peer education in dit project. Onder peer education verstaat 

MOVISIE: een voorlichtingsmethodiek waarbij getrainde doelgroepleden in 

nauwe samenwerking met een voorlichtende instantie een voorlichtingspro-

gramma ontwikkelen en uitvoeren voor een doelgroep waartoe zij zelf be-

horen of die erg lijkt op de groep waartoe zij behoren (De Wolf et al, 2000).

De peer educators van ‘Be A Man!’ zijn jonge mannen die iets ouder zijn 

dan de doelgroep, maar dezelfde culturele achtergrond hebben. Zij geven 

voorlichting aan 12- t/m 16-jarige laagopgeleide jongens. De manier van 

www.peerprojecten.nl
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werken sluit goed aan bij de doelgroep van jongens met een Marokkaanse 

of Turkse – al dan niet islamitische – achtergrond, zo blijkt uit de evaluatie 

van de proefvoorlichtingen van ‘Be A Man!’. Door de iets oudere leeftijd 

van de peer educators stralen de peer educators autoriteit uit, zodat de 

jongens uit de doelgroep naar hen luisteren. Tegelijkertijd zijn de peer 

educators jong genoeg, zodat de jongens vragen durven te stellen aan 

hen die ze niet aan ouders of andere familieleden durven te stellen. Dat 

betekende dat jongens (soms voor het eerst!) open en vrij konden spreken 

over seksualiteit zonder zich te hoeven schamen. Hun waardering voor de 

voorlichting is dan ook groot.

‘Be A Man!’ houdt rekening met de culturele achtergrond van de jon-

gens. Dat betekent dat de voorbeelden die worden gegeven, de filmpjes 

die worden getoond en discussies die worden gevoerd, aansluiten bij 

de jongens uit de doelgroep. Anders dan bij andere voorlichtingen over 

seksualiteit, zoals op school, is hun belevingswereld het vertrekpunt van 

de voorlichting. De peer educator probeert hier zo goed mogelijk op af te 

stemmen en de ene peer educator gaat dit makkelijker af dan de ander. 

Het programma ‘Be A Man!’ valt of staat dan ook met een goede peer 

educator.

‘Be A Man!’ is geen wondermiddel. Als het goed is, dan zetten de in-

teractieve voorlichtingen de deelnemende jongens tot nadenken en/of 

worden ze ‘geraakt’ door de preventieve boodschap. Het is een eerste 

stapje. ‘Be A Man!’ past het beste bij organisaties die deze thema’s blij-

vend op de agenda houden.

Besteedt ‘Be A Man!’ aandacht aan de islam?

’Be A Man!’ is een cultuursensitief programma. In het programma wordt 

rekening gehouden met de eventuele islamitische achtergrond van de 

doelgroep, maar de methode heeft geen islamitisch theologische inslag. 

Deze keuze is gebaseerd op de resultaten en uitkomsten van de evaluatie 

van de proefimplementatie in 2012.

Dit betekent echter niet dat peer educators hun kennis over de islam niet 

kunnen inzetten bij de dialoog met de jongens. Belangrijk is daarbij wel 

dat er geen monoloog ontstaat. Dit druist namelijk in tegen de visie achter 

de methode, namelijk de interactieve benadering en dialoog als werkzaam 

element om bewustwording en uiteindelijk daarmee ook gedragsverandering 

te bewerkstelligen.
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1.5  Waar moet een ‘Be A Man!’ peer educator aan 
voldoen?

Een peer educator hoeft geen ‘perfect model’ te zijn, maar moet wel goed 

aan kunnen sluiten bij de doelgroep.

Onderzoek heeft uitgewezen dat des te meer kenmerken peer educators 

delen met de doelgroep, des te effectiever ze zijn in het vergroten van 

kennis en het veranderen van attitude (houding) en vaardigheden. Tegelij-

kertijd is het belangrijk dat de jongens aan wie je voorlichting geeft tegen 

je op kunnen kijken en respect voor je hebben.

Basiscriteria

Aan de volgende criteria moet iedere peer educator voldoen:

* Sekse en leeftijd: je bent een man in de leeftijd van 18 t/m 25 jaar.

* Opleidingsniveau: je hebt een mavo, havo, mbo en/of hbo diploma.

* Culturele achtergrond: je hebt ‘roots’ in Marokko of Turkije.

* Je vindt respectvolle relaties belangrijk en wil ongewenst seksueel 

gedrag (denk aan seksuele opmerkingen, ongewenste aanrakingen, 

aanranding of verkrachting) voorkómen. Je bent gemotiveerd om met 

laagopgeleide jongens van 12 t/m 14 jaar en/of 15 t/m 16 jaar over 

deze thema’s in gesprek te gaan.

* Je hebt de mogelijkheid en bereidheid om voldoende tijd en energie 

te investeren in het project. Dit houdt het volgende in:

* Het volgen van een training tot peer educator, die bestaat uit 

7 dagdelen en 2 terugkombijeenkomsten. Bij de planning hier-

van wordt rekening gehouden met werk, studie, zorgtaken 

e.d. Wanneer je het traject volledig en succesvol doorloopt, 

ontvang je een certificaat en ben je een gecertificeerd ‘Be A 

Man!’ peer educator.

* Het geven van de voorlichtingen.

* Je onderschrijft de uitgangspunten van de methode (zie 1.1) en bij-

behorende doelen (zie hoofdstuk 2). Een mensenrechtenbenadering 

staat hierbij centraal: hier kan jij je in vinden.

* Je bent integer en discreet: je bent niet het type dat gaat roddelen 

over anderen, je bent betrouwbaar en kan een geheim bewaren.

* Veiligheid: je kan ervoor zorgen dat de jongens zich oké bij jou 

voelen.

Overige relevante criteria

Er zijn enkele aanvullende criteria waarvan het mooi is als je deze in huis 

hebt (als peer educator hoef je niet aan alle onderstaande criteria te 

voldoen):

* Eerdere ervaring: je hebt eerder voorlichting, les of trainingen gege-

ven aan jongeren.

* Persoonlijke kenmerken:

* Team ‘spirit’: je kan goed samenwerken, je hebt teamspirit.

* Vrijwilligers ‘spirit’: je bent bereid voor een kleine vergoeding 

een bijdrage te leveren.

* Tolerant: je kan accepteren dat anderen soms een andere visie 

hebben dan jij.
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* Flexibiliteit: je kan jouw plannen aanpassen aan de 

omstandigheden.

* Betrouwbaar naar de jongens en naar de opdrachtgevers en 

partners: je onderschrijft het motto ‘een man een man, een 

woord een woord’.

Competenties

Naast criteria zijn er competenties die je als peer educator in staat stellen 

het programma ‘Be A Man!’ op een goede manier uit te voeren:

* Je toont durf, je staat stevig in je schoenen.

* Je neemt makkelijk het woord in een groep.

* Je bent overtuigend.

* Je bent betrokken.

* Je bent in staat om feedback te geven en te ontvangen.

* Je bent aanspreekbaar op je houding en gedrag.

* Je weet waar je grenzen liggen en hoe hier mee om te gaan.

* Je komt onbevooroordeeld en authentiek over.

* Je ontvangt de jongens met een open en uitnodigende houding.

* Je maakt gebruik van kennis van en sluit aan bij de leefwereld van 

jongeren.

* Je hebt inzicht in verhoudingen in een groep (groepsdynamische pro-

cessen) en kan hiermee omgaan.

* Je bent in staat jongeren te enthousiasmeren en motiveren.

* Je maakt gepast gebruik van humor.

* Je bekijkt zaken vanuit (multi)cultureel perspectief.

Essentieel voor het goed slagen van ‘Be A Man!’ is dat je als peer educator 

goed voorbereid bent. Het volgen van een training is daarbij essentieel. 

In de opleiding tot ‘Be A Man!’ peer educator doe je kennis op over het 

thema, je krijgt inzicht in de visie en uitgangspunten bij de methode, je 

werkt aan didactische vaardigheden en je oefent met het geven van de 

verschillende onderdelen en werkvormen van het programma. Deze trai-

ning wordt verzorgd door organisaties die de methode willen uitvoeren, 

in samenwerking met MOVISIE (zie ook de handleiding voor organisaties, 

hoofdstuk 5).
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2.1 Hoofddoel
‘Be A Man!’ heeft als doel de seksuele gezondheid van jongeren te be-

vorderen door een bijdrage te leveren aan het voorkómen van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag onder jongeren. Dit is het hoofddoel van ‘Be 

A Man!’. Om een bijdrage te leveren aan dit hoofddoel richten we ons 

op het vergroten van de seksuele weerbaarheid van een specifieke doel-

groep, namelijk: laagopgeleide jongens van 12 t/m 16 jaar met een Marok-

kaanse of Turkse – al dan niet islamitische – achtergrond (zie verder 4.3).

De methode richt zich op het voorkómen van zowel plegerschap (verto-

nen) als slachtofferschap (ondervinden): voorkómen dat jongens over de 

grens gaan bij een ander, maar ook voorkómen dat zij hun eigen grenzen 

overschrijden en hun eigen grenzen worden overschreden.

Twee begrippen centraal

In het hoofddoel staan twee begrippen centraal: seksuele weerbaarheid 

en seksueel grensoverschrijdend gedrag (zie hoofdstuk 3). Deze twee be-

grippen zijn in ‘Be A Man!’ met elkaar verweven.

Seksuele weerbaarheid

Seksuele weerbaarheid gaat over controle en regie over je eigen seksuali-

teit. Het gaat over het vermogen om keuzes te maken, wensen en grenzen 

te uiten én om verantwoordelijkheid nemen voor je gedrag en de gevol-

gen daarvan (zie ook 3.7).

Om de jongens uit de doelgroep te leren grenzen te erkennen en te her-

kennen, en positieve keuzes te maken op seksueel gebied, is het belangrijk 

2. doelstellingen2. doelstellingen

‘Be A Man!’ richt zich op het vergroten van de seksuele weerbaarheid van 12- t/m 16-jarige laagopgeleide 

jongens met een Marokkaanse of Turkse – al dan niet islamitische – achtergrond. Peer education wordt 

ingezet om deze doelgroep te bereiken en hun houding en gedrag positief te beïnvloeden. In dit hoofdstuk 

worden de doelstelling en subdoelen verder toegelicht en omschreven.
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dat zij weten wanneer seksueel gedrag oké is en wanneer niet. Zij moeten 

leren wanneer seksueel gedrag positief of gezond is. Volgens de definitie 

van Frans & Franck (2010) voldoet positief of gezond, niet seksueel grens-

overschrijdend contact aan zes vuistregels:

1. Toestemming.

2. Vrijwilligheid (zonder dwang of druk).

3. Gelijkwaardigheid.

4. Passend bij de ontwikkeling of leeftijd.

5. Passend bij de context of omgeving.

6. Zelfrespect.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Als seksueel gedrag niet voldoet aan één of meerdere van deze criteria, 

spreken we van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het kan gaan om 

lichte en ernstige vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Voorbeelden van lichte vormen seksueel grensoverschrijdend gedrag:

* Een meisje zegt tegen een jongen dat ze geen zin heeft om met hem 

te daten, maar de jongen blijft hierop aandringen.

* Een jongen wil eigenlijk niet zoenen met zijn vriendin, maar omdat 

zijn vrienden staan te kijken, doet hij het toch.

* Een groepje jongens scheldt een meisje dat op straat voorbij loopt uit 

voor ‘hoer’.

Voorbeelden van ernstige tot zeer ernstige vormen van seksueel grens-

overschrijdend gedrag:

* Een meisje zet haar vriendje onder druk om seks te hebben.

* Een jongen van 16 jaar heeft seks met een 10-jarig meisje.

* Een groepje jongens verkracht een meisje.

Peer educator voor SMN Jong, Yuba Zalen: “Wij als SMN den-

ken dat een preventief programma en dialoog resultaat kan 

generen, doordat de peer educator die een voorbeeldfiguur 

is, kan begrijpen waar Marokkaanse jongeren mee kunnen 

zitten. Dit betekent uiteraard niet dat hij begrip hoort te heb-

ben, maar dat hij wel met de jongens in dialoog zou kunnen 

gaan. De zes criteria die geformuleerd zijn, zijn ook goed te 

begrijpen voor de doelgroep. Het gebruiken van beeld zal 

deze jongens ook meer betrekken bij het programma.”
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2.2 Subdoelen
Het hoofddoel van ‘Be A Man!’, een bijdrage leveren aan het voorkó-

men van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is nader uitgewerkt in zes 

subdoelen:

1. Het vergroten van bewustwording dat iedereen grenzen heeft op 

seksueel gebied, die gerespecteerd dienen te worden.

2. Het vergroten van kennis over wanneer seksueel gedrag 

grensoverschrijdend is.

3. Het vergroten van de kennis over wat positief, niet seksueel 

grensoverschrijdend gedrag is.

4. Het bevorderen van een positievere attitude (houding) ten 

aanzien van meisjes en vrouwen.

5. Het vergroten van de (seksuele) weerbaarheid door positieve 

gedragsalternatieven te (h)erkennen en te leren benoemen.

6. Het vergroten van de (seksuele) weerbaarheid door het vergroten 

en opdoen van (praktische) kennis en tips over, en oefenen met 

situaties van groepsdruk of sociale druk.

De beschreven zes subdoelen worden geconcretiseerd als leerdoelen op 

het niveau van kennis en bewustwording, houding en vaardigheden. Deze 

leerdoelen zijn leidend voor de invulling van het programma en de vijf 

bijeenkomsten (zie deel 2).
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In dit hoofdstuk geven we om te beginnen de definities van verschillen-

de begrippen die bij dit onderwerp gehanteerd worden: seksueel grens-

overschrijdend gedrag, seksueel misbruik, seksueel geweld, en seksuele 

weerbaarheid. ‘Be A Man!’ gaat uit van de definities van seksueel grens-

overschrijdend gedrag en seksuele weerbaarheid om te werken aan het 

bevorderen van de seksuele weerbaarheid van de doelgroep. De zes 

vuistregels voor positief en oké seksueel gedrag zijn hierop gebaseerd, en 

komen ook terug in de doelstelling van ‘Be A Man!’.

3.1 Lastig te bepalen
Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een moeilijk af te bakenen begrip. 

Vaak wordt gezegd dat deze grens voor iedereen verschillend is, voor kin-

deren, jongeren en volwassenen, afhankelijk van iemands seksuele erva-

ring en ontwikkeling, eigen normen en waarden.

“Je weet het nooit, ze kunnen tegen jou zeggen ‘ik wil het 

wel’, maar dan weet je eigenlijk niet of het nou wel of niet 

is. Dus dan kun je eigenlijk geen rekening houden met het 

respect voor die vrouw.”

Jongen op middelbare school in: Seksualisering: je denkt dat 

het normaal is. Onderzoek naar de beleving van jongeren 

(Felten, Janssens & Brants, 2009).

3. seksueel grensoverschrijdend gedrag3. seksueel grensoverschrijdend gedrag

Met de methode ‘Be A Man! Liefde, relaties en seks: wat is OK?’ willen we de jongens om te beginnen leren 

wanneer seksueel gedrag oké is en wanneer het grensoverschrijdend is. Om seksueel gedrag te kunnen 

vertonen dat positief en oké is – dus gedrag dat niet over eigen grenzen gaat of die van een ander – geven 

we de jongens zes vuistregels voor positief seksueel contact mee. We onderscheiden zes criteria om te 

beoordelen of seksueel gedrag oké is of niet, en we leggen uit hoe je dit aan de jongens kan overbrengen.
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Seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt vaak gezien als iets subjectiefs, 

moeilijk definieerbaar, een ‘grijs gebied’, tenzij het over heel duidelijke 

gevallen gaat, zoals een volwassene die seks heeft met een kind. Het is 

echter niet altijd eenvoudig om een situatie te herkennen als dwang of 

misbruik. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de loverboy-problematiek, 

waarbij meisjes soms in eerste instantie vrijwillig een seksuele relatie aan-

gaan, maar gaandeweg in een situatie van gedwongen prostitutie belan-

den (Kramer et al., 2007). Toch kan er wel een definitie worden gegeven 

van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze definitie helpt om seksueel 

grensoverschrijdend gedrag aan te wijzen en bespreekbaar te maken en 

uiteindelijk om het te voorkómen.

3.2 Definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag
Voor seksueel grensoverschrijdend gedrag baseren wij ons op de definitie 

die Sensoa en MOVISIE hebben ontwikkeld voor de methodiek Vlaggensys-

teem. Praten met kinderen en jongeren over seks en seksueel grensover-

schrijdend gedrag (Frans & Franck, 2010).

Definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag
Elke vorm van seksuele toenadering of seksueel gedrag in verbale, non-verbale of fysieke zin, waarbij aan één of meerdere van de volgende zes criteria niet 

wordt voldaan:

1. Wederzijdse toestemming. Wil je het allebei? Zegt de ander ja of nee? Of zijn er twijfels?

2. Vrijwilligheid (zonder dwang of druk). Is er sprake van dwang of (sociale) druk? Krijg je problemen als je nee zegt?

3. Gelijkwaardigheid. Heeft de een veel meer te zeggen dan de ander? Zijn beide partijen aan elkaar gewaagd, zodat de een de ander niet overheerst?

4. Passend bij de leeftijd of ontwikkeling. Past het bij de leeftijd? Of is een van de twee – of allebei – er nog te jong voor?

5. Passend bij de context of omgeving. Gebeurt het bijvoorbeeld op de juiste plek?

6. Zelfrespect. Heb je respect voor jezelf? Zorg je ervoor dat je jezelf geen pijn of verdriet doet? En breng je jezelf niet in gevaar?

! De criteria gelden voor zowel ‘offline’ als ‘online’ situaties. 
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In lijn met de definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag definiëren 

we het gedrag dat we willen voorkómen en stoppen als volgt:

“Het vertonen of ondervinden van seksueel gedrag waarbij er niet vol-

daan wordt aan één of meerdere criteria van gezond seksueel gedrag, 

namelijk: wederzijdse toestemming; vrijwilligheid; gelijkwaardigheid; 

passend bij de leeftijd of ontwikkeling; passend bij de context; en 

zelfrespect.”

Dit betekent dat één van beide sekspartners niet instemt met het 

sekscontact, en/of dat het sekscontact niet vrijwillig is aangegaan, en/

of dat er geen sprake is van gelijkwaardigheid van de sekspartners, en/

of dat het sekscontact voor (één van) beide sekspartners niet past bij de 

leeftijd of ontwikkeling, en/of dat het sekscontact voor (één van) beide 

sekspartners niet past bij de context, en/of dat (één van) beide sekspart-

ners zichzelf schade berokkent/berokkenen door het seksuele contact.

