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'Moneyboys gaan gericht te werk' - Jongens  

  hebben een neusje voor potentiële slachtoffers  

(…) Veel instanties zien de opkomst van moneyboys als een uitvloeisel van het loverboy-fenomeen. 

,,Moneyboys worden vaak in de loop van de tijd echte loverboys. Ze isoleren een meisje, zorgen dat ze 

ruzie krijgt met familie en vrienden en laten haar dan een dure lening afsluiten. En ja, dan bieden ze 

het meisje een oplossing om de vaak torenhoge schuldproblemen op te lossen; een plekje achter een 

prostitutieraam bijvoorbeeld.'' 

AD Utrechts Nieuwsblad, 09-12-2006 

 

’Jongens ook onder dwang in prostitutie’ 

‘Terwijl de aandacht uitgaat naar meisjes die worden uitgebuit door ’loverboys’, is een even grote groep 

jongens actief in de prostitutie.(…) Geschat wordt dat er in Nederland 1500 minderjarige meisjes  

gedwongen worden tot prostitutie. Volgens Repetur worden net zoveel minderjarige jongens 

geprostitueerd. (…) Onder zowel jongeren als hulpverleners blijkt een grote behoefte aan kennis over 

het onderwerp.’ 

Brabants Dagblad, 17-11-2006 

 

‘Groepsverkrachting is van alle tijden’ 

(…) Volgens de onderzoekers van Rutgers Nisso, kenniscentrum over seksualiteit, is er steeds vaker 

sprake van groepsverkrachtingen. De daders zijn veelal laag opgeleid en noemen in driekwart van de 

gevallen de groepsdruk als motief. Bijna de helft zegt het gedrag van een meisje verkeerd 

geïnterpreteerd te hebben (‘ze wil de het zelf’ of ‘ze liep niet weg’). Slachtoffers zijn in toenemende 

mate bekenden van de dader.  

Klinisch psycholoog dr. Hendriks nuanceert de toename van het aantal groepsverkrachtingen. ,”Het is 

iets van alle tijden’’, meent hij.’ 

Nederlands Dagblad, 16-11-2006 

 

‘Groei seksueel misbruik via internet’ 

(…) Dit jaar alleen al werden ruim 200 aangiften van seksueel misbruik via internet gedaan. Het 

werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger. De toename is volgens Chris Groeneveld, chef van het 

team bestrijding kinderporno van het Korps Landelijke Politiediensten, te verklaren, Heel veel jongeren 

hebben internet ontdekt. Profielsites zoals Sugababes trekken honderdduizenden bezoekers. Meestal 

zijn het kleine bedrijven die deze sites runnen met vrijwilligers. Hoe goed ze hun best ook doen,  

met zo veel bezoekers is het bijna niet meer te controleren.'' 

Noord-Hollands Dagblad, 16-11-2006 

 

Jongeren met een lichamelijke handicap en seksualiteit (...) 

(...) Seksueel misbruik komt bij mensen met een handicap vaker voor dan bij mensen zonder handicap. 

(...) Om seksueel misbruik te voorkomen moeten kinderen en jongeren weerbaar gemaakt worden, en 

er moet beleid ontwikkeld worden. 

Van Berlo & van der Put (2003) 
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Voorwoord 

Seksueel gedrag van jongeren haalt vaak de voorpagina’s van de kranten: webcam-filmpjes die op 

internet verschijnen, seks in ruil voor een breezer, ‘schuren’ op de dansvloer, groepsverkrachtingen in 

kelderboxen. Grensoverschrijdend gedrag in de ogen van de meeste krantenlezers. Denken jongeren 

er ook zo over? Wat is voor hen eigenlijk grensoverschrijdend gedrag? En voor hun begeleiders op 

school en daarbuiten? Waar liggen de opvattingen op één lijn en waar vinden botsingen plaats? En wat 

voor gevolgen heeft dit? Zijn er jongeren die bij niemand terecht kunnen met hún beleving of vinden 

begeleiders meestal wel wegen om de kloof te overbruggen? Met die vragen in ons hoofd zijn we dit 

onderzoek gestart. 

In dit onderzoek hebben we leerlingbegeleiders, vertrouwenspersonen, leerkrachten,  maatschappelijk 

werkers en andere experts gesproken over hun ervaringen met grensoverschrijdend seksueel gedrag 

van jongeren. We willen hen hartelijk danken voor het inzicht dat ze ons geboden hebben in hun 

praktijk, hun aanpak en hun dilemma’s. Ook hebben we twee meisjes gesproken over hun eigen 

ervaringen. Hun openhartigheid gaf veel inzicht in hun beleving. 