Uit het bovenstaande volgt dat het gewenste seksuele gedrag voldoet aan 

een aantal voorwaarden. Dit noemen we in de methode de ‘zes vuistregels 

voor positief seksueel contact’ (zie 3.4). De zes vuistregels voor positief 

seksueel contact waar we op inzetten, zijn terug te vinden in de hoofd-

doelstelling van ‘Be A Man!’ (zie 2.1), en leerdoelen (zie deel 2).

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren valt al het seksu-

ele gedrag dat over de grens van een van de betrokkenen gaat, en waarbij 

een kind of jongere gedwongen, overgehaald, verleid, gemanipuleerd, 

gechanteerd of verplicht wordt om seksuele dingen te doen, te zien, te on-

dergaan of toe te staan die hij of zij niet wil of waar hij of zij nog niet aan 

toe is. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen kunnen variëren van 

ongewenste seksuele opmerkingen, ongepaste aanrakingen of gedrag niet 

aangepast aan de context, tot gedwongen penetratie en groepsverkrach-

ting (Frans & Franck, 2010). Het gaat zeker niet uitsluitend om gedwongen 

geslachtsgemeenschap, maar ook om een gedwongen tongzoen of een 

andere seksuele handeling uit een reeks van gedragingen die de ander 

niet wil. Tijdens seksuele handelingen hoort op alle momenten weder-

zijdse toestemming gegeven te zijn. Ook vormen van subtiele drang en 

dwang vallen eronder. Denk hierbij aan overhalen en manipuleren om iets 

te krijgen wat een ander eigenlijk (nog) niet wil (Janssens, Schakenraad, 

Lammers & Brants, 2009).

Vallen de zes vuistregels samen met religieuze regels? Peer 

educator en imam-in-opleiding Huseyin zegt hierover: “De zes 

vuistregels zijn een minimale standaard. De religieuze stan-

daarden zijn van een heel andere orde. Deze zes vuistregels 

zijn compatibel met de religieuze regels.”
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3.3 Definitie van seksueel misbruik
Seksueel grensoverschrijdend gedrag is niet altijd seksueel misbruik. 

Hoewel seksueel misbruik zonder twijfel een vorm van seksueel grensover-

schrijdend gedrag is, kan niet elke vorm van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag als misbruik bestempeld worden.

De eerste drie criteria uit de definitie van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag gebruiken we om te bepalen of seksueel gedrag onder de noemer 

‘seksueel misbruik’ valt (Frans & Franck, 2010):

1. Het duidelijk ontbreken van wederzijdse toestemming.

2. Het seksueel gedrag is niet vrijwillig (op een of andere manier 

afgedwongen, betaald, met dreigementen of chantage 

verkregen).

3. De partners zijn niet gelijkwaardig genoeg (het seksuele contact 

betreft bijvoorbeeld iemand die veel jonger is of die in een 

afhankelijkheidsrelatie staat; er is een lichamelijke, relationele, 

cognitieve of emotionele onbalans).

3.4 Zes vuistregels voor positief seksueel contact 2

Er wordt vaak erg verschillend gedacht over wat wel of niet oké is op sek-

sueel gebied. Mensen – jong en oud – worden beïnvloed door de opvattin-

gen vanuit:

* ouders, broers, zussen en andere familie;

* cultuur, de ’gemeenschap’ waar iemand toe behoort;

* religie;

* vrienden;

* school;

* media.

De definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag kan ook vertaald 

worden naar wat dan wél oké is op seksueel gebied. Het stuurwiel (zie  

tekening op pagina 23) leert de jongens zes vuistregels voor positief sek-

sueel gedrag, dat niet over de grens gaat. Met behulp van zes vuistregels 

kun je zelf inschatten of seksueel gedrag wel of niet oké is. Als aan álle 

vuistregels voldaan is, is het seksueel gedrag oké. In alle andere gevallen 

niet. De vuistregels zijn dus alle zes even belangrijk.

Vijf van deze zes vuistregels zijn gebaseerd op regels en wetgeving in  

Nederland, en wat bekend is over de seksuele ontwikkeling van kinderen 

en jongeren (Frans & Frank, 2010):

2 Deze paragraaf is gebaseerd op het ‘Vlaggensysteem. Praten met kinderen en jongeren 
over seks en seksueel grensoverschrijdend gedrag’ (Frans & Franck, 2010).

Definitie van seksueel misbruik
“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 een of andere manier 

afgedwongen is, en/of waar het slachtoffer veel jonger is of in  

een afhankelijke relatie staat.” Bron: Frans & Franck (2010).
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* De eerste drie criteria of vuistregels geven vooral invulling aan het 

juridische begrip ‘wederzijdse toestemming’ (‘consent’ in de Engelsta-

lige literatuur). Uitgangspunt is dat seks tegen je zin, niet oké is.

* De vuistregel ‘passend bij de context of omgeving’ is gebaseerd op 

regels en de Nederlandse wetgeving (bijvoorbeeld schoolregels of 

wetgeving over wat wel of niet mag in het openbaar).

* ‘Passend bij de leeftijd’: verwijst naar seksueel (getint) gedrag wat je 

mag of kan verwachten bij een bepaalde leeftijd van een kind of jon-

gere, voor zover bekend in de wetenschappelijke literatuur. Net zoals 

er een gemiddelde leeftijd is waarop je als kind leert praten en lopen, 

is er namelijk ook een gemiddelde leeftijd waarop je voor het eerst 

de wens voelt om een ander te zoenen, daarmee seks te hebben etc. 

Die gemiddelde leeftijd noemen we de ‘normale’ leeftijd.

Tot slot wordt met zelfrespect bedoeld dat het van belang is dat een jon-

gere zichzelf niet beschadigt: zichzelf geen pijn of verdriet doet of zichzelf 

in gevaar brengt.

Op de mindmap op de volgende pagina zie je hoe we dit verbeelden: idee-

en vanuit de omgeving in relatie tot het stuurwiel en de zes criteria.
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Wat we in Nederland beschouwen als 

‘sociaal wenselijk en aanvaardbaar 

gedrag’.

Juridische begrip ‘toestemming’.  

Dit zijn de noodzakelijke voorwaarden 

voor een positieve seksuele interactie 

tussen twee of meerdere partijen.

WEDERZIJDSE TOESTEMMING

VRIJWILLIGHEID

GELIJKWAARDIGHEID

Wat is oké op seksueel gebied?

Er wordt vaak erg verschillend gedacht over wat wel of niet oké is op seksueel gebied.  

Mensen - jong en oud - worden beïnvloed door de opvattingen vanuit:

* ouders, broers, zussen en andere familie; * vrienden;

* cultuur, de ’gemeenschap’ waar iemand toe behoort; * school;

* religie; * media.

Kennis uit wetenschap en onderzoek: welk 

seksueel gedrag komt voor op een bepaalde 

leeftijd bij jongeren? Met andere woorden: 

wat kan of mag je verwachten op een 

bepaalde leeftijd? Wat hoort bij de gangbare 

seksuele ontwikkeling (verschillende fasen)? 

(ONTWIKKELING)

Nederlandse wetgeving: wat mag wel en niet  

in het openbaar? (CONTEXT of omgeving). 

Zonder jezelf schade toe te brengen 

(psychologisch, emotioneel of fysiek). 

(ZELFRESPECT)

Twitter

@OK2BEaMan
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Belangrijke tips van de peer educators bij het overbrengen van de zes 

vuistregels:

* Gebruik visualisatie: zet de symbolen om de vuistregels te visualiseren 

centraal. 

* Zet kant en klare voorbeelden in, die de vuistregels ondersteunen.

* Vertel empathische verhalen, die de betekenis van de vuistregels 

dichtbij brengen.

3.5 Toelichting op zes vuistregels 
Hieronder worden de vuistregels uitgelegd. Hierbij is al zoveel mogelijk 

een vertaling gemaakt naar taal die aansluit bij jongeren. Als peer educa-

tor zal je verder de slag moeten maken om de zes vuistregels zo aanspre-

kend, overtuigend en simpel mogelijk uit te leggen aan de jongens.

3.5.1 Toestemming

Wil je het allebei? Zegt de ander ja of nee? Of zijn er twijfels?

Wie A zegt, zegt alleen A. Voor B is ook toestemming nodig. Het blijkt 

voor jongeren (en voor volwassenen trouwens ook) vaak moeilijk te 

stoppen als je eenmaal begonnen bent. Non-verbale signalen kunnen 

verkeerd opgepakt worden. Bijvoorbeeld: giechelen of glimlachen is geen 

ja. En iemand die te veel alcohol heeft gedronken, kan helemaal niet zelf 

instemmen.

Ik doe alleen (seksuele) dingen als ik die zelf wil en als de ander 

akkoord gaat.

CC Toestemming van allebei is noodzakelijk.

Voorbeelden

 Een meisje en een jongen zijn aan het zoenen. De jongen wil verder en 

gaat met zijn hand onder de blouse van het meisje. De jongen fluistert: 

“Dit wil jij toch ook?” Het meisje antwoordt niet. De jongen gaat toch 

door.

Wel of niet oké? Niet oké. Het meisje zegt geen ‘ja’. Misschien twijfelt ze. 

De jongen moet niet doorgaan.

 Een meisje en een jongen zijn op een feestje. Het meisje heeft veel te veel 

biertjes gedronken. Ze kan echt niet meer lopen. Ze gaat bij de jongen om 

zijn nek hangen. De jongen gaat er op in en die avond hebben ze seks.

Wel of niet oké? Niet oké. Het meisje is dronken en kan geen ‘ja’ meer 

zeggen. De jongen mag geen misbruik maken van haar dronkenschap.

 Een jongen en een meisje zijn online met elkaar aan het flirten. Het meisje 

heeft haar haren los gedaan op verzoek van de jongen. De jongen wil een 

foto maken van het meisje en die voor zichzelf houden. Hij vraagt aan het 

meisje: “Mag ik zo een foto van je maken?” “Ja”, zegt het meisje.

Wel of niet oké? Wel oké. Het meisje zegt ‘ja’.
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3.5.2 Vrijwilligheid (zonder dwang of druk)

Is er sprake van dwang? Of (sociale) druk? Krijg je problemen als je nee zegt?

Iemand bedreigen met een mes is een duidelijke vorm van dwang. Vaak is 

dwang minder duidelijk. Bijvoorbeeld iemand overhalen tot seks, chante-

ren (ik vertel het je ouders als …) of druk van vrienden. Soms kunnen men-

sen onder dwang toestemming geven. Dat is dan natuurlijk geen echte 

toestemming, want die is niet vrijwillig verkregen.

Check: Kun je ook nee zeggen? Of krijg je dan problemen? Als dit geen 

problemen geeft, dan is het helemaal zonder dwang.

Ik voel mij niet onder druk gezet en ik zet niemand onder druk.

CC  Vrijwilligheid, zonder enige vorm van dwang of (zware) groeps-

druk is noodzakelijk.

Voorbeelden

 Een meisje en een jongen staan bij het fietsenhok. Het meisje wil zoenen 

met de jongen. De jongen aarzelt. Hij is verliefd op de beste vriendin van 

het meisje. Het meisje zegt: “Waarom wil jij niet zoenen? Zal ik tegen ie-

dereen zeggen dat jij een homo bent?” De jongen zoent het meisje.

Wel of niet oké? Niet oké. Het meisje zet de jongen onder druk. De jongen 

wil roddels voorkómen, dus doet hij het. Maar hij wil eigenlijk niet.

 Een jongen vertelt aan een meisje dat hij haar erg mooi vindt. Hij wil haar 

het liefst kussen. Hij kijkt het meisje aan en wacht wat zij terug zegt. Het 

meisje lacht. “Ik vind jou ook erg leuk”, zegt het meisje. Ze kussen elkaar.

Wel of niet oké? Wel oké. Ze willen allebei. Er is geen dwang.

 Twee jongens zijn verliefd op elkaar. De een vraagt de ander verkering. Ze 

zijn helemaal gelukkig met elkaar.

Wel of niet oké? Wel oké. Ze willen allebei. Er is geen dwang. Misschien 

keuren anderen het af vanuit religie. Maar de jongens hebben wel respect 

voor hun eigen en elkaars grenzen. Er is dus geen sprake van grensover-

schrijdend gedrag.

Er zijn mensen die vanuit hun geloof een relatie en seksualiteit tussen 

twee meisjes of twee jongens niet goedkeuren. Over deze theologische 

kwestie gaat dit programma niet.

Bij de methode ‘Be A Man!’ hanteren we een mensenrechtenbenadering. 

Dat betekent onder andere dat iedere jongere recht heeft op een eigen 

seksuele voorkeur, ongeacht opvattingen hierover uit de omgeving  

(zie ook 1.1).
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3.5.3 Gelijkwaardigheid

Heeft de een veel meer te zeggen dan de ander? En/of heeft een van de 

twee een positie met veel macht ten opzichte van de ander? Denk bijvoor-

beeld aan docent-leerling, arts-patiënt of politieagent-verdachte.

‘Ik moet zelf weten wat ik doe en met wie’, zeggen jongeren vaak. Dat 

kan lastig zijn als er geen gelijkwaardigheid is tussen (seks)partners. 

Bijvoorbeeld:

* Als er meer dan vijf jaar leeftijdsverschil is. De oudste heeft dan meest-

al meer te zeggen, hij/zij kan zijn/haar wil opleggen aan de ander.

* Als er verschil in positie is, kan de meest machtige bepalend zijn. Denk 

aan een meisje dat de pispaal van de klas is met de populaire player 

van de school. Die jongen heeft dan veel meer macht; het meisje kijkt 

tegen hem op en durft misschien geen ‘nee’ te zeggen. Daardoor 

gaat ze makkelijk haar eigen grens over. Dit kan ook zo zijn met een 

populair meisje en een jongen die gepest wordt.

* Als de een volwassen is en de ander niet. Een volwassene mag geen 

seks hebben met jongeren onder de 16 jaar (dat is strafbaar).

* Als er een groot verschil is in denken en doen. Soms is iemand wel 13 

jaar, maar loopt achter in de ontwikkeling. Als jij 15 bent, is zoenen 

met zo’n 13-jarig meisje niet gelijkwaardig. Sommige meisjes die ‘ge-

makkelijk‘ zijn, kunnen een beetje achter zijn.

Ik ben niet de mindere of de meerdere.

CC Gelijkwaardigheid tussen (seks)partners is noodzakelijk.

Voorbeelden

 Een meisje en een jongen zijn samen alleen thuis. Het meisje is 17 jaar 

en zit op een speciale school: ze heeft een verstandelijke beperking en is 

mentaal nog maar 12 jaar. De jongen is ook 17 jaar. Hij zit op een gewone 

school. De jongen en het meisje willen met elkaar zoenen en misschien wel 

meer.

Wel of niet oké? Niet oké. Het meisje en de jongen zijn niet gelijk aan 

elkaar. Hij is eigenlijk veel ouder dan zij.

 Een jongen en een meisje hebben verkering met elkaar. Ze zoenen vaak 

met elkaar. Hij is 14 jaar en zij is 15 jaar. Ze zit in een klas boven hem. Bei-

de zijn ze niet zo populair.

Wel of niet oké? Wel oké. Ze zijn gelijk aan elkaar. Een jaar leeftijdsver-

schil is niet veel.

 Een meisje loopt stage als docent. Ze vindt een jongen leuk in de klas 

waarvan zij docent is. De jongen en zij schelen niet veel in leeftijd. De 

jongen vind haar ook wel leuk. Wanneer ze met hem alleen is, kust ze de 

jongen.

Wel of niet oké? Niet oké. Zij is, ook al is zij een stagiaire, een soort do-

cent. Ze zijn daarom niet gelijk aan elkaar.
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 Een groepje jongens ziet een meisje voorbij lopen op straat. Ze stoten el-

kaar aan en gaan het meisje naroepen. Ze roepen dat ze er sexy uitziet en 

vragen of ze met hen meegaat.

Wel of niet oké? Niet oké. De jongens zijn met een groep, het meisje is 

alleen. Dit is niet gelijkwaardig. De meeste meisjes voelen zich in dit soort 

situaties dan ook zeer ongemakkelijk.

3.5.4 Ontwikkeling

Het begrip ‘ontwikkeling’ in het stuurwiel met de zes vuistregels kan voor 

de doelgroep het beste vertaald worden als ‘de leeftijd’. Past het gedrag 

bij de leeftijd? Sommige jongeren zijn er vroeg bij, anderen later. Uit on-

derzoek blijkt echter dat van de jongeren die de eerste keer seks hadden 

op een leeftijd van 13 jaar of jonger 33% hiertoe overgehaald of gedwon-

gen werd. Het is goed om dus niet te vroeg te beginnen.

Op basis van wetenschappelijk onderzoek is bekend wat je op een be-

paalde leeftijd mag en kan verwachten op seksueel gebied bij kinderen 

en jongeren. Maar natuurlijk ben je uniek en jij bepaalt waar je aan toe 

bent. Je kunt nooit te oud zijn om te starten met het ontdekken van 

seksualiteit, maar wel te jong. Meestal is het zo dat hoe ouder je bent hoe 

beter je weet wat je wilt en wat niet. Je wordt steeds minder makkelijk te 

beïnvloeden.

Er zijn ook jongeren bij wie de ontwikkeling anders of trager verloopt. 

Zo kan er bijvoorbeeld een verschil zijn tussen de leeftijd en wat de 

jongere daadwerkelijk begrijpt of kan inschatten. Vandaar het bredere 

begrip ‘ontwikkeling’.

Ik doe dingen die passen bij mijn leeftijd.

CC  Het is belangrijk dat je op seksueel gebied doet wat past bij je 

leeftijd.

Voorbeelden

 Een meisje en een jongen van 10 jaar gaan met elkaar zoenen. Ze gaan 

steeds verder en uiteindelijk hebben ze seks met elkaar.

Wel of niet oké? Niet oké. Hier zijn ze nog te jong voor.

 Een jongen en een meisje van 13 jaar vinden elkaar leuk en zoenen met 

elkaar.

Wel of niet oké? Wel oké. Zoenen is voor veel kinderen normaal op die 

leeftijd.

 Een jongen van 20 jaar wil nog geen seks.

Wel of niet oké? Wel oké. De jongen kan om diverse redenen (nog) geen 

behoefte hebben aan seks. Je kunt nooit te oud zijn om te starten met 

seks, maar wel te jong.



deeL1
3.  Seksueel grensoverschrijdend gedrag

MOVISIE  * * *   Handleiding voor peer educators: Be A Man! Liefde, relaties en seks: wat is OK?  * * *   pagina 28 van 80

2. Doelstellingen 4.  De doelgroep 5.  De voorlichting geven1.  Wat is ‘Be A Man!’? 

inhoudsopgave R
deel 2 R

bronnenlijst R
verder lezen R

3.5.5 Context of omgeving

In de supermarkt of in het klaslokaal ga je niet met een vriendin zoenen. 

De plek is verkeerd. In Nederland zijn dit geen plekken waar je met elkaar 

zoent of seks hebt. Dat past daar niet. Zoenen en seks doe je alleen of met 

zijn tweeën op een plek waar een ander daar geen last van heeft. Hand 

in hand lopen op straat of elkaar een kusje geven bij de bushalte kan in 

Nederland wel weer prima. Iets wat ook niet past, is om aan anderen on-

gevraagd porno te laten zien. Aan je muur thuis of op je locker op school 

pornoplaatjes ophangen, is niet gepast.

Ik doe dingen op een plaats die daar bij past.

CC  Het gedrag moet passen bij de plek en de mensen die daar zijn.

Voorbeelden

 Een jongen en een meisje zoenen uitgebreid midden in de aula tijdens de 

pauze op school. Iedereen kijkt.

Wel of niet oké? Niet oké. Dit kunnen ze beter op een andere plek doen.

 Een jongen en een meisje zitten op een bankje in het park. Het is een plek 

met veel struiken waar weinig mensen hen zien. Ze zoenen elkaar.

Wel of niet oké? Wel oké. Dit is een goede plek.

 Een jongen wil zijn vriendin kussen op de diploma-uitreiking in het bijzijn 

van haar (traditionele) familie.

Wel of niet oké? Niet oké. De kans is groot dat het meisje hier problemen 

mee krijgt.

 Een meisje geeft haar vriendin een zoen wanneer ze haar op de trein zet.

Wel of niet oké? Wel oké. Op het station elkaar een kus geven is oké.

3.5.6 Zelfrespect

Heb je respect voor jezelf? Zorg je ervoor dat je jezelf geen pijn of verdriet 

doet? En breng je jezelf niet in gevaar?

Vind jij dat je iemand best mag dwingen jou je zin te geven? Vind je van 

jezelf dat je niet mag zeuren als je iets moet doen op seksueel gebied dat 

je eigenlijk niet wilt? Dan pas je niet goed op jezelf. Let erop dat je goed 

voor jezelf kunt zorgen en anderen of jezelf geen pijn doet. Zelfrespect 

gaat over genoeg zelfvertrouwen en een positief beeld van jezelf hebben. 

Zo kun je jezelf beschermen tegen nare situaties.

Ik doe mezelf en anderen geen pijn of verdriet. Ik breng mijzelf 

niet in gevaar.

CC ‘ Met zelfrespect’ betekent dat je jezelf geen pijn of verdriet doet. 

En ook jezelf niet in gevaar brengt.
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Voorbeelden

 Een jongen gaat om met jongens die allemaal al eens gezoend hebben 

met een meisje. Hij heeft dat nog nooit gedaan en heeft er ook (nog) geen 

zin in. Toch zoent hij een meisje uit zijn klas op een avond.

Wel of niet oké? Niet oké. Zelfrespect = dingen doen waar je zelf achter 

staat. De jongen wil eigenlijk niet.

 Een meisje zegt tegen een jongen dat ze verliefd op hem is. Hij is niet ver-

liefd op haar. Het meisje legt haar hand in zijn nek. Hij haalt de hand weg. 

Hij zegt haar: “Sorry, maar ik ben niet verliefd op je.”

Wel of niet oké? Wel oké. De jongen heeft zelfrespect: hij doet geen din-

gen die hij niet wil.

 Een jongen van 17 jaar en een meisje van 18 jaar zijn erg verliefd op el-

kaar. Als ze klaar zijn met hun studie willen ze met elkaar trouwen. Ze zijn 

moslim en vinden allebei dat als maagd het huwelijk in gaan daarbij hoort. 

Ze raken elkaar daarom nog niet aan.

Wel of niet oké? Wel oké. Zowel het meisje als de jongen handelen vanuit 

hun eigen overtuigingen. Ze respecteren zichzelf.

3.6 Definitie van seksueel geweld
Bij de methode ‘Be A Man!’ geven we de voorkeur aan het begrip ‘seksu-

eel grensoverschrijdend gedrag’, in plaats van het begrip ‘seksueel geweld’ 

te gebruiken. Het begrip ‘seksueel geweld’ kan namelijk gebruikt worden 

als paraplubegrip voor álle vormen van seksueel getinte, ongewenste 

handelingen, zoals aanranding, verkrachting, incest, seksueel misbruik, 

seksuele intimidatie en gedwongen prostitutie (MOVISIE, 2009). Vaak gaat 

seksueel geweld gepaard met bedreigingen en geestelijke mishandeling, 

zoals kleineren, bedreigen, uitschelden, buitensluiten, chanteren (bijvoor-

beeld dreigen met suïcide als het slachtoffer niet meewerkt of het seksueel 

geweld niet geheim houdt). Soms wordt het slachtoffer ook fysiek mishan-

deld (slaan, schoppen, van de trap duwen) of tot seksueel contact gedwon-

gen onder bedreiging van een wapen.

Seksueel geweld betreft dus alle vormen van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag, zoals hierboven gedefinieerd. Bij licht seksueel grensoverschrijdend 

gedrag vinden we het echter niet altijd logisch om te spreken van seksueel 

geweld. Bijvoorbeeld: ook licht aanstootgevend gedrag of zelfbeschadigend 

gedrag valt hieronder, zoals een meisje dat haar borsten laat zien voor de 

webcam aan iemand die ze niet kent. Maar wanneer het gaat om seksueel 

agressieve praat van de ene klasgenoot naar de andere, kan dit bijvoorbeeld 

wel beschouwd worden als een lichte vorm van seksueel geweld.
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Marianne Vorthoren, directeur SPIOR (Stichting Platform Islamitische 

Organisaties Rijnmond):

‘Be A Man!’ is opgesteld voor Nederlandse jongens van Turkse of 

Marokkaanse - al dan niet islamitische - origine. De meeste Turks- of 

Marokkaans-Nederlandse jongeren hebben een islamitische achtergrond, maar 

de methodiek kan ook worden ingezet bij jongens van een andere culturele, 

maar dezelfde religieuze achtergrond. Denk bijvoorbeeld aan jongens van 

Somalische, Pakistaanse, Afghaanse, Iraakse of andere oorsprong. Dat wil niet 

zeggen dat het gedrag van de jongens altijd verklaard kan worden vanuit de 

islam. Sterker nog, niet zelden is het gedrag in tegenspraak met regels vanuit 

de religie en zijn bijvoorbeeld culturele tradities bepalender. Tegelijkertijd is de 

religie voor deze groep vaak een belangrijke factor in hun identiteit en biedt 

het kansen om hen aan te spreken op hun gedrag.

Het is afhankelijk van de uitvoerende organisatie en de specifieke groep 

deelnemers in hoeverre en op welke manier daarop wordt ingespeeld. In 

de ontwikkeling van de methodiek is onder andere samengewerkt met 

organisaties met een islamitische identiteit en in de uitvoering in de toekomst 

kan daar ook sprake van zijn. Dan is het van belang daarmee zorgvuldig 

rekening te houden, om het draagvlak om dit gevoelige onderwerp te 

bespreken binnen de organisatie en/of haar achterban te behouden. Daarbij is 

het van belang onderstaande  aspecten in het oog te houden.

SPIOR over islam, seksualiteit en de zes criteria voor het beoordelen van seksueel gedrag

Fysiek contact en seksualiteit tussen man en vrouw is volgens de islam 

alleen toegestaan binnen de context van het huwelijk

Hoe verhoudt zich dit nu tot de in de methodiek geformuleerde zes criteria 

voor positief en respectvol seksueel contact? Gesteld kan worden dat vanuit 

de islam de zes geformuleerde criteria worden onderschreven, maar niet als 

voldoende worden gezien om een situatie als ‘oké’ te beoordelen. Daarvoor 

is er immers een aanvullend, stringent criterium: de context van het huwelijk. 

Dit kan ook worden gezien als een nadere, specifieke afbakening van het 

criterium ‘passend bij de context’.

Zo kan dit betekenen dat ook als aan alle zes criteria is voldaan in een 

situatie, dit vanuit het oogpunt van de islam nog niet per se ‘oké’ is. Een 

jongen en meisje die bijvoorbeeld met elkaar zoenen met vrijwilligheid, 

toestemming, gelijkwaardigheid, passend bij hun ontwikkeling en de 

context en met zelfrespect, maar niet getrouwd zijn, is vanuit islamitisch 

oogpunt niet ‘oké’. Anderzijds wil alleen het voldoen aan de norm ‘binnen 

het huwelijk’ niet betekenen dat aan alle criteria van respectvol seksueel 

gedrag wordt voldaan – ook binnen het huwelijk kan in die zin seksueel 

grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Het is dus ook vanuit het perspectief 

van het geloof van belang aan de zes criteria aandacht te besteden.

lees verder >>
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Zoals genoemd, is niet al het gedrag van moslimjongeren in overeenstemming 

met de islam. We weten dat in de praktijk (zie de cijfers zoals genoemd in 

deze handleiding) ook moslimjongeren contacten en relaties hebben en 

seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen, al is het maar het beledigend 

naroepen van meisjes of vrouwen. Daarom kan deze methodiek een belangrijk 

hulpmiddel zijn om dat gedrag positief te beïnvloeden en de jongeren 

respectvoller naar zichzelf en naar anderen te laten zijn.

‘Geen schaamte in het geloof’, maar op een passende manier

In de islam geldt dat alles bespreekbaar moet kunnen zijn: ‘er is geen 

schaamte in het geloof’. Wel moet dit op een gepaste en respectvolle 

manier en in een passende setting gebeuren. Let wel: vanuit diverse 

culturen is men dit echter niet altijd gewend en zijn bepaalde onderwerpen, 

waaronder seksualiteit, vaak taboe. Met het laatste moet dus - door een 

cultuursensitieve aanpak - rekening worden gehouden. Het eerste kan 

een handvat bieden voor het vergroten van bespreekbaarheid. Een ander 

leidend principe vanuit de islam is dat men situaties vermijdt waarin niet 

geoorloofde zaken voorkomen of daartoe aanleiding kan worden gevonden. 

Dat betekent ook dat men niet kijkt naar niet toegestane zaken, of zaken 

die voorbehouden zijn aan de intimiteit van een echtpaar. Daarom is de inzet 

van beelden zoals de beelden in de ‘Be A Man!’ filmfragmenten af te raden 

bij uitvoering van de methodiek in een context waar een duidelijk accent op 

de islamitische identiteit wordt gelegd, zoals een moskee.

Omgang met andersgezinden

De islam kent duidelijke regels voor de omgang tussen mannen en vrouwen, 

jongens en meisjes en over seksualiteit en eerbaarheid, zowel over innerlijke 

als uiterlijke aspecten (o.a. kleding). De islam staat tevens voor respectvol 

gedrag tegenover een ieder, ongeacht hoe die ander zich gedraagt of 

bijvoorbeeld kleedt. Men kan vanuit het islamitisch perspectief het niet 

eens zijn met het gedrag van de ander of het gedrag zelfs proberen te 

ontmoedigen, maar dat laat onverlet dat de ander, als mens, als naaste, recht 

heeft op een respectvolle bejegening. In dit verband is het begrip ‘de rechten 

van de buur’ van belang. ‘Buur’ heeft in dit verband niet alleen betrekking 

op degenen die direct naast ons wonen, maar in feite op allen die we in 

het dagelijks leven tegenkomen. Dezelfde redenering is van toepassing op 

mensen van andere seksuele geaardheid. Homoseksuele relaties worden 

vanuit de islam niet goedgekeurd, maar dat laat onverlet dat ook de 

homoseksuele medemens, ‘buur’, recht heeft op een respectvolle bejegening.
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3.7 Seksuele weerbaarheid
Volgens de Rutger Nisso Groep en het IIAV (Meulmeester et al. 2009), gaat 

seksuele weerbaarheid over controle en regie over je eigen seksualiteit. 

Het gaat over het vermogen om keuzes te maken, wensen en grenzen te 

uiten en verantwoordelijkheid te nemen voor je gedrag en de gevolgen 

daarvan. De volgende aspecten worden daarbij benoemd:

* Controle en regie over de individuele beleving van intimiteit, lust, 

erotiek en seksualiteit als ook de beleving van seksualiteit met een 

ander of anderen.

* Seksuele relaties met anderen: dan betreft het het vermogen om veili-

ge en prettige seks te hebben op een zelf gekozen moment, met een 

zelf gekozen partner, op een zelf gekozen manier, met wederzijdse 

instemming.

* Het nemen van de verantwoordelijkheid voor de eventuele gevol-

gen van seksueel contact: denk aan de preventie van soa (zoals hiv) 

besmetting, ongewenste zwangerschap en de zorg voor eventuele 

kinderen en om het vermogen om onveilige en onvrijwillige seksuele 

ervaringen te vermijden, zich te weren (verbaal, non-verbaal, fysiek) 

in bedreigende situaties en negatieve gevolgen van onveilige seks en 

seksueel geweld te beperken (door hulp te vragen bij bijvoorbeeld de 

weg naar wel/niet abortus of behandeling van soa etc.).
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4.1 Wie is de doelgroep?
De doelgroep bestaat uit laagopgeleide jongens van Marokkaanse of Turk-

se afkomst, in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar. De meeste van deze jongens 

zijn islamitisch opgevoed.

‘Be A Man!’ richt zich op vroegtijdige preventie. Dat wil zeggen dat de 

insteek is om de jongens tijdig te informeren over seksualiteit en waar 

grenzen liggen op seksueel gebied, om te voorkómen dat de jongens over 

eigen grenzen gaan of die van een ander. De methode is niet specifiek 

bedoeld voor jongens die al (veel) seksueel grensoverschrijdend gedrag 

vertonen of ondervonden hebben.

De methode is daarnaast ook goed bruikbaar voor andere laagopgeleide 

jongens van dezelfde leeftijd uit een cultuur waarbij vergelijkbare normen 

en waarden een rol spelen met betrekking tot man-vrouwverhoudingen 

en seksualiteit.

4.2 Schatting grootte van de doelgroep
Het is moeilijk een goede schatting te geven van de grootte van de doel-

groep. We kunnen wel iets zeggen over de grootte van verschillende 

subgroepen. Hoeveel Marokkaanse en Turkse jongeren wonen er in Ne-

derland? Gaat het eigenlijk om een grote groep jongeren? Wat is bekend 

over hun opleidingsniveau? Kunnen we iets zeggen over verschillen tussen 

jongens en meisjes wat betreft het opleidingsniveau? Hoe groot zijn deze 

verschillen? Om een idee te geven, presenteren we hierover enkele cijfers.

4. de doelgroep4. de doelgroep

‘Be A Man!’ richt zich op een specifieke doelgroep, namelijk 12- t/m 16-jarige, laagopgeleide jongens met 

een Marokkaanse of Turkse achtergrond. Wat weten we van deze doelgroep? Wat hebben deze jongens van 

huis meegekregen over seksualiteit en man-vrouwverhoudingen? En hoe gaan ze daar vervolgens mee om? 

In dit hoofdstuk nemen we de doelgroep onder de loep. Deze achtergrondinformatie biedt meer zicht op de 

doelgroep in relatie tot de thema’s van ‘Be A Man!’.
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Jongeren met een Marokkaanse of Turkse achtergrond

Jongeren met een Marokkaanse of Turkse achtergrond zijn sterk vertegen-

woordigd in Nederland. Op 1 januari 2012 woonden er bijna 1,2 miljoen al-

lochtone jongeren van 0 tot 25 jaar in Nederland: dat is bijna een kwart van 

alle jongeren, aldus de Jeugdmonitor. Jongeren van Marokkaanse afkomst 

vormden in 2012 met 173 duizend de grootste groep niet-westerse allochto-

nen. De jongeren van Turkse afkomst vormden met 164 duizend de op-één-

na grootste groep. De meeste van deze jongeren zijn in Nederland geboren, 

maar hebben ouders die in het buitenland zijn geboren (tweede generaties).

Opleidingsniveau

Het opleidingsniveau van leerlingen met (ook) een niet-Nederlandse ach-

tergrond is gemiddeld lager dan dat van andere leerlingen. In het leerjaar 

2011/2012 zat slechts 13% van de leerlingen die (ook) een niet-Neder-

landse achtergrond heeft op het vwo terwijl van de andere leerlingen er 

25% op het vwo zat (CBS, 2012). De leerlingen van Marokkaanse of Turkse 

afkomst gaan het minst vaak naar havo en vwo (CBS, 2012). Wel wordt 

de afstand tussen leerlingen met (ook) een niet-Nederlandse afkomst en 

andere leerlingen kleiner (CBS, 2012).

Jongens zijn gemiddeld gezien iets lager opgeleid dan meisjes, zo blijkt uit 

de kerncijfers onderwijs 2007-2011 van het ministerie van Onderwijs, Cul-

tuur en Wetenschap. Jongens zijn oververtegenwoordigd op het speciaal 

voortgezet onderwijs, praktijkgericht onderwijs en op leerwegondersteu-

nend onderwijs. Ook in het derde leerjaar van het vmbo zijn jongens in de 

meerderheid (52%), terwijl de verhouding in het derde leerjaar havo en 

vwo net omgekeerd is

4.3  Meer risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag
Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt in alle kringen voor, maar 

sommige jongens lopen meer risico om met dit gedrag te maken te krijgen 

dan anderen:

* Laagopgeleide jongeren lopen meer risico om te maken te krijgen 

met seksueel grensoverschrijdend gedrag (de Graaf et al. 2005, 2012).

* Jongens gaan vaker de grens over van een meisje dan andersom (De 

Graaf et al., 2005, 2012; Kuyper et al., 2010): 74,7% van de jonge 

mannen zegt wel eens over iemands grens te zijn gegaan op seksueel 

gebied, terwijl dit percentage met 48,2% bij jonge vrouwen een stuk 

lager ligt (Kuyper et al., 2010).

* Jongens van Marokkaanse of Turkse afkomst, laagopgeleide jongens 

én jongeren die vroeg beginnen met seks hebben een lagere seksuele 

interactiecompetentie. Hiermee worden bedoeld de kennis, vaar-

digheden en attitudes die nodig zijn om een seksueel contact veilig, 

prettig en gelijkwaardig te maken (De Graaf et al., 2005). Hierbij 

lijken diverse factoren een rol te spelen in de kwetsbaarheid van de 

doelgroep, zoals:

* minder ouderlijke begeleiding (Pels, 2003);

* verminderde kennis over seksualiteit onder specifiek islamiti-

sche jongeren (de Graaf et al. 2012);
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* sociale en groepsdruk, machocultuur, dubbele moraal en tradi-

tionele opvattingen over man-vrouwverhoudingen (Pels, 2003; 

Demant, 2005; Azough, Poelman &. Meijer, 2007; Ermers, 2007; 

Laagopgeleide jongeren lopen meer risico

* 20% van de meisjes (bijna 1 op de 5) op het vmbo is ooit gedwongen 

tot seksuele handelingen. Dit is significant meer dan hoogopgeleide 

meisjes.

* 6% van de jongens op het vmbo is ooit gedwongen tot seksuele 

handelingen. Dit is significant meer dan hoogopgeleide jongens.

Grote verschillen tussen jongens en meisjes

* Meisjes hebben vaker seksuele grensoverschrijding mee gemaakt: 17% 

van de meisjes en 5% van de jongens geeft aan wel eens gedwongen 

te zijn om seksuele dingen te doen die ze eigenlijk niet wilden. Meisjes 

hebben met alle ongewilde seksuele handelingen vaker ervaring dan 

jongens.

* Bij jongens lijkt de sociale druk iets groter in de vriendengroep om aan 

seks te doen dan onder meisjes.

* Meisjes maken iets vaker mee dan jongens dat de ander boos op hen 

wordt als ze nee zeggen tegen seks: 12% van de meisjes heeft dit wel 

eens meegemaakt, tegen 6% van de jongens.

Als je jong aan seks begint, loop je meer risico

* ‘Jonge starters’ – jongeren die relatief vroeg voor het eerst seks hebben 

– lopen meer risico: zij werden vaker gedwongen dan anderen. Jongens 

die met 13 jaar of jonger voor het eerst geslachtsgemeenschap hadden, 

zeggen relatief vaak dat ze dachten dat iedereen het al gedaan had.

* Jongens en meisjes van 12 t/m 14 jaar zijn in seksuele interacties daarnaast 

minder assertief en ze hebben minder controle en zelfvertrouwen dan 

oudere jongeren.

Marokkaanse en Turkse jongens lopen meer risico

Tegen hun wil:

* 29% van de jongens van Marokkaanse afkomst en 32% van de 

Overhalen en seksuele dwang. Cijfers afkomstig uit ‘Seks onder je 25e’ (De Graaf et al., 2012):

Lees verder >>

Buijs, Hekma, & Duijvendak, 2008; Brenninkmeijer, Geerse & 

Roggeband, 2009; Felten, Janssens & Brants, 2009; Yerden, 

2010).
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meisjes van Marokkaanse afkomst geven aan een seksuele ervaring 

te hebben gehad die tegen de eigen wil in ging. Voor Marokkaanse 

jongens is dit significant meer dan voor andere jongens. Voor 

Marokkaanse meisjes is dit lager dan voor andere meisjes.

* 27% van de jongens van Turkse afkomst en 25% van de meisjes van 

Turkse afkomst geven aan een seksuele ervaring te hebben gehad die 

tegen de eigen wil in ging. Voor Turkse jongens is dit significant meer 

dan voor andere jongens. Voor Turkse meisjes is dit lager dan voor 

andere meisjes.

Dwang of druk ervaren:

* 21% van de jongens van Marokkaanse afkomst en 28% van de 

meisjes van Marokkaanse afkomst geven aan druk of dwang te 

hebben ondervonden op seksueel gebied. Voor Marokkaanse meisjes 

is dit significant lager dan voor andere meisjes.

* 27% van de jongens van Turkse afkomst en 28% van de meisjes van 

Turkse afkomst geven aan druk of dwang te hebben ondervonden op 

seksueel gebied. Voor Turkse meisjes is dit significant lager dan voor 

andere meisjes.

Dwang of druk uitoefenen:

* 31,2% van de Turkse jongens en 21,7 % van de Marokkaanse jongens 

zeggen ooit druk of dwang te hebben uitgeoefend op seksueel 

gebied. Dit is significant meer dan voor andere jongens.
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4.4 Hoe gaat de doelgroep om met seksualiteit?
Cultuur en religie hebben veel invloed op de manier waarop mensen om-

gaan met seksualiteit. Het heeft invloed op de manier waarop ouders hun 

kinderen informeren over seksualiteit, op welk seksueel gedrag wel en 

welk niet wordt getolereerd en wanneer zij daarop ingrijpen. Ook is het 

van invloed op de manier waarop jongeren zelf denken over seksualiteit 

en de manier waarop zij hier mee omgaan. Hieronder lichten we enkele 

verschillen toe.

Familie, eer en gemeenschap zijn belangrijk

In veel culturen speelt de familie-eer een grote rol, zoals in bepaalde 

culturen die oorspronkelijk komen uit de Balkan, Noord-Afrika, Zuid-Ame-

rika, Zuidelijk Azië, Zuid-West Azië. Het gaat om onderling zeer verschil-

lende landen zoals India, Turkije, Soedan en China (Ermers, 2007; Bren-

ninkmeijer, Geerse & Roggeband, 2009; Bakker & Felten, 2011). In deze 

gemeenschappen wordt de eer grotendeels bepaald door hoe de eigen 

gemeenschap het gedrag van het individu en zijn/haar familie beoordeelt. 

De eer ontleen je door je te houden aan de basisvoorwaarden om bij de 

sociale groep te horen. Deze beoordeling vindt voortdurend plaats. Het 

gaat om allerlei maatschappelijke zaken zoals geld en handel, maar ook 

om wat de zedelijke familie-eer wordt genoemd (Ermers, 2007; Brennink-

meijer, Geerse & Roggeband, 2009; Bakker & Felten, 2011).

Marianne Vorthoren, directeur van SPIOR: “Vanuit de islam is 

maagdelijkheid voor het huwelijk zowel voor meisjes als jon-

gens een vereiste. Maar veel mensen benadrukken alleen de 

maagdelijkheid van meisjes.”

Deze zedelijke familie-eer houdt in dat meisjes en vrouwen worden gezien 

als de draagsters en beschermsters van de familie-eer. Meisjes en vrou-

wen dienen zich kuis te gedragen. Voor een ongetrouwd meisje betekent 

dit maagd blijven tot het huwelijk. Zij moet fysiek ‘onbevlekt’ zijn, dat 

betekent geen seksuele contacten buiten het huwelijk – dus als maagd 

het huwelijk in – en daarna niet vreemdgaan. Vrouwen en meisjes die-

nen zich aan allerlei regels en voorschriften te houden als zij zich in het 

openbaar begeven. Dit zijn voorschriften voor kleding, gedrag, contacten 

met mannen, etc. Deze regels en dit gedrag verschillen per gemeenschap. 

Alle regels zijn gericht op het voorkomen van roddel in de gemeenschap. 

Roddels tasten de eer van de familie aan. Aan mannen is het om deze eer 

te bewaken en te controleren. Zij moeten de roddels voorkomen. De eer 

van mannen hangt dus af van het gedrag van zijn vrouwelijke verwanten 

en echtgenote (Krikke, Nijhuis & Wensenbeek, 2000; Bakker, 2005; Bakker 

& Felten, 2007; Simsek, 2006; Ermers 2007; Brenninkmeijer, Geerse & Rog-

geband, 2009). Zo’n ‘eer-systeem’ is onafhankelijk van religie; het is dan 

ook herkenbaar in verschillende islamitische, christelijke en hindoestaanse 

samenlevingen (Brenninkmeijer, Geerse & Roggeband, 2009).
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Jongens moeten de eer beschermen

Vanaf kleins af aan leren jongens dat het hun taak is om de eer van hun 

zussen te beschermen en te verdedigen. Zij moeten hen controleren en 

eventueel corrigeren. Broers die deze taak niet op zich willen nemen, die 

vinden dat hun zus net zo vrij mag zijn als zijzelf, kunnen gecorrigeerd 

worden door andere mannelijke familieleden (Wilmink, Felten & Bakker, 

2009; Mol, 2010).

Dubbele moraal

Als je als jongen wordt gezien als homoseksueel wordt dit bijna altijd 

gezien als een ernstige schending van de zedelijke familie-eer. Het opdoen 

van seksuele ervaring voor het huwelijk met meisjes wordt vaak be-

schouwd als een pré. Het gaat dan om ‘oneervolle meisjes’, meisjes die zich 

op straat tonen en met mannen omgaan (Ermers, 2007; Felten & Bakker, 

2012). Deze dubbele moraal botst met een veel gehoorde visie op de islam, 

waarin dezelfde regel geldt voor meisjes en jongens, namelijk om maagd 

te blijven voor het huwelijk. Vooral meisjes vinden het vaak oneerlijk dat 

in de praktijk veel jongens de islamitische norm van maagdelijkheid voor 

het huwelijk niet serieus nemen als het gaat om henzelf (Brenninkmeijer, 

Geerse & Roggeband, 2009).

Weinig bewegingsvrijheid meisjes

Als het gaat om seksualiteit, worden meisjes en jongens in een cultuur 

waarin de zedelijke familie-eer belangrijk is, dus ongelijk behandeld. Een 

(te intieme) omgang met jongens is voor meisjes meestal verboden. Meis-

jes krijgen daarom weinig bewegingsvrijheid: ze mogen bijvoorbeeld vaak 

niet zonder broer ’s avonds over straat en een relatie voor het huwelijk is 

verboden. Meisjes mogen vaak geen verkering hebben, niet openlijk met 

jongens van buiten de familie omgaan en meestal ook niet alleen ’s avonds 

de deur uit. Ook mogen de meeste meisjes niet naar cafés, restaurants of 

discotheken. Meisjes die op deze plekken worden gesignaleerd worden 

door veel jongens beschouwd als ‘hoeren’ of ‘sletten’. Een nacht van huis 

weg is vaak taboe: ook als het gaat om een uitje van de school (Salverda, 

2005; Salverda, 2010; Felten, 2011).

Geweld omwille van de eer

Veel meisjes vinden maagdelijkheid zelf ook belangrijk, maar vinden het 

oneerlijk dat er met twee maten wordt gemeten (Brenninkmeijer, Geerse 

& Roggeband, 2009). Meisjes ondernemen daarom stiekem activiteiten 

buiten de deur, zien jongens daarom in het geheim of hebben geheime re-

laties, vaak in samenwerking met een klasgenoot, vriendin, zus of nichtje 

die hen een alibi geven (Salverda, 2005; Salverda, 2010). Aan dit stiekeme 

gedrag en deze geheime levens kleven grote risico’s: het maakt je kwets-

baar voor roddel en het maakt je chantabel. Als het uitkomt, kan een 

meisje thuis met grote conflicten te maken krijgen. Opsluiten in huis, ge-

dwongen uithuwelijking, terugsturen naar het land van herkomst, mishan-

deling en soms zelfs moord kunnen dan ingezet worden om de eer van de 

familie te beschermen. Dit noemen we eergerelateerd geweld (Brennink-

meijer, Geerse & Roggeband, 2009; Bakker & Felten, 2011). Soms kan een 

meisje de druk niet meer aan en doet ze een zelfmoordpoging (Salverda, 
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2005; Van Bergen, 2009; Salverda, 2010; Felten, 2011). Ook jongens kunnen 

het slachtoffer worden van geweld: bijvoorbeeld als zij verkering hebben 

met een meisje dat (nog) geen verkering mag hebben. De broer van dit 

meisje of een ander mannelijk familielid kan deze jongen dan bedreigen, 

mishandelen of vermoorden. Daarnaast kunnen jongens waarvan bekend 

is dat zij verliefd worden op jongens of een (seksuele) relatie hebben (ge-

had) met een andere jongen, het slachtoffer worden van eergerelateerd 

geweld (Aalst & Johannink, 2007). Sommige jongens die hun homoseksu-

ele gevoelens ontkennen uit angst voor verstoting door familie en gezin 

van herkomst zien we terug in de prostitutie; het is onduidelijk om welke 

aantallen het gaat (Repetur & Veenstra, 2010).

Religie is een belangrijke leidraad

Dat seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag in veel isla-

mitische gemeenschappen moeilijk bespreekbaar is (Cense & Van Dijk, 

2010), komt niet alleen door familie-eer, maar heeft ook te maken met 

religie. Gelovige jongeren met een islamitische achtergrond hebben met 

enkele andere dimensies te maken. Aan de ene kant kunnen jongeren 

uit hun keuze om een ‘goede moslim’ te zijn en maagd (m/v) te blijven 

veel zelfrespect putten, aan de andere kant kan het taboe op het ver-

tonen van seksueel gedrag ertoe leiden dat zij overtredingen van de re-

gels met betrekking tot seksualiteit geheim houden (Cense & Van Dijk, 

2010). Daarnaast bestaat ook het verschijnsel dat een taboe op (een 

bepaalde vorm van) seksualiteit die (vorm van) seksualiteit juist extra 

aantrekkelijk maakt (Kerrigan, 1999; Azough, Poelman & Meijer, 2007).

Veel (al dan niet gelovige) jongeren met een islamitische achtergrond 

maken een onderscheid tussen religie enerzijds en etnisch-culturele tra-

dities van de eerste generatie anderzijds (Demant, 2005; Brenninkmeijer, 

Geerse & Roggeband, 2009). Zo vinden steeds meer jongeren dat geweld 

ten aanzien van een meisje dat zich onkuis heeft gedragen (eergerelateerd 

geweld) voortkomt uit de cultuur, niet oké is en niets te maken heeft met 

religie (Brenninkmeijer, Geerse & Roggeband, 2009).

4.5 Opvoeding van de doelgroep
Opvoeding is sterk cultureel gebonden. Veel jongens uit de doelgroep 

worden opgevoed door een ouder die is opgevoed in Nederland en een 

ouder die is opgevoed in Turkije of Marokko (Hooghiemstra, 2003).

Relatief veel vrijheid, weinig opvoeding

In culturen waarin de familie-eer voorop staat, krijgen jongens veel meer 

bewegingsvrijheid dan meisjes als zij in de adolescentie komen. Meisjes 

krijgen als zij in de pubertijd komen juist minder vrijheid, jongens juist 

meer. Ouders menen dat als een jongen in de puberteit komt, hij geen ou-

derlijke instructie meer nodig heeft. Zij krijgen ook vaak een grote verant-

woordelijkheid, bijvoorbeeld ook als het gaat om hun eigen schoolcarrière 

(Pels, 2003; Demant, 2005). Het beeld is echter wel aan het schuiven: de 

autonomie voor jongens wordt onder de jongere generaties minder (Pels, 

2003). In het gezin hebben, in de Marokkaanse en Turkse gemeenschap, 

formeel de vaders een opvoedende rol voor de zonen, vooral gericht op 

begeleiding en supervisie in het publieke leven. In de praktijk komt deze 
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taak toch vooral bij de moeders terecht (Pels, 2003; Distelbrink, Geense, 

& Pels, 2005; Elderling, 2006; Yerden, 2008, 2010). De vaders treden vaak 

alleen op als een soort moreel leidsman van het gezin (Distelbrink, Geense, 

& Pels, 2005). Beide ouders praten niet veel met hun zonen, veel commu-

nicatie gaat non-verbaal. Slaan of andere vormen van geweld worden nog 

vaker gebruikt en normaal gevonden om kinderen tot gehoorzaamheid te 

dwingen dan in andere gezinnen (Elderling, 2006; Yerden, 2008, 2010; van 

den Broek, Kleijnen & Keuzenkamp, 2010).

Als zoon in de problemen komt

Ouders van Turkse en Marokkaanse afkomst zijn met name bang dat het mis 

gaat met hun kinderen wanneer deze in de pubertijd komen (van den Broek, 

Kleijnen & Keuzenkamp, 2010). Wanneer hun kind dan problemen heeft, 

legt een deel van de ouders van Marokkaanse of Turkse afkomst de verant-

woordelijkheid hiervoor bij de kinderen zelf (of bij de invloed van slechte 

vrienden en/of de Nederlandse samenleving). Ze hebben daarbij weinig 

oog voor omgevingsfactoren of hun eigen functioneren als ouder (Yerden, 

2010). Deze ouders hebben ook het idee dat zij zelf weinig invloed hebben 

op het voorkomen of verminderen van problemen onder hun kinderen (van 

den Broek, Kleijnen & Keuzenkamp, 2010). Jongens moeten het dus vooral 

zelf doen. Ouders van niet-Westerse afkomst zijn gemiddeld dan ook meer 

negatief gestemd over de opvoeding van hun kinderen (Ince & van den Berg, 

2009). Bij ouders die negatief gestemd zijn over de opvoeding, worden vaker 

opvoedproblemen gesignaleerd dan bij ouders die positief gestemd zijn 

(Ince & van den Berg, 2009).

Jongens zijn meer op elkaar aangewezen

Vanuit de cultuur van herkomst is het vaak gebruikelijk dat jongens en 

meisjes zich in andere domeinen begeven. Thuis zijn de vrouwen, en bui-

ten, op straat, is het domein van jongens en mannen (Pels, 2003; Ermers, 

2007; Mol, 2011). Maar deze jongens groeien ook op met weinig contac-

ten met autochtone kinderen (zowel meisjes en jongens) door de ernstige 

segregatie in het Nederlandse onderwijsstelsel (Paulle, 2007). Daarnaast is 

er ook een gebrek aan ouderlijke bemoeienis (Pels, 2003) en ook hulpver-

leners zijn relatief afwezig in het leven van deze jongens: althans als het 

gaat om de preventie jeugdzorg (Vos, 2010).

In andere woorden wordt de context waarin jongens van Marokkaanse of 

Turkse afkomst opgroeien vooral gevormd door andere allochtone jon-

gens. De jongens zijn in het opgroeien meer op elkaar aangewezen dan 

andere jongens. Het leven van in het bijzonder Marokkaanse jongens vindt 

daarbij vaak op straat plaats. Onder vele groepen jongeren van Marok-

kaanse afkomst is een straatcultuur ontstaan met een eigen groepsdyna-

miek waarin vooral het etaleren van stoer, mannelijk en dwars gedrag de 

drijvende kracht is. Je wordt dan gezien als een ‘echte man’ en dat is de 

hoogst haalbare status (Bouman, 2010; Hemmes & Ulichki, 2010).
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4.6 Uitsluiting en discriminatie van de doelgroep
Veel jongens met een Marokkaanse of Turkse achtergrond voelen zich 

gediscrimineerd (Komen 2010; Hosper, 2011). In onderzoek onder jonge-

ren in de leeftijd van 15 tot 24 jaar gaf van de jongeren van Marokkaanse 

afkomst 51% aan zich af en toe gediscrimineerd te voelen en bij 17% was 

dit regelmatig tot vaak het geval. Van de jongeren van Turkse afkomst 

voelden respectievelijk 42% en 11% zich af en toe of vaker gediscrimi-

neerd. Jongeren van Marokkaanse afkomst zeiden daarnaast zich dikwijls 

als groep gediscrimineerd te voelen (Hosper, 2011). Deze discriminatie lijkt 

niet zonder gevolgen te zijn. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat jongeren 

die zich persoonlijk meer gediscrimineerd voelden, wel drie keer zo vaak 

aangaven depressieve symptomen te vertonen dan degenen die zich niet 

gediscrimineerd voelden (Hopser, 2011). Dit verband is het sterkst onder 

Marokkaanse jongeren. Dat komt mogelijk doordat ze meer geïntegreerd 

zijn. Juist omdat deze jongens zich meer Nederlander voelen, komen voor-

oordelen en discriminatie bij hen wellicht harder aan dan bij een generatie 

voor hen (Komen, 2010).
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Als je voorlichting gaat geven, is het belangrijk dat je je goed voorbereidt. Dit betekent onder andere dat je het 

programma afstemt op je doelgroep en afspraken maakt met de organisatie en de andere peer educator met 

wie je de bijeenkomsten gaat verzorgen. In dit hoofdstuk lees je hoe je dat doet en krijg je didactische tips.

5.1 Voordat je de ‘Be A Man!’ gaat geven
Voordat je de voorlichting gaat geven, is het belangrijk een aantal zaken 

duidelijk te krijgen:

* Welke school of organisatie? Om welke reden komen de jongens naar 

deze plek? Is het verplicht of vrijwillig?

* Wat weten de jongens al van het onderwerp? Hebben ze bij de orga-

nisatie al eerder aandacht besteed aan dit onderwerp?

* Wat is de leeftijd van de jongens?

* Hoeveel jongens zullen er deelnemen?

* Namen van de jongens? Is er eventueel een namenlijst beschikbaar?

* Wat weet je over de wensen en verwachtingen van de jongens? Op 

welke manier kan je hier op inspelen?

* Welke faciliteiten heb je (ruimte, apparatuur, internetverbinding, is er 

een beheerder etc.)?

* Overige bijzonderheden?

5. de voorlichting geven5. de voorlichting geven

Peer educator en leraar-in-opleiding Mohamed: “Het gaat 

erom dat de jongens met elkaar, maar ook individueel den-

ken over dit onderwerp. Het is belangrijk dat zij voor zichzelf 

weten wat ze willen.”
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5.2 Hoe richt je het programma in?
Bij een voorlichting is het belangrijk dat de deelnemers:

* iets horen of zien dat ze interesseert;

* iets nieuws horen;

* op een andere manier leren kijken naar iets wat heel vanzelfsprekend 

voor ze is (“ik realiseer me nu pas dat meisjes veel minder vrijheid 

hebben dan jongens”).

Niet alleen luisteren en kijken is belangrijk, maar ook dat de deelnemers:

* iets van hun eigen verhaal mogen vertellen;

* hun vragen kunnen stellen (“wie kan je helpen?”);

* hun mening kunnen zeggen.

Het gaat bij een voorlichting om een combinatie van informatie geven en 

uitwisselen. Het helpt als het programma afwisselend is voor de deelne-

mers. Dus niet alleen luisteren, maar ook een stukje film kijken, met elkaar 

uitwisselen, iets maken. Het belangrijkste is dat de jongens met jullie en 

met elkaar in gesprek gaan. Luisteren naar jouw en naar elkaars ervaring 

en mening, daardoor leren ze van jou en van elkaar.

Het is wel nodig dat de deelnemers zich veilig voelen in de groep om iets 

te zeggen of te vragen. De onderwerpen waar jullie over praten zijn per-

soonlijk en voor sommigen een taboe. Daarom maak je met de groep eerst 

een paar afspraken, bijvoorbeeld dat alles wat gezegd wordt binnen deze 

vier muren blijft.

5.3 Welke werkvorm kies je?
Op basis van de informatie die je hebt verkregen (zie 5.1) bereid je het 

programma/de bijeenkomst voor. Deze informatie helpt je om binnen 

de doelstelling een keuze te maken uit de werkvormen. De doelstelling 

en leerdoelen die per bijeenkomst en programmaonderdeel beschreven 

worden, zijn echter leidend. Als je de voorlichting met zijn tweeën geeft, 

overleg dan van te voren goed hoe je het programma opzet en de taken 

verdeelt. Wie van jullie begeleidt welke werkvorm of oefening? Wie ver-

telt wat, en wat wil je eventueel inbrengen vanuit eigen ervaringen?

Enkele adviezen voor het kiezen van de werkvormen:

* Zoek werkvormen uit waarvan jij denkt dat deze bij de groep passen.

* Kies werkvormen die je zelf leuk vindt of waar jij je vertrouwd mee 

voelt, waarvan je denkt: daar kan ik wat mee!

* Maak het niet te ingewikkeld voor jezelf. Wil niet te veel!

* Maak het ook voor de groep niet ingewikkeld.

* Maak de opbouw logisch: voorstellen, regels afspreken, een opwar-

mertje, kennis, bewustwording en meningsvorming, wat kun je doen, 

afronding en afsluiting.

* Bij de werkvormen worden voorbeelden van situaties gegeven. We 

raden je aan om vooraf deze voorbeelden en vragen voor jezelf door 

te nemen en goed te bepalen waar je zelf staat.
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5.4 Tijdens de voorlichting
Enkele adviezen voor tijdens het uitvoeren van de voorlichting:

* Zorg vooraf dat de ruimte klaar is voor ontvangst, bijvoorbeeld de 

stoelen aan de kant.

* Zorg dat je de oefening vooraf goed hebt doorgelezen.

* Zorg dat je vooraf de materialen klaar hebt liggen. Check bijvoor-

beeld of de pc/beamer of de tv/dvd-speler het doet.

* Zorg dat je stellingen of vragen bij je hebt of op een bord hebt 

opgeschreven.

* Geef een duidelijke uitleg aan de groep, ga staan als je uitleg geeft. 

Zorg dat iedereen je goed ziet en hoort.

* Als een werkvorm niet aanslaat, pas deze dan aan. Of stop ermee en 

kies een andere werkvorm. Zorg dat je een reserveoefening achter de 

hand hebt.

* Als er vragen komen waar je niet (direct) antwoord op weet, kun je:

* vragen of iemand van de groep of je medevoorlichter het 

weet;

* het opzoeken in de achtergrondinformatie in deze 

handleiding;

* verwijzen naar een geschikte website;

* zeggen dat je het antwoord later opzoekt en erop terugkomt 

of het mailt.

5.5 Wat neem je mee?
Als je naar een voorlichting gaat, is het belangrijk dat je al de spullen mee-

neemt die je nodig hebt. Wat je altijd mee moet nemen, is het volgende:

* deze handleiding;

* de dvd ‘Be A Man! Liefde, relaties en seks: wat is OK?’;

* de PowerPointpresentatie op cd/USB-stick;

* je eigen voorbereidingsmateriaal.

In de ‘materialenlijst’ bij het programma vind je een overzicht van alle 

materialen waar je over moet beschikken (pagina 52). Daarnaast worden 

ook per bijeenkomst de benodigde materialen genoemd onder de kop 

‘Benodigdheden’.
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5.6 Didactische handreikingen
De hieronder genoemde punten vormen een handreiking voor de peer 

educator. Het zijn manieren die je kunt gebruiken om met de programma-

onderdelen en de jongens om te gaan.

Rol peer educator

* Maak contact met de jongens voordat je begint met je programma. 

Zet in op vertrouwen winnen. Laat zien met humor dat jij ‘je manne-

tje staat’.

* Zorg vanaf de start, dus al bij de kennismaking en het liefst daarvoor 

dat je er staat als peer educator; hou de regie goed in handen; zorg 

voor een heldere en duidelijke uitstraling.  

Je kunt beter wat strakker beginnen en dan later wat ontspannen, 

andersom is lastiger.

* Zet je eigen verhaal van tevoren in steekwoorden op papier zodat je 

het gemakkelijk kunt vertellen.

* Probeer de waarden die in de groep aanwezig zijn te mobiliseren.

* Toon een betrokken houding, dit werkt stimulerend.

* Beweeg door de ruimte, voel je vrij om naar een jongere te gaan of 

even naast hem te gaan zitten wanneer je iets aan hem duidelijk wilt 

maken.

* Gebruik persoonlijke en heldere taal.

* Houd er rekening mee dat de jongens persoonlijke vragen aan je kun-

nen stellen. Denk van te voren daarom goed na welke persoonlijke 

zaken van jezelf je wel en welke je niet wilt geven. Laat je nooit voor 

het blok zetten of chanteren; je bent de jongens niet verplicht om iets 

te vertellen over je eigen ervaringen met seksualiteit. Dat zijn de jon-

gens immers ook niet. Deze hele methode gaat immers over respect 

voor andermans en eigen grenzen.

Sfeer

* Probeer een veilig klimaat te scheppen, door duidelijke en heldere 

afspraken te maken.

* Zorg ervoor dat iedereen bij de eerste opdracht al iets zegt. Wanneer 

iemand te lang gezwegen heeft, wordt het steeds moeilijker om als-

nog iets te gaan zeggen. Nodig de jongens op een vriendelijke manier 

uit om bij te dragen en geef ze een compliment als ze hun mening 

geven. Wanneer je een vraag stelt aan een jongen, geef dan de tijd om 

na te denken, benoem dat ook, bijvoorbeeld ‘Denk even rustig na’.

* Wanneer er een rondje wordt gemaakt, maak dan altijd een bewus-

te keuze met wie je begint, bijvoorbeeld met iemand die wat meer 

opgeschreven heeft.

* Let goed op hoe de jongens op elkaar reageren, hoe worden de ver-

halen in de groep ontvangen.

* Communiceer ook over zaken die niet alleen over de inhoud van de bij-

eenkomst gaan, bijvoorbeeld wanneer je ontevreden bent over de sfeer 

tijdens de voorlichting: ‘Wat is hier aan de hand?’

Stimuleren en bekrachtigen

* Vertel de jongens dat er geen goede of foute antwoorden zijn.
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* Wees geen docent: jij komt niet vertellen hoe het zit, maar je komt 

de jongens uitdagen om zelf hun eigen visie en handelen te bepalen. 

Vertel de jongens dat het om hun eigen mening gaat.

* Stimuleren en bekrachtigen is een middel om de jongens te krijgen 

naar het doel dat jij voor ogen hebt. Doe dat vooral in het begin van 

de voorlichting om een jongere aan te moedigen om zijn mening te 

geven.

* De kennis en ervaringen die de jongens hebben, kun je regelmatig 

weer terug laten komen en uitbreiden tijdens de voorlichting.

* Benadruk het belang van de inzet van de jongens. Het effect is sterker 

wanneer de jongens elkaar corrigeren, dan wanneer jij dat als voor-

lichter dat moet doen.

Regels

Uitgangspunt: Om de voorlichting voor iedereen goed te laten verlopen 

zullen we met elkaar wat afspraken moeten maken.

* Regels luchtig, maar wel duidelijk brengen.

* Niet alle kleine dingen benoemen.

* Vergeet iemand een regel, attendeer hem daarop als iets kleins of 

met een grapje.

Orde

* Consequent handelen.

* Behandel de jongens zo gelijk mogelijk.

* Door complimentjes te geven voor positief gedrag is de kans groot 

dat negatief gedrag afneemt.

* Ga ervan uit dat wat jij als peer educator ziet minimaal de helft is van 

wat er in de groep gebeurt. Dus ontoelaatbaar gedrag aanpakken.

* Ruzies/irritaties moeten uitgepraat worden, om zo de veiligheid in de 

groep te herstellen.

* Als de ruzie/irritatie gaat tussen de peer educator en een jongen dan 

moet dit samen uitgepraat worden. Gaat het tussen twee jongens, 

dan moeten zij dit samen uitpraten en treedt de peer educator op als 

gespreksleider. Beide situaties worden uitgepraat buiten de groep. De 

uitkomsten van dit gesprek en eventuele afspraken hierover wor-

den kort verteld aan de groep. Dit is belangrijk om eventuele onrust 

te vermijden. Speelt de ruzie/irritatie tussen de jongens en de peer 

educator, dan zal er een groepsgesprek moeten plaatsvinden waar 

iedereen zijn irritatie uitspreekt, daarna wordt er samen gezocht naar 

een oplossing. Jongens en peer educator moeten elkaar weer recht in 

de ogen kunnen kijken voordat het programma vervolgd kan worden. 

Wordt de oplossing niet gevonden, dan zal de voorlichting worden 

afgebroken.

* Geef de groep verantwoordelijkheid voor de voortgang van de bijeen-

komst: ‘Zo gaat het niet, hoe gaan we verder?’ Stel de jongens voor de 

keus en houd ze daaraan. 

Houd voor jezelf goed in de gaten waar je grenzen liggen, in hoever-

re ga je mee met de groep?
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Rol van elke jongere

* Analyseer na elke bijeenkomst welke rol de jongens spelen in de voor-

lichting, ten opzichte van elkaar en jou. Dit helpt je om meer inzicht 

en beter grip te krijgen op de groep en hoe je met ze werkt.

Werken met de programmaonderdelen

Algemeen:

* Probeer te ontdekken waar de aansluiting met de groep gemaakt kan 

worden. Bijvoorbeeld met humor, door aan te sluiten bij gedeelde 

interesses, …

* Maak er gebruik van de jongens rechtstreeks aan te spreken en te 

vragen naar reacties: ‘Mohammed, je hebt het verhaal gehoord, wat 

vind jij ervan?’ etc.

* Vraag jongens nooit naar persoonlijke ervaringen met seksualiteit. 

Ze kunnen hier uiteraard iets over zeggen, maar moeten zich hiertoe 

niet verplicht voelen. Wel kun je voorbeelden die gebruikt worden zo 

persoonlijk mogelijk maken, door bijvoorbeeld de volgende vraag te 

stellen: ‘Wat zou jij doen in een dergelijke situatie?’

* Probeer een discussie op gang te brengen, door bijvoorbeeld de 

volgende vraag te stellen: ‘Is hier iemand die er net zo over denkt, of 

juist precies het tegenovergestelde?’

* Gebruik ook de techniek van het doorvragen, bijvoorbeeld: ‘Wat zou 

jij doen in die situatie en waarom?’

* Stel ook provocerende vragen, zoals: ‘Is dat nu werkelijk zo erg?’, ‘Je 

zegt dat nu wel, maar dat valt toch wel een beetje mee?’ (kijk goed 

of de groep dit aankan, kan bevatten).

* Gebruik de gesprekstechniek van ‘de achterkant van het gelijk’, begin 

met een eenvoudig onderwerp, stel vragen wat de jongens in die situ-

atie zouden doen en maak de situaties steeds complexer.

* Leg linken naar hun eigen situatie.

Dvd

* Houd de groep in de gaten terwijl die naar de dvd kijkt, let op reac-

ties en bedenk wie je straks wat gaat vragen.

* Start een bespreking met wat je feitelijk hebt kunnen waarnemen.

* Voorbereidingstip: Bekijk de fragmenten thuis, maak een analyse 

voor jezelf.

Gebruik de dvd alleen op plaatsen waar de organisatie hier achter staat. 

Wanneer je de dvd niet kan gebruiken, kun je de PowerPointpresentaties 

gebruiken met foto’s uit de film (de foto’s zijn zo uitgekozen dat deze niet 

te seksueel expliciet zijn).
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Het programma van ‘Be A Man!’ heeft als hoofddoel een bijdrage te le-

veren aan het voorkómen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en de 

seksuele weerbaarheid van de jongens te bevorderen. Het programma wil 

een bijdrage leveren aan de volgende zes subdoelen (zie ook 2.2):

1. Het vergroten van bewustwording dat iedereen grenzen heeft op 

seksueel gebied, die gerespecteerd dienen te worden.

2. Het vergroten van kennis over wanneer seksueel gedrag 

grensoverschrijdend is.

3. Het vergroten van de kennis over wat positief, niet seksueel 

grensoverschrijdend gedrag is.

4. Het bevorderen van een positievere attitude (houding) ten 

aanzien van meisjes en vrouwen.

5. Het vergroten van de (seksuele) weerbaarheid door positieve 

gedragsalternatieven te (h)erkennen en te leren benoemen.

6. Het vergroten van de (seksuele) weerbaarheid door het vergroten 

en opdoen van (praktische) kennis en tips over, en oefenen met 

situaties van groepsdruk of sociale druk.

Deze doelen zijn geïntegreerd in vijf bijeenkomsten, met verschillende 

thema’s: erkennen dat seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomt 

onder jongeren, wensen en grenzen op seksueel gebied herkennen, opvat-

tingen en beeldvorming over meisjes en jongens en de mogelijke invloed 

op het (seksuele) gedrag van jongeren, wensen en grenzen van jezelf en 

een ander respecteren, ongeacht eventuele sociale druk of groepsdruk 

(druk van vrienden, kennissen, ouders of anderen uit de omgeving).

Het programma kent vijf bijeenkomsten met de volgende opbouw:

Bijeenkomst 1: Seksueel grensoverschrijdend gedrag erkennen

Bijeenkomst 2: Seksueel grensoverschrijdend gedrag herkennen

Bijeenkomst 3: Beeldvorming en invloed op seksueel gedrag

Bijeenkomst 4:  Respecteren van wensen en grenzen (inclusief omgaan met 

impulsen en lust)

Bijeenkomst 5: Omgaan met sociale druk (inclusief media)



deeL2

Programma 
van ‘Be A Man!’
 

inhoudsopgave R
deel 1 R

bronnenlijst R
verder lezen R

MOVISIE  * * *   Handleiding voor peer educators: Be A Man! Liefde, relaties en seks: wat is OK?  * * *   pagina 49 van 80

Bijeenkomst 1: 
Erkennen van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag

Bijeenkomst 2:  
Herkennen van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag

Bijeenkomst 3:  
Beeldvorming en invloed 
op seksueel gedrag

Bijeenkomst 4: 
Respecteren van  
wensen en grenzen

Bijeenkomst 5:  
Omgaan met  
sociale druk

6.1 Algemene doelen
* De jongens kennen het hoofddoel van ‘Be A Man!’. (bijeenkomst 1)

* De jongens weten wat zij hebben gedaan in de vorige bijeenkomst en 

kunnen dit benoemen. (bijeenkomsten 2 t/m 5)

* De jongens weten wat ze van de voorlichting kunnen verwachten en 

wat op het programma staat in de bijeenkomsten.  

(bijeenkomsten 1 t/m 5)

* De jongens kennen en hanteren de ‘spelregels’.  

(bijeenkomsten 1 t/m 5)

* De jongens weten dat ze meer informatie over seksualiteit, advies en 

hulp kunnen vinden op de website www.watiseer.nl > ‘Be A Man!’. 

(bijeenkomsten 1 t/m 5)

* De belangstelling van de jongens voor het programma wordt vastge-

houden. (bijeenkomsten 1 t/m 4)

* De jongens kunnen aangeven wat zij hebben geleerd van de interac-

tieve voorlichting (het gehele programma ‘Be A Man!’).  

(bijeenkomst 5)

6.2 Subdoelen vertaald naar leerdoelen
De zes subdoelen (zie ook 2.2) worden geconcretiseerd als leerdoelen op 

het niveau van kennis en bewustwording, houding en vaardigheden. Deze 

leerdoelen zijn leidend voor de invulling van het programma en de vijf 

bijeenkomsten. Hieronder noemen we de subdoelen en leerdoelen die ge-

integreerd zijn in het ‘Be A Man!’ programma. Deze vind je ook terug aan 

het begin van elk programmaonderdeel.

6. programma van ‘Be a Man!’6. programma van ‘Be a Man!’

http://www.watiseer.nl
http://www.watiseer.nl
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Subdoel 1: Het vergroten van bewustwording dat iedereen grenzen 

heeft op seksueel gebied, die gerespecteerd dienen te worden.

* De jongens benoemen eigen grenzen op seksueel gebied.  

(bijeenkomst 1)

* De jongens benoemen grenzen van een meisje op seksueel gebied. 

(bijeenkomst 1)

* De jongens benoemen dat seksueel grensoverschrijdend gedrag niet 

oké is, namelijk: over de grens gaan bij een ander is niet oké, én ei-

gen grenzen (laten) overschrijden is niet oké. (bijeenkomst 1)

Subdoel 2: Het vergroten van de kennis over wanneer seksueel gedrag 

grensoverschrijdend is.

* De jongens leggen uit waarom een situatie wel of niet over een grens 

gaat. Zij leggen dit uit door zelf argumenten te benoemen.  

(bijeenkomst 1)

* De jongens weten dat er zes criteria zijn om te beoordelen of seksu-

eel gedrag over een grens gaat of niet. (bijeenkomst 1 en 2)

* De jongens leggen uit waarom een situatie wel of niet over een grens 

gaat, door een of meerdere criteria te noemen waar het seksuele 

gedrag niet aan voldoet. (bijeenkomst 2)

* De jongens kunnen minimaal drie van de zes criteria voor seksueel 

grensoverschrijdend gedrag benoemen: (1) geen toestemming; (2) 

niet vrijwillig / met dwang of druk; (3) partner niet gelijkwaardig 

genoeg / aanwezigheid van machtsverschil(len); (4) niet passend bij de 

ontwikkeling of leeftijd; (5) niet passend bij de context of omgeving; 

(6) zonder zelfrespect. (bijeenkomst 2)

* De jongens kunnen in ieder geval de eerste drie criteria toelichten. 

(bijeenkomst 2)

Subdoel 3: Het vergroten van de kennis over wat positief, niet  

seksueel grensoverschrijdend gedrag is.

* De jongens weten dat er zes vuistregels voor positief seksueel gedrag 

zijn (dat niet over een grens gaat bij een ander of bij jezelf), geba-

seerd op de zes criteria. (bijeenkomst 2)

* De jongens kunnen minimaal drie van de zes vuistregels voor posi-

tief seksueel gedrag benoemen: (1) met wederzijdse toestemming / 

allebei willen; (2) vrijwillig / zonder dwang of druk; (3) gelijkwaardig 

/ aan elkaar gewaagd zijn / zonder machtsverschil(len); (4) passend bij 

de ontwikkeling of leeftijd; (5) passend bij de context of omgeving; 

(6) met zelfrespect/zonder jezelf pijn of verdriet te doen.  

(bijeenkomst 2)

* De jongens kunnen in ieder geval de eerste drie vuistregels toelichten. 

(bijeenkomst 2)

Subdoel 4: Het bevorderen van een positievere attitude (houding) ten 

aanzien van meisjes en vrouwen.

* De jongens uiten positieve gedachten over meisjes en/of vrouwen, in 

relatie tot seksualiteit, ongeacht hun geloofsovertuiging en uiterlijk. 

(bijeenkomst 3)

* De jongens beschrijven hun verwachtingen en opvattingen over meis-

http://www.watiseer.nl
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jes (op relationeel en seksueel gebied). (bijeenkomst 3)

* De jongens vergelijken hun beschrijvingen met hun verwachtingen en 

opvattingen over jongens (op relationeel en seksueel gebied).  

(bijeenkomst 3)

* De jongens concluderen dat verwachtingen en opvattingen over 

meisjes invloed kunnen hebben op het overschrijden van grenzen op 

seksueel gebied. (bijeenkomst 3)

Subdoel 5: Het vergroten van de (seksuele) weerbaarheid door  

positieve gedragsalternatieven te (h)erkennen en te leren benoemen.

* De jongens kunnen per getoonde situatie / scenario aangeven wan-

neer seksueel gedrag over een grens gaat door aan te geven welk 

criterium of welke criteria geschonden wordt. (bijeenkomst 4)

* De jongens noemen één of meerdere positieve alternatieven voor 

seksueel gedrag dat over een eigen grens gaat (grenzen van zichzelf 

respecteren). (bijeenkomst 4)

* De jongens noemen één of meerdere positieve alternatieven voor sek-

sueel gedrag dat over een grens van een ander gaat (grenzen van een 

ander respecteren). (bijeenkomst 4)

Subdoel 6: Het vergroten van de (seksuele) weerbaarheid door het 

vergroten en opdoen van (praktische) kennis en tips over, en oefenen 

met situaties van groepsdruk of sociale druk.

* De jongens beschrijven wat groepsdruk en/of sociale druk is.  

(bijeenkomst 5)

* De jongens kunnen een voorbeeld geven van een situatie waarbij 

groepsdruk hun gedrag kan beïnvloeden. (bijeenkomst 5)

* De jongens laten zien hoe ze in een situatie van sociale druk of 

groepsdruk eigen grenzen kunnen aangeven en handhaven.  

(bijeenkomst 5)

http://www.watiseer.nl
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6.3 Materialenlijst voor alle bijeenkomsten
Technische apparatuur

* Tv / dvd-speler / computer, beamer, scherm

* Internetverbinding

* Geluid / luidsprekers voor versterking geluid computer

Schrijfspullen

* Pennen en papier

* Stiften

* Schilderstape

* Bord/whiteboard/flap-over met marker en stiften

‘Be A Man!’ materialen

* Poster met spelregels

* Poster met stuurwiel en de zes vuistregels

* Kaartjes met link naar www.watiseer.nl > ‘Be A Man!’

* PowerPointpresentatie ‘Be A Man!’ Feiten en cijfers’

* PowerPointpresentatie ‘Oké of niet oké?’

* PowerPointpresentatie ‘Stoplicht’

* PowerPointpresentatie ‘Melissa en Anisha’

* ‘Be A Man!’ dvd filmfragment ‘Webcam’ OF PowerPointpresentatie 

met foto’s van ‘Webcam’

* ‘Be A Man!’ dvd filmfragmenten ‘Na school’ en ‘Op de bank’ OF Po-

werPointpresentatie met foto’s ‘Na school’ en ‘Op de bank’ 

* ‘Be A Man!’ dvd filmfragment ‘Op het plein’ OF PowerPointpresenta-

tie met foto’s ‘Op het plein’

* ‘Be A Man!’ dvd trailer.

* Strips ‘Dubbele Moraal’ (als PowerPointpresentatie of op A3-formaat)

* Hand-outs t.b.v. de rollenspellen

* Evaluatieformulier ‘Be A Man!’ voor deelnemende jongens

Overige

* Een bal waarmee kan worden overgegooid

http://www.watiseer.nl
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Kerndoelen van de bijeenkomst

* Het vergroten van bewustwording dat iedereen grenzen heeft op 

seksueel gebied, die gerespecteerd dienen te worden. (subdoel 1)

* Het vergroten van de kennis over wanneer seksueel gedrag 

grensoverschrijdend is. (subdoel 2)

7.1 Kernwoorden
* Spelregels

* Nader kennismaken

* Seksueel gedrag

* Grenzen op seksueel gebied

* Grenzen overschrijden is niet oké

* Vragen/Hulp

7.2 Algemene doelen
* De jongens kennen het hoofddoel van ‘Be A Man!’.

* De jongens weten wat ze van de voorlichting kunnen verwachten en 

wat op het programma staat in deze bijeenkomst.

* De jongens kennen en hanteren de ‘spelregels’.

* De jongens weten dat ze meer informatie over seksualiteit, advies en 

hulp kunnen vinden op de website www.watiseer.nl > Be A Man!’.

* De belangstelling van de jongens voor het programma wordt 

vastgehouden.

7.  Bijeenkomst 1:  
erkennen van seksueel grensoverschrijdend gedrag

7.  Bijeenkomst 1:  
erkennen van seksueel grensoverschrijdend gedrag

http://www.watiseer.nl
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7.3 Subdoelen vertaald naar leerdoelen

Subdoel 1: Het vergroten van bewustwording dat iedereen grenzen 

heeft op seksueel gebied, die gerespecteerd dienen te worden.

* De jongens benoemen eigen grenzen op seksueel gebied.

* De jongens benoemen grenzen van een meisje op seksueel gebied.

* De jongens benoemen dat seksueel grensoverschrijdend gedrag niet 

oké is, namelijk: over de grens gaan bij een ander is niet oké, én ei-

gen grenzen (laten) overschrijden is niet oké.

Subdoel 2: Het vergroten van kennis over wanneer seksueel gedrag 

grensoverschrijdend is.

* De jongens leggen uit waarom een situatie wel of niet over een grens 

gaat. Zij leggen dit uit door zelf argumenten te benoemen.

* De jongens weten dat er zes criteria zijn om te beoordelen of seksu-

eel gedrag over een grens gaat of niet.

7.4 Programmaonderdelen
1. Introductie door peer educators en randvoorwaarden veiligheid (5 

min.)

2. Energizer: Heeft iedereen grenzen? (10 min.)

3. Hoe vaak komt het voor? Wanneer gaat seksueel gedrag over een 

grens? (25 min.)

4. Waar vind je meer info? (5 min.)

5. Evaluatie / samenvatting en cliffhanger (5 min.)

http://www.watiseer.nl
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7.5 Benodigdheden

* Poster met de zeven spelregels

* Flap-over en stiften

* Laptop en beamer

* PowerPointpresentatie ‘Be A Man! Feiten en cijfers’

* PowerPointpresentatie ‘Oké of niet oké?’

* Poster met stuurwiel: zes vuistregels

* ‘Be A Man!’ dvd filmfragment ‘Webcam’ of ‘Be A Man!’ trailer

* Een bal waarmee kan worden overgegooid

* Kaartjes met link naar www.watiseer.nl > ‘Be A Man!’

Optioneel (zie werkvormen voor kennismaking):

* Krant; Metro, Spits etc.

7.6 Toelichting op programmaonderdelen

7.6.1  Introductie door peer educators en randvoorwaarden veiligheid 

(5 min.)

Algemene doelen

* De jongens kennen het hoofddoel van ‘Be A Man!’.

* De jongens weten wat ze van de voorlichting kunnen verwachten en 

wat op het programma staat in deze bijeenkomst.

* De jongens kennen en hanteren de ‘spelregels’.

Intro

Welkom en uitleg over de interactieve voorlichting ‘Be A Man!’

De peer educators stellen zich voor, leggen de opzet van ’Be A Man!’ 

uit, vertellen wat ze in deze eerste bijeenkomst gaan doen, en ne-

men de ‘huisregels’ en ‘spelregels’ door (dit kan eventueel na het 

kennismakingsrondje).

Afspraken over veiligheid

Maak de afspraken over veiligheid met de jongens alvorens de eerste 

bijeenkomst te beginnen. Zet de volgende afspraken van te voren op de 

flap-over of gebruik de poster met de zeven spelregels.

Spelregels

1. We doen actief mee aan het programma.

2. Jij bepaalt wat je hier wel en niet wilt zeggen.

3. Geen antwoord is gek. Het is jouw antwoord (er is geen goed of 

fout antwoord).

4. Wat we hier met elkaar bespreken is privé. Wat we hier 

bespreken, blijft hier. Persoonlijke verhalen blijven in de groep.

5. Iedereen luistert naar elkaar. We laten elkaar uitpraten.

6. Lachen is leuk. Uitlachen is niet oké.

7. Ieder heeft het recht op een eigen mening. Je moet deze mening 

wel toe kunnen lichten. Daarin respecteren we elkaar.

http://www.watiseer.nl
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Huisregels

Roken en koffie/thee in de pauze, geen (soft)drugs, geen drank, jassen uit, 

ruimte netjes houden en achterlaten etc.

Gedurende de bijeenkomst komen er twee posters in de ruimte te hangen:

* Poster met het stuurwiel (zes vuistregels voor positief seksueel contact).

* Flap-over of poster met de zeven spelregels.

Nadere kennismaking?

Bij de methode ‘Be A Man!’ gaan we ervanuit dat er voor de bijeenkom-

sten aangesloten wordt bij vaste, bestaande groepen jongens. Mochten 

de jongens elkaar echter niet of onvoldoende kennen is het raadzaam om 

eerst te beginnen met een kennismakingsoefening. Dat betekent dan wel 

dat je de andere onderdelen iets moet inkorten, of dat de bijeenkomst iets 

uitloopt wat betreft tijdsduur.

Werkvormen

* Kennismaken ‘Op een rij’

* Kennismaken ‘Krantenmeppertje’

* Kennismaken ‘Ik ben uniek’

7.6.2  Energizer: Heeft iedereen grenzen? (10 min.)

Leerdoelen

* De jongens benoemen eigen grenzen op seksueel gebied.

* De jongens benoemen grenzen van een meisje op seksueel gebied.

Intro

Willen meisjes altijd alles op seksueel gebied? Misschien heb je wel eens 

gehoord van een meisje dat ze iets niet wilde, wat haar vriendje wel wilde 

doen. Maar hoe zit het met jongens? Willen jongens altijd zo ver mogelijk 

komen? Willen zij altijd zo veel mogelijk scoren? Of hebben jongens ook 

hun grenzen?

Werkvorm

Spel met bal tussen de jongens onderling. Een peer educator faciliteert het 

proces, een andere peer educator schrijft zoveel mogelijk grenzen op die 

genoemd worden door de jongens. Nagesprek.

7.6.3  Hoe vaak komt het voor? Wanneer gaat seksueel gedrag over 

een grens? (25 min.)

Om de jongens te leren dat er grenzen op seksueel gebied zijn, beginnen 

we dit programmaonderdeel met enkele feiten en cijfers om de jongens 

bewust te maken van het feit dat seksueel grensoverschrijdend gedrag 

onder jongeren relatief vaak voorkomt in Nederland. Daarnaast is het van 

belang te benoemen dat seksueel grensoverschrijdend gedrag niet oké 

is. Over de grens gaan bij een ander is niet oké, én eigen grenzen (laten) 

overschrijden is niet oké.

Leerdoelen

* De jongens benoemen dat seksueel grensoverschrijdend gedrag niet 

oké is, namelijk: over de grens gaan bij een ander is niet oké, én  

http://www.watiseer.nl
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eigen grenzen (laten) overschrijden is niet oké.

* De jongens leggen uit waarom een situatie wel of niet over een grens 

gaat. Zij leggen dit uit door zelf argumenten te benoemen.

* De jongens weten dat er zes criteria zijn om te beoordelen of seksu-

eel gedrag over een grens gaat of niet.

Intro

Liefde, relaties en seks zijn spannende en leuke onderwerpen. Maar soms 

gaat het niet helemaal goed. Dan gebeurt er iets wat een van de twee 

eigenlijk liever niet had meegemaakt. Weten jullie hoe vaak dit voor-

komt? Wij zullen nu enkele feiten/cijfers presenteren uit wetenschappelijk 

onderzoek.

Daarna gaan we kijken hoe je nou weet of iets oké is of niet op seksueel 

gebied. Er wordt vaak erg verschillend gedacht over wat wel of niet oké is 

op seksueel gebied. Mensen – jong en oud – worden beïnvloedt door de 

opvattingen vanuit:

* ouders, broers, zussen en andere familieleden;

* cultuur, de ’gemeenschap’ waar iemand toe behoort;

* religie;

* vrienden;

* school;

* media.

Zij vinden allemaal iets over wat wel of niet oké is op seksueel gebied.

Vandaag presenteren we zes vuistregels. Deze zes vuistregels komen voort 

uit de wetenschap (o.a. biologie en psychologie) en uit de Nederlandse 

wet. De zes vuistregels zijn daarom misschien anders dan je bij je vrienden 

of op school hebt geleerd. Uiteindelijk gaat het erom dat je je eigen gren-

zen bepaalt en zowel grenzen van jezelf als die van een ander respecteert.

Zie ook de mindmap op pagina 23.

Werkvorm A

Korte PowerPointpresentatie ‘Be A Man! Feiten en cijfers’.

Werkvorm B

PowerPointpresentatie met criteria en daarbij casussen.

De jongens moeten links in de zaal gaan staan als ze denken dat het oké is. 

En rechts als ze denken dat het niet oké is. De jongens worden gevraagd om 

hun standpunt toe te lichten. Als ze van mening veranderen, lopen ze naar 

de andere kant van de zaal. De peer educator vraagt hen waarom ze een 

kant kiezen: hij laat hen aangeven waarom ze iets wel of niet oké vinden.

De ene peer educator begeleidt de discussie en het proces. De andere peer 

educator zorgt ervoor dat ze zelf met argumenten komen, en noteert 

deze op een flap-over. Het idee hierachter is dat de jongens zélf komen 

met criteria om te bepalen of iets wel of niet over een grens gaat. Je kunt 

als peer educator het gesprek en de discussie zo leiden dat je argumenten 

naderhand kan samenvatten, en zo uitkomt op de zes vuistregels. De peer 

educator vertelt na ieder voorbeeld en de discussie, of het gedrag over 

een grens gaat of niet, en waarom (argumentatie aan de hand van de zes 
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criteria voor seksueel grensoverschrijdend gedrag). Op het scherm (of flap-

over) komt de bijhorende vuistregel voor positief seksueel gedrag te staan. 

7.6.4  Waar vind je meer info? (5 min.)

Algemeen doel

* De jongens weten dat ze meer informatie over seksualiteit, advies en 

hulp kunnen vinden op de website www.watiseer.nl > ‘Be A Man!’.

Intro

Mocht je iemand kennen die een keer een probleem heeft op het gebied 

van zoenen, daten of seks, dan is hier een kaartje met een link naar www.

watiseer.nl (zie kopje ‘Be A Man!’), waar een overzicht wordt gegeven van 

betrouwbare websites, waarop meer informatie is te vinden, waaronder sites 

die een chatfunctie en/of telefoonlijn hebben voor advies en/of hulpvragen.

We laten jullie er nu een paar van zien.

Werkvorm

Iedereen overhandigen van kaartje met een link naar informatie op de site 

over hulpinstellingen. En een aantal sites even bezoeken en toelichten.

7.6.5  Evaluatie / samenvatting en cliffhanger (5 min.)

Algemeen doel

* De belangstelling van de jongens voor het programma wordt 

vastgehouden.

Intro

Vraag de jongens of ze kunnen benoemen wat zij in deze bijeenkomst 

hebben gedaan. Kunnen ze iets benoemen wat hen is opgevallen? Welk 

onderdeel was cool of juist helemaal niet?

Met de ‘cliffhanger’ houden we de spanning erin voor wat komen gaat in 

de volgende bijeenkomsten. We lichten alvast een tipje van de sluier op.

Werkvorm

Vertonen van stukje film die ze in bijeenkomst 2 te zien krijgen (en dan 

afbreken): een deel van het fragment ‘Webcam’. Dit filmfragment komt in 

bijeenkomst 2 aan bod, en laat een voorbeeld van seksueel gedrag zien, 

waar het mis gaat, onder druk van een ander. Je kan er ook voor kiezen 

om de ‘trailer’ van ‘Be A Man!’ te laten zien, en hierbij aangeven dat er in 

de volgende bijeenkomsten telkens een filmpje vertoond zal worden.

http://www.watiseer.nl
http://www.watiseer.nl
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Kerndoelen van de bijeenkomst:

* Het vergroten van de kennis over wanneer seksueel gedrag 

grensoverschrijdend is. (subdoel 2)

* Het vergroten van de kennis over wat positief, niet seksueel 

grensoverschrijdend gedrag is. (subdoel 3)

8.1 Kernwoorden
* Seksueel grensoverschrijdend gedrag

* Wensen op seksueel gebied

* Grenzen op seksueel gebied

* Toestemming

* Vrijwilligheid

* Gelijkwaardigheid

* Leeftijd

* Omgeving/plek/plaats

* Zelfrespect

8.2 Algemene doelen
* De jongens weten wat zij hebben gedaan in de vorige bijeenkomst en 

kunnen dit benoemen.

* De jongens weten wat ze van de voorlichting kunnen verwachten en 

wat op het programma staat in deze bijeenkomst.

* De jongens kennen en hanteren de ‘spelregels’.

* De jongens weten dat ze meer informatie over seksualiteit, advies en 

hulp kunnen vinden op de website www.watiseer.nl > ‘Be A Man!’.

* De belangstelling van de jongens voor het programma wordt 

vastgehouden.

8.  Bijeenkomst 2:  
Herkennen van seksueel grensoverschrijdend gedrag

8.  Bijeenkomst 2:  
Herkennen van seksueel grensoverschrijdend gedrag
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Subdoel 1: Het vergroten van de kennis over wanneer seksueel gedrag 

grensoverschrijdend is.

* De jongens weten dat er zes criteria zijn om te beoordelen of seksu-

eel gedrag over een grens gaat of niet.

* De jongens leggen uit waarom een situatie wel of niet over een grens 

gaat, door een of meerdere criteria te noemen waar het seksuele 

gedrag niet aan voldoet.

* De jongens kunnen minimaal drie van de zes criteria voor seksueel 

grensoverschrijdend gedrag benoemen: (1) geen toestemming; (2) 

niet vrijwillig / met dwang of druk; (3) partner niet gelijkwaardig 

genoeg / aanwezigheid van machtsverschil(len); (4) niet passend bij de 

ontwikkeling of leeftijd; (5) niet passend bij de context of omgeving; 

(6) zonder zelfrespect.

* De jongens kunnen in ieder geval de eerste drie criteria toelichten.

Subdoel 2: Het vergroten van de kennis over wat positief, niet seksu-

eel grensoverschrijdend gedrag is.

* De jongens weten dat er zes vuistregels voor positief seksueel gedrag 

zijn (dat niet over een grens gaat bij een ander of bij jezelf), geba-

seerd op de zes criteria.

* De jongens kunnen minimaal drie van de zes vuistregels voor posi-

tief seksueel gedrag benoemen: (1) met wederzijdse toestemming / 

allebei willen; (2) vrijwillig / zonder dwang of druk; (3) gelijkwaardig 

/ aan elkaar gewaagd zijn / zonder machtsverschil(len); (4) passend bij 

de ontwikkeling of leeftijd; (5) passend bij de context of omgeving; 

(6) met zelfrespect / zonder jezelf pijn of verdriet te doen.

* De jongens kunnen in ieder geval de eerste drie vuistregels toelichten.

8.3 Programmaonderdelen
1. Opfrisser, programma en randvoorwaarden veiligheid (5 min.)

2. Over de grens? Check de zes criteria! (20 min.)

3. Zes vuistregels voor positief seksueel gedrag (20 min.)

4. Evaluatie/samenvatting, cliffhanger en verwijzing naar hulp (5 min.)

8.4 Benodigdheden
* Poster met de zeven spelregels

* Flap-over en stiften

* Laptop en beamer

* PowerPointpresentatie ‘Stoplicht’

* Poster met stuurwiel: zes vuistregels

* ‘Be A Man!’ dvd filmfragment ‘Webcam’

* PowerPointpresentatie met filmfragment ‘Webcam’ d.m.v. foto’s 

verbeeld

* Foto’s ‘Melissa en Anisha’ (uit gelijknamige PowerPointpresentatie of 

los)

* Kaartjes met link naar www.watiseer.nl > ‘Be A Man!’

http://www.watiseer.nl
http://www.watiseer.nl
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8.5 Toelichting op programmaonderdelen

8.5.1  Opfrisser, programma en randvoorwaarden veiligheid (5 min.)

Algemene doelen

* De jongens weten wat zij hebben gedaan in de vorige bijeenkomst en 

kunnen dit benoemen.

* De jongens weten wat ze van de voorlichting kunnen verwachten en 

wat op het programma staat in deze bijeenkomst.

* De jongens kennen en hanteren de ‘spelregels’.

Intro

Het programma voor deze bijeenkomst wordt enthousiasmerend door-

genomen. De afspraken/spelregels worden herhaald. Daarnaast wordt 

getoetst wat zij nog weten van de voorgaande bijeenkomst. Eventuele 

onduidelijkheden worden verhelderd.

Werkvorm

Vraagstelling:

* Wat hebben we de vorige keer gedaan?

* Wat gaan we deze bijeenkomst doen?

Afspraken over veiligheid

Maak de afspraken over veiligheid met de jongens alvorens de tweede 

bijeenkomst te beginnen. Zet de volgende afspraken van te voren op de 

flap-over of gebruik de poster met de zeven spelregels.

Spelregels

1. We doen actief mee aan het programma.

2. Jij bepaalt wat je hier wel en niet wilt zeggen.

3. Geen antwoord is gek. Het is jouw antwoord (er is geen goed of 

fout antwoord).

4. Wat we hier met elkaar bespreken is privé. Wat we hier 

bespreken, blijft hier. Persoonlijke verhalen blijven in de groep.

5. Iedereen luistert naar elkaar. We laten elkaar uitpraten.

6. Lachen is goed. Uitlachen is niet oké.

7. Ieder heeft het recht op een eigen mening. Je moet deze mening 

wel toe kunnen lichten. Daarin respecteren we elkaar.

Huisregels

Roken en koffie/thee in de pauze, geen (soft)drugs, geen drank, jassen uit, 

ruimte netjes houden en achterlaten etc. 

Gedurende de bijeenkomst komen er twee posters in de ruimte te hangen:

* Poster met het stuurwiel (zes vuistregels voor positief seksueel 

contact).

* Flap-over of poster met de zeven spelregels.

8.5.2  Over de grens? Check de zes criteria! (20 min.)

Leerdoelen

* De jongens weten dat er zes criteria zijn om te beoordelen of seksu-

eel gedrag over een grens gaat of niet.

http://www.watiseer.nl
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* De jongens leggen uit waarom een situatie wel of niet over een grens 

gaat, door een of meerdere criteria te noemen waar het seksuele 

gedrag niet aan voldoet.

* De jongens kunnen minimaal drie van de zes criteria voor seksueel 

grensoverschrijdend gedrag benoemen: (1) geen toestemming; (2) 

niet vrijwillig / met dwang of druk; (3) partner niet gelijkwaardig 

genoeg / aanwezigheid machtsverschil(len); (4) niet passend bij de 

ontwikkeling of leeftijd; (5) niet passend bij de context of omgeving; 

(6) zonder zelfrespect.

* De jongens kunnen in ieder geval de eerste drie criteria toelichten.

Intro

Vorige keer hebben jullie ervaren dat iedereen grenzen heeft, zowel meis-

jes als jongens. En dat er zes criteria zijn om seksueel grensoverschrijdend 

gedrag te herkennen. Daar gaan we vandaag mee oefenen. Jullie zien straks 

een plaatje en het is aan jullie om aan te geven wat er niet goed gaat.

‘Groen, oranje en rood.’ Vraag: ‘Is het oké (groen) of niet (rood)? Of twij-

fel je? (oranje).’

Als het niet oké is: ‘Waarom denk je dat het niet oké is?’

8.5.3  Zes vuistregels voor positief seksueel gedrag (20 min.)

Leerdoelen

* De jongens weten dat er zes vuistregels voor positief seksueel gedrag 

zijn (dat niet over een grens gaat bij een ander of bij jezelf), geba-

seerd op de zes criteria.

* De jongens kunnen minimaal drie van de zes vuistregels voor posi-

tief seksueel gedrag benoemen: (1) met wederzijdse toestemming / 

allebei willen; (2) vrijwillig / zonder dwang of druk; (3) gelijkwaardig 

/ aan elkaar gewaagd zijn / zonder machtsverschil(len); (4) passend bij 

de ontwikkeling of leeftijd; (5) passend bij de context of omgeving; 

(6) met zelfrespect/zonder jezelf pijn of verdriet te doen.

* De jongens kunnen in ieder geval de eerste drie vuistregels toelichten.

Intro

We gaan een filmpje kijken waarin in eerste instantie alles heel goed lijkt 

te gaan. Maar dat blijkt uiteindelijk niet zo te zijn. De bedoeling is om 

goed op te letten en na te denken hoe het anders zou kunnen.

Werkvorm

PowerPointpresentatie ‘Stoplicht’ met plaatjes uit het ‘Vlaggensysteem’3. 

3  Vlaggensysteem. Praten met kinderen en jongeren over seks en seksueel grensover-
schrijdend gedrag (Frans & Frank, 2010). Doel van het Vlaggensysteem is het voorkó-
men van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder en ten aanzien van kinderen van 
nul tot achttien jaar. De methode is gericht op het vergroten van competenties van 
ouders, opvoeders, leerkrachten en anderen die met kinderen en jongeren werken. 
Zij leren seksueel (grensoverschrijdend) gedrag juist in te schatten en bespreekbaar te 
maken met kinderen. Meer informatie op www.movisie.nl.
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Werkvorm

‘Be A Man!’ dvd filmfragment ‘Webcam’

Bespreken van de film: 

* Wat heb je gezien? 

* Welke grenzen van de jongeren in beeld heb je gezien? 

* Wat spreekt jou aan? 

* Welke criteria heb je verder herkend?

* Hoe denk je dat de jongen zich voelt? 

* En hoe zal het meisje zich voelen? 

* Vind je het oké om de grenzen van een ander te overschrijden?

Uitgangspunt/idee hierbij: vanuit gevoel kan men komen tot een oordeel. 

De jongen voelt zich niet happy, hij baalt. Het meisje baalt ook. Het is niet 

leuk als je grenzen worden overschreden. Het is daarom niet oké als je 

grenzen van een ander overschrijdt. 

Vervolgens gaan de jongens alternatieven bedenken. Daarna wordt een 

betere afloop van de film getoond.

NB: Als de film niet vertoond wordt of niet vertoond kan worden, wordt 

er gebruik gemaakt van de PowerPointpresentatie met foto’s uit de dvd. 

Aan de hand van deze PowerPointpresentatie worden de vragen gesteld 

die ook bij de dvd aan de orde komen. Het is belangrijk de zes criteria te 

beschouwen en positief alternatief gedrag.

8.5.4  Evaluatie / samenvatting, cliffhanger en verwijzing naar hulp 

(5 min.)

Algemene doelen

* De jongens weten dat ze meer informatie over seksualiteit, advies en 

hulp kunnen vinden op de website www.watiseer.nl > ‘Be A Man!’’.

* De belangstelling van de jongens voor het programma wordt 

vastgehouden.

Intro

Vraag de jongens of ze kunnen benoemen wat zij in deze bijeenkomst 

hebben gedaan. Kunnen ze iets benoemen wat hen is opgevallen?

Met de ‘cliffhanger’ houden we de spanning erin voor wat komen gaat in 

de volgende bijeenkomsten. We lichten alvast een tipje van de sluier op.

Werkvorm

Raadsel / vraag / of twee foto’s laten zien van meisjes waar je het in de vol-

gende bijeenkomst over gaat hebben (zie PowerPointpresentatie ‘Melissa 

en Anisha’).

http://www.watiseer.nl
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Kerndoel van de bijeenkomst: Het bevorderen van een positievere 

attitude (houding) ten aanzien van meisjes en vrouwen. (subdoel 4)

9.1 Kernwoorden
* Beeldvorming over meisjes en vrouwen in relatie tot seksueel grens-

overschrijdend gedrag

* Opvattingen/ideeën over jongens en meisjes in relatie tot seksueel 

grensoverschrijdend gedrag

* Verwachtingen (van elkaar)

* Invloed op gedrag?

9.2 Algemene doelen
* De jongens weten wat zij hebben gedaan in de vorige bijeenkomst en 

kunnen dit benoemen.

* De jongens weten wat ze van de voorlichting kunnen verwachten en 

wat op het programma staat in deze bijeenkomst.

* De jongens kennen en hanteren de ‘spelregels’.

* De jongens weten dat ze meer informatie over seksualiteit, advies en 

hulp kunnen vinden op de website www.watiseer.nl > ‘Be A Man!’.

* De belangstelling van de jongens voor het programma wordt 

vastgehouden.

9.  Bijeenkomst 3: 
Beeldvorming en invloed op seksueel gedrag

9.   Bijeenkomst 3: 
Beeldvorming en invloed op seksueel gedrag

http://www.watiseer.nl
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Subdoel 1: Het bevorderen van een positievere attitude (houding) ten 

aanzien van meisjes en vrouwen.

* De jongens uiten positieve gedachten over meisjes en/of vrouwen, in 

relatie tot seksualiteit, ongeacht hun geloofsovertuiging en uiterlijk.

* De jongens beschrijven hun verwachtingen en opvattingen over meis-

jes (op relationeel en seksueel gebied).

* De jongens vergelijken hun beschrijvingen met hun verwachtingen en 

opvattingen over jongens (op relationeel en seksueel gebied).

* De jongens concluderen dat verwachtingen en opvattingen over 

meisjes invloed kunnen hebben op het overschrijden van grenzen op 

seksueel gebied.

9.3 Programmaonderdelen
1. Opfrisser, programma en randvoorwaarden veiligheid (5 min.)

2. Dubbele moraal t.a.v. jongens en meisjes (20 min.)

3. Beeldvorming en invloed op gedrag (20 min.)

4. Evaluatie / samenvatting, cliffhanger en verwijzing naar hulp  

(5 min.)

9.4 Benodigdheden
* Poster met de zeven spelregels

* Poster met stuurwiel: zes vuistregels

* Flap-over en stiften

* Laptop en beamer

* Strips ‘Dubbele Moraal’ (als PowerPointpresentatie of op A3-formaat).

* Werkbladen ‘Jongens zijn…, meisjes zijn…’.

* PowerPointpresentatie ‘Melissa en Anisha’

* Kaartjes met link naar www.watiseer.nl > ‘Be A Man!’

9.5 Toelichting op programmaonderdelen

9.5.1  Opfrisser, programma en randvoorwaarden veiligheid (5 min.)

Algemene doelen

* De jongens weten wat zij hebben gedaan in de vorige bijeenkomst en 

kunnen dit benoemen.

* De jongens weten wat ze van de voorlichting kunnen verwachten en 

wat op het programma staat in deze bijeenkomst.

* De jongens kennen en hanteren de ‘spelregels’.

Intro

Het programma voor deze bijeenkomst wordt enthousiasmerend door-

genomen. De afspraken/spelregels worden herhaald. Daarnaast wordt 

getoetst wat zij nog weten van de voorgaande bijeenkomsten. Eventuele 

onduidelijkheden worden verhelderd.

Werkvorm

Vraagstelling:

* Wat hebben we de vorige keer gedaan?

* Bespreken wat we deze bijeenkomst gaan doen.

http://www.watiseer.nl
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Afspraken over veiligheid

Maak de afspraken over veiligheid met de jongens alvorens de derde 

bijeenkomst te beginnen. Zet de volgende afspraken van te voren op de 

flap-over of gebruik de poster met de zeven spelregels.

Spelregels

1. We doen actief mee aan het programma.

2. Jij bepaalt wat je hier wel en niet wilt zeggen.

3. Geen antwoord is gek. Het is jouw antwoord (er is geen goed of 

fout antwoord).

4. Wat we hier met elkaar bespreken is privé. Wat we hier 

bespreken, blijft hier. Persoonlijke verhalen blijven in de groep.

5. Iedereen luistert naar elkaar. We laten elkaar uitpraten.

6. Lachen is goed. Uitlachen is niet oké.

7. Ieder heeft het recht op een eigen mening. Je moet deze mening 

wel toe kunnen lichten. Daarin respecteren we elkaar.

Huisregels

Roken en koffie/thee in de pauze, geen (soft)drugs, geen drank, jassen uit, 

ruimte netjes houden en achterlaten etc.

Gedurende de bijeenkomst komen er twee posters in de ruimte te hangen:

* Poster met het stuurwiel (zes vuistregels voor positief seksueel 

contact).

* Flap-over of poster met de zeven spelregels.

9.5.2  Dubbele moraal t.a.v. jongens en meisjes (20 min.)

Leerdoelen

* De jongens uiten positieve gedachten over meisjes en/of vrouwen, in 

relatie tot seksualiteit, ongeacht hun geloofsovertuiging of uiterlijk.

Intro

Jongens en meisjes worden vaak verschillend beoordeeld als ze zoenen of 

seks hebben. De vraag is: ‘Is dat eerlijk?’

Werkvorm

Gebruik van de strip ‘Dubbele moraal’.

Of oefening ‘Hoe noem je jongens/mannen en hoe meisjes/vrouwen?’.

9.5.3  Beeldvorming en invloed op gedrag (20 min.)

Leerdoelen

* De jongens beschrijven hun verwachtingen en opvattingen over meis-

jes (op relationeel en seksueel gebied).

* De jongens vergelijken hun beschrijvingen met hun verwachtingen en 

opvattingen over jongens (op relationeel en seksueel gebied).

* De jongens concluderen dat verwachtingen en opvattingen over 

meisjes invloed kunnen hebben op het overschrijden van grenzen op 

seksueel gebied.

Intro

In de vorige bijeenkomst hebben we het gehad over seksueel gedrag dat 

http://www.watiseer.nl
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over een grens gaat. Uit onderzoek is bekend dat opvattingen/meningen/

gedachten over meisjes en vrouwen invloed hebben op gedrag. We gaan 

met elkaar eens kijken welke beelden en verwachtingen van meisjes jullie 

hebben en of dit volgens jullie effect heeft op hoe je met elkaar omgaat 

op seksueel gebied. De zes vuistregels komen weer aan bod.

Werkvorm

Vragenspel aan de hand van PowerPointpresentatie met foto’s. De jongens 

moeten bij de vragen steeds kiezen: gaan ze staan of blijven ze zitten?

9.5.4  Evaluatie / samenvatting, cliffhanger en verwijzing naar hulp 

(5 min.)

Algemene doelen

* De jongens weten dat ze meer informatie over seksualiteit, advies en 

hulp kunnen vinden op de website www.watiseer.nl > ‘Be A Man!’.

* De belangstelling van de jongens voor het programma wordt 

vastgehouden.

Intro

Vraag de jongens of ze kunnen benoemen wat zij in deze bijeenkomst 

hebben gedaan. Kunnen ze iets benoemen wat hen is opgevallen?

Met de ‘cliffhanger’ houden we de spanning erin voor wat komen gaat in 

de volgende bijeenkomsten. We lichten alvast een tipje van de sluier op.

Werkvorm

Raadsel / vraag / vertonen van een stukje film (en dan afbreken) die in 

bijeenkomst 4 aan bod komt (‘Na school’ voor de leeftijdsgroep 12 t/m 14 

jaar; ‘Op de bank’ voor de leeftijdsgroep 15 t/m 16 jaar).

NB: Als de film niet vertoond wordt of vertoond kan worden, wordt er ge-

bruik gemaakt van de PowerPointpresentatie met foto’s uit de dvd. Aan de 

hand van deze PowerPointpresentatie worden de vragen gesteld die ook 

bij de dvd aan de orde komen. Het is belangrijk de zes criteria te beschou-

wen en positief alternatief gedrag.
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Kerndoel van de bijeenkomst: Het vergroten van de (seksuele) 

weerbaarheid door positieve gedragsalternatieven te (h)erkennen en te 

leren benoemen. (subdoel 5)

10.1 Kernwoorden
* Over de grens

* Eigen grenzen

* Grenzen van een ander

* Respect

* Positief gedrag

10.2 Algemene doelen
* De jongens weten wat zij hebben gedaan in de vorige bijeenkomst en 

kunnen dit benoemen.

* De jongens weten wat ze van de voorlichting kunnen verwachten en 

wat op het programma staat in deze bijeenkomst.

* De jongens kennen en hanteren de ‘spelregels’.

* De jongens weten dat ze meer informatie over seksualiteit, advies en 

hulp kunnen vinden op de website www.watiseer.nl > ‘Be A Man!’.

* De belangstelling van de jongens voor het programma wordt 

vastgehouden.

Subdoel 5: Het vergroten van de (seksuele) weerbaarheid door posi-

tieve gedragsalternatieven te (h)erkennen en te leren benoemen.

* De jongens kunnen per getoonde situatie / scenario aangeven wan-

neer seksueel gedrag over een grens gaat door aan te geven welk 

criterium of welke criteria geschonden wordt.

* De jongens noemen één of meerdere positieve alternatieven voor 

seksueel gedrag dat over een eigen grens gaat (grenzen van zichzelf 

respecteren).

10.  Bijeenkomst 4:  
respecteren van wensen en grenzen

10.  Bijeenkomst 4:  
respecteren van wensen en grenzen
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* De jongens noemen één of meerdere positieve alternatieven voor sek-

sueel gedrag dat over een grens van een ander gaat (grenzen van een 

ander respecteren).

10.3 Programmaonderdelen
1. Opfrisser, programma en randvoorwaarden veiligheid (5 min.)

2. Over een grens? Hoe kan het anders? (40 min.)

3. Evaluatie / samenvatting, cliffhanger en verwijzing naar hulp  

(5 min.)

10.4 Benodigdheden
* Poster met de zeven spelregels

* Poster met stuurwiel: zes vuistregels

* Flap-over en stiften

* Laptop en beamer

* ‘Be A Man!’ dvd filmfragmenten ‘Na school’ en ‘Op de bank’ OF Po-

werPointpresentatie met filmfragmenten ‘Na school’ en ‘Op de bank’ 

d.m.v. foto’s verbeeld

* Kaartjes met link naar www.watiseer.nl > ‘Be A Man!’

10.5 Toelichting op programmaonderdelen

10.5.1 Opfrisser, programma en randvoorwaarden veiligheid (5 min.)

Algemene doelen

* De jongens weten wat zij hebben gedaan in de vorige bijeenkomst en 

kunnen dit benoemen.

* De jongens weten wat ze van de voorlichting kunnen verwachten en 

wat op het programma staat in deze bijeenkomst.

* De jongens kennen en hanteren de ‘spelregels’.

Intro

Het programma voor deze bijeenkomst wordt enthousiasmerend door-

genomen. De afspraken/spelregels worden herhaald. Daarnaast wordt 

getoetst wat zij nog weten van de voorgaande bijeenkomsten. Eventuele 

onduidelijkheden worden verhelderd.

Werkvorm

Vraagstelling:

* Wat hebben we de vorige keer gedaan?

* Bespreken wat we deze bijeenkomst gaan doen.

Afspraken over veiligheid

Maak de afspraken over veiligheid met de jongens alvorens de vierde 

bijeenkomst te beginnen. Zet de volgende afspraken van te voren op de 

flap-over of gebruik de poster met de zeven spelregels.
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Spelregels

1. We doen actief mee aan het programma.

2. Jij bepaalt wat je hier wel en niet wilt zeggen.

3. Geen antwoord is gek. Het is jouw antwoord (er is geen goed of 

fout antwoord).

4. Wat we hier met elkaar bespreken is privé. Wat we hier 

bespreken, blijft hier. Persoonlijke verhalen blijven in de groep.

5. Iedereen luistert naar elkaar. We laten elkaar uitpraten.

6. Lachen is goed. Uitlachen is niet oké.

7. Ieder heeft het recht op een eigen mening. Je moet deze mening 

wel toe kunnen lichten. Daarin respecteren we elkaar.

Huisregels

Roken en koffie/thee in de pauze, geen (soft)drugs, geen drank, jassen uit, 

ruimte netjes houden en achterlaten etc.

Gedurende de bijeenkomst komen er twee posters in de ruimte te hangen:

* Poster met het stuurwiel (zes vuistregels voor positief seksueel contact).

* Flap-over of poster met de zeven spelregels.

10.5.2  Over een grens? Hoe kan het anders? (40 min.)

Leerdoelen

* De jongens kunnen per getoonde situatie / scenario aangeven wan-

neer seksueel gedrag over een grens gaat door aan te geven welk 

criterium of welke criteria geschonden wordt.

* De jongens noemen één of meerdere positieve alternatieven voor 

seksueel gedrag dat over een eigen grens gaat (grenzen van zichzelf 

respecteren).

* De jongens noemen één of meerdere positieve alternatieven voor sek-

sueel gedrag dat over een grens van een ander gaat (grenzen van een 

ander respecteren).

Bij het filmfragment ‘Na school’ gaat het om een jongen die over een 

grens gaat bij een meisje. Bij het filmfragment ‘Op de bank’ gaat het om 

een meisje dat een jongen onder druk zet om iets te doen waar hij nog 

niet aan toe is. De jongen gaat over zijn eigen grenzen bij afloop 1. Bij 

afloop 2 respecteert de jongen zijn eigen grenzen.

Intro

We weten nu dat woorden, aanrakingen, zoenen en seks soms over de 

grens kunnen gaan. Maar hoe pak je het dan aan? Dat gaan we vandaag 

bedenken.

Stap 1. Eerst gaan we kijken hoe het mis kan gaan.

Stap 2. Hoe kan je aangeven wat je WEL wil of juist NIET? Wat zijn positie-

ve alternatieven voor gedrag dat over een grens gaat? Hier gaan we over 

brainstormen.

Werkvorm 1

Gebruik van filmfragment, in groepjes uiteen om alternatieven te bedenken.

Gebruik ‘Na school’ voor de leeftijdsgroep 12 t/m 14 jaar; ‘Op de bank’ 
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voor de leeftijdsgroep 15 t/m 16 jaar. Beide fragmenten lenen zich om de 

jongens te laten zien hoe het mis kan gaan en wat positieve gedragsalter-

natieven kunnen zijn.

NB: Als de film niet vertoond wordt of niet vertoond kan worden, wordt 

er gebruik gemaakt van de PowerPoint met foto’s uit de dvd. Aan de hand 

van deze PowerPoint worden de vragen gesteld die ook bij de dvd aan de 

orde komen. Het is belangrijk de zes criteria te beschouwen en positief 

alternatief gedrag.

Werkvorm 2

Brainstorm over vuistregel ‘toestemming’. De jongens bedenken zoveel 

mogelijk manieren waarop je kan aangeven dat je NIET toestemt en ma-

nieren waarop je kan aangeven dat je WEL toestemt. Ze bedenken dat in 

twee groepjes.

Eventueel ook: zoveel mogelijk manieren waaraan je kan zien dat iemand 

zich NIET gedwongen voelt en zoveel mogelijk manieren waaraan je kan 

zien dat iemand het HELEMAAL vrijwillig doet.

10.5.3  Evaluatie / samenvatting, cliffhanger en verwijzing naar hulp 

(5 min.)

Algemene doelen

* De jongens weten dat ze meer informatie over seksualiteit, advies en 

hulp kunnen vinden op de website www.watiseer.nl > ‘Be A Man!’.

* De belangstelling van de jongens voor het programma wordt 

vastgehouden.

Intro

Vraag de jongens of ze kunnen benoemen wat zij in deze bijeenkomst 

hebben gedaan. Kunnen ze iets benoemen wat hen is opgevallen?

Met de ‘cliffhanger’ houden we de spanning erin voor wat komen gaat in 

de volgende bijeenkomsten. We lichten alvast een tipje van de sluier op. 

Geef hen alvast mee dat ze in de volgende en laatste bijeenkomst gaan 

kijken hoe jongens wensen en grenzen op seksueel gebied kunnen respec-

teren, zowel van zichzelf als van een ander, ook al is er sprake van sociale 

druk (vrienden, kennissen, ouders of anderen uit de omgeving).

Werkvorm

Raadsel / vraag / vertonen van een stukje film (en dan afbreken) die in 

bijeenkomst 5 aan bod komt: ‘Op het plein’, geschikt voor beide leeftijds-

groepen (12 t/m 14 jaar; en 15 t/m 16 jaar).

http://www.watiseer.nl
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Kerndoel van de bijeenkomst: Het vergroten van de (seksuele) 

weerbaarheid door het vergroten en opdoen van (praktische) kennis 

en tips over, en oefenen met situaties van groepsdruk of sociale druk. 

(subdoel 6)

11.1 Algemene doelen
* De jongens weten wat zij hebben gedaan in de vorige bijeenkomst en 

kunnen dit benoemen.

* De jongens weten wat ze van de voorlichting kunnen verwachten en 

wat op het programma staat in de bijeenkomsten.

* De jongens kennen en hanteren de ‘spelregels’.

* De jongens weten dat ze meer informatie over seksualiteit, advies en 

hulp kunnen vinden op de website www.watiseer.nl > ‘Be A Man!’.

* De jongens kunnen aangeven wat zij hebben geleerd van de interac-

tieve voorlichting (het gehele programma ‘Be A Man!’).

Subdoel 6: Het vergroten van de (seksuele) weerbaarheid door het 

vergroten en opdoen van (praktische) kennis en tips over, en oefenen 

met situaties van groepsdruk of sociale druk.

* De jongens beschrijven wat groepsdruk en/of sociale druk is.

* De jongens kunnen een voorbeeld geven van een situatie waarbij 

groepsdruk hun gedrag kan beïnvloeden.

* De jongens laten zien hoe ze in een situatie van sociale druk of 

groepsdruk eigen grenzen kunnen aangeven en handhaven.

11.  Bijeenkomst 5:  
Omgaan met sociale druk

11.  Bijeenkomst 5:  
Omgaan met sociale druk
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11.2 Kernwoorden
* Sociale druk/groepsdruk

* Positief gedrag

* Eigen grenzen

* Reflectie op wat is geleerd

11.3 Programmaonderdelen
1. Opfrisser, programma en randvoorwaarden (5 min.)

2. Uitleg over groepsdruk (10 min.)

3. Groepsdruk in werking (25 min.)

4. Eindevaluatie / samenvatting, cliffhanger en hulp (10 min.)

11.4 Benodigdheden
* Poster met de zeven spelregels

* Poster met stuurwiel: zes vuistregels

* Flap-over en stiften

* Laptop en beamer

* ‘Be A Man!’ dvd filmfragment ‘Op het plein’ OF PowerPointpresenta-

tie met filmfragment ‘Op het plein’ d.m.v. foto’s verbeeld

* Hand-outs t.b.v. de rollenspellen

* Kaartjes met link naar www.watiseer.nl > ‘Be A Man!’

* Evaluatieformulier ‘Be A Man!’ voor deelnemende jongens

11.5 Toelichting op programmaonderdelen

11.5.1 Opfrisser, programma en randvoorwaarden veiligheid (5 min.)

Algemene doelen

* De jongens weten wat zij hebben gedaan in de vorige bijeenkomst en 

kunnen dit benoemen.

* De jongens weten wat ze van de voorlichting kunnen verwachten en 

wat op het programma staat in deze bijeenkomst.

* De jongens kennen en hanteren de ‘spelregels’.

Intro

Het programma voor deze bijeenkomst wordt enthousiasmerend door-

genomen. De afspraken/spelregels worden herhaald. Daarnaast wordt 

getoetst wat zij nog weten van de voorgaande bijeenkomsten. Eventuele 

onduidelijkheden worden verhelderd.

Werkvorm

Vraagstelling: Wat hebben we de vorige keer gedaan?

En bespreken wat we deze bijeenkomst gaan doen.

Afspraken over veiligheid

Maak de afspraken over veiligheid met de jongens alvorens de vijfde 

bijeenkomst te beginnen. Zet de volgende afspraken van te voren op de 

flap-over of gebruik de poster met de zeven spelregels.

http://www.watiseer.nl
http://www.watiseer.nl


deeL2

Bijeenkomst 5:  
Omgaan met  
sociale druk

MOVISIE  * * *   Handleiding voor peer educators: Be A Man! Liefde, relaties en seks: wat is OK?  * * *   pagina 74 van 80

Bijeenkomst 1: 
Erkennen van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag

Bijeenkomst 2:  
Herkennen van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag

Bijeenkomst 3:  
Beeldvorming en invloed 
op seksueel gedrag

Bijeenkomst 4: 
Respecteren van  
wensen en grenzen

Programma 
van ‘Be A Man!’
 

inhoudsopgave R
deel 1 R

bronnenlijst R
verder lezen R

Spelregels

1. We doen actief mee aan het programma.

2. Jij bepaalt wat je hier wel en niet wilt zeggen.

3. Geen antwoord is gek. Het is jouw antwoord (er is geen goed of 

fout antwoord).

4. Wat we hier met elkaar bespreken is privé. Wat we hier 

bespreken, blijft hier. Persoonlijke verhalen blijven in de groep.

5. Iedereen luistert naar elkaar. We laten elkaar uitpraten.

6. Lachen is goed. Uitlachen is niet oké.

7. Ieder heeft het recht op een eigen mening. Je moet deze mening 

wel toe kunnen lichten. Daarin respecteren we elkaar.

Huisregels

Roken en koffie/thee in de pauze, geen (soft)drugs, geen drank, jassen uit, 

ruimte netjes houden en achterlaten etc. 

Gedurende de bijeenkomst komen er twee posters in de ruimte te hangen:

* Poster met het stuurwiel (zes vuistregels voor positief seksueel 

contact).

* Flap-over of poster met de zeven spelregels.

11.5.2 Uitleg over groepsdruk (10 min.)

Leerdoelen

* De jongens beschrijven wat groepsdruk en/of sociale druk is.

Intro

Introduceer bij de jongens de term groepsdruk/sociale druk en bespreek wat 

zij daaronder verstaan en wat zij daarvan weten. Licht toe wat het is, hoe 

deze druk kan werken en haal naar voren hoe je je kunt verweren tegen 

groepsdruk/sociale druk die je (schadelijke) dingen laat doen die je niet wilt.

Werkvorm

* Voorleggen van open vraag: ‘Wat is een meeloper? Wat is sociale 

druk/groepsdruk?’

* Vervolgens aangeven wat we er onder verstaan. Geef ook aan welke rol 

media kunnen spelen in het creëren van het beeld hoe jongens en meis-

jes zich (moeten) gedragen of eruitzien (bijv. in reclame, videoclips).

* Filmfragment ‘Op het plein’ laten zien en focussen op het aspect 

‘groepsdruk’. Waar is er sprake van groepsdruk? En hoe gaat dat?

* Waar kan je aan zien dat het misgaat (afloop 1)? Kijk of de jongens 

kunnen benoemen welke criteria niet oké zijn en zet het stuurwiel 

(poster) daarbij in. De jongens kunnen ook de kaartjes met de symbo-

len inzetten.

Centrale vraag: Hoe kun je voorkómen dat je onder druk dingen doet die 

je niet wilt?

Als de setting niet geschikt is om de filmpje te gebruiken dan kan de fo-

tostrip (op PowerPoint) worden gebruikt (PowerPointpresentatie ‘Op het 

plein’).

http://www.watiseer.nl
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11.5.3 Groepsdruk in werking (25 min.)

Leerdoelen

* De jongens kunnen een voorbeeld geven van een situatie waarbij 

groepsdruk hun gedrag kan beïnvloeden.

* De jongens laten zien hoe ze in een situatie van sociale druk of 

groepsdruk eigen grenzen kunnen aangeven en handhaven.

Intro

Introduceer en organiseer het rollenspel waarbij er sprake is van groeps-

druk/sociale druk en de jongens kunnen oefenen met alternatief gedrag.

Werkvorm

Rollenspellen: maak een keuze uit ‘Durven’ of ‘Fluiten’.

11.5.4 Eindevaluatie / samenvatting, cliffhanger en hulp (10 min.)

Algemene doelen

* De jongens kunnen aangeven wat zij hebben geleerd van de interac-

tieve voorlichting.

* De jongens weten dat ze meer informatie over seksualiteit, advies en 

hulp kunnen vinden op de website www.watiseer.nl > ‘Be A Man!’.

Intro

Bevraag de jongens in de groep op vier vragen door gebruik te maken 

van de volgende vragen (zie het Evaluatieformulier voor deelnemende 

jongens):

1. Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd?

2. Wat vond je het stomst?

3. Wat vond je het leukst?

4. Zou je het een ander aanraden om aan ‘Be A Man!’ deel te 

nemen?

a. Waarom wel?

b. Waarom niet?

5. Zou je ergens nog meer over willen weten?

Werkvorm

Mondelinge evaluatie aan de hand van bovenstaande vragen. De ene peer 

educator leidt het gesprek en noteert de reacties en antwoorden op een 

flap-over. De andere peer educator voert de antwoorden indien mogelijk 

meteen in via de laptop of mobiel, en stuurt de evaluatie naderhand naar 

MOVISIE toe. De gegevens worden gebruikt om de methode verder te eva-

lueren en eventueel bij te stellen waar nodig.

Een word-bestand van het evaluatieformulier is te downloaden op: www.

movisie.nl/beaman (Bijlage 4, zie 4B).

http://www.watiseer.nl
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