 

Leeswijzer 
Voor de beantwoording van de vragen zijn we bij verschillende bronnen te rade gegaan. Uit de 

literatuur hebben we risicofactoren, beschermende factoren en risicogroepen geanalyseerd. Dit leest u 

in hoofdstuk 2. Op basis van deze inzichten en de adviezen uit de expertmeeting met 18 experts uit  

verschillende werkvelden hebben we het veldonderzoek opgezet. In hoofdstuk 3 leest u tien cases over 

jongeren die met grensoverschrijdend seksueel gedrag te maken kregen. Ook leest u meer over de 

context waarin dit seksuele gedrag plaatsvindt. Hoofdstuk 4 tenslotte bevat conclusies en 

aanbevelingen. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding onderzoek 

Jongeren groeien op met de opvattingen van hun ouders, maar hebben ook te maken met de 

opvattingen van leeftijdgenoten en andere belangrijke volwassenen, zoals leerkrachten van school. 

Deze opvattingen kunnen behoorlijk van elkaar verschillen. Leerkrachten en andere beroepskrachten 

die met jongeren werken, verschillen onderling vaak van mening over welk seksueel gedrag van 

jongeren gepast is, en wanneer of bij welk gedrag zij hun wenkbrauwen fronsen of vinden dat ingrijpen 

noodzakelijk is. 

 

Grensoverschrijdend seksueel gedrag is per definitie afhankelijk van subjectieve meningen. Om toch 

enig houvast te hebben, zullen veel mensen de juridische grenzen hanteren. Seksueel contact tussen 

volwassenen en jongeren onder de zestien jaar is strafbaar, evenals seks onder dwang. Deze 

wettelijke grenzen verschuiven in de tijd en verschillen per land, wat duidelijk maakt dat de publieke 

opinie over seksueel gedrag continu aan verandering onderhevig is. Op dit moment zal er in Nederland 

onder jongeren, hun ouders en omgeving vaak overeenstemming bestaan over de ongewenstheid van 

seksuele relaties tussen volwassenen en jongeren onder de zestien jaar, en van seks onder dwang 

(waaronder aanranding en verkrachting, maar ook gedwongen prostitutie en misbruik van gezag). 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 aangaan, maar gaandeweg in een situatie van gedwongen prostitutie belanden. 

 

Naast deze juridische grenzen is er een grijs gebied waarover de meningen meer uiteen lopen. Er zijn 

grote verschillen in wat als gewenst of onschadelijk seksueel experimenteergedrag gezien wordt en 

wat als ongewenst of schadelijk gezien wordt. Deze verschillen in opvattingen zijn op zich geen 

probleem, maar worden wel problematisch wanneer de meningsverschillen belemmeren dat jongeren 

een open houding treffen bij beroepskrachten en over hun ervaringen kunnen praten. 

 

Daarom is het van groot belang daar waar de verschillen tussen de opvattingen van jongeren zelf en 

hun omgeving groot zijn, of daar waar die verschillen tot problemen kunnen leiden, de verschillende 

opvattingen van grensoverschrijdend seksueel gedrag naast elkaar te zetten, te verdiepen en te 

analyseren. We willen voorkomen dat de interpretatie van ongewenst of schadelijk seksueel gedrag 

eenzijdig wordt. 

 

Seksueel gedrag is niet los te zien van de context waarin jongeren leven en opgroeien. In de cases 

willen we nadrukkelijk de bredere beleving van sociale contacten, mogelijkheden, zelfbeeld, 

weerbaarheid, rolpatronen en individuele keuzevrijheid opnemen in de beschrijving van verschillende 

opvattingen over grensoverschrijdend seksueel gedrag - ook al richt dit onderzoek zich specifiek op 

seksueel gedrag van jongeren. In de keuzes voor cases zoeken we naar verschillende voorbeelden 

waarbij het mogelijk is dat jongeren een andere grens ervaren dan ouders. Het is natuurlijk ook 

denkbaar dat ouders juist meer grensoverschrijdend gedrag vertonen of accepteren dan jongeren. 

We willen, kortom, een open blik houden op wat voor wie problematisch is. 
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1.2 Doelstelling 

Dit onderzoek is bedoeld om jongeren en beroepskrachten te ondersteunen in de discussie over 

grensoverschrijdend seksueel gedrag. We willen een bijdrage leveren aan de discussie over welk 

gedrag men als normaal, gezond en prettig beoordeelt, en bij welk gedrag men vindt dat een grens 

wordt overschreden. Door dit soort grenssituaties bespreekbaar te maken hopen we uiteindelijk dat 

beroepskrachten op een ongedwongen, prettige manier met seksualiteit van jongeren leren omgaan en 

tijdig signaleren en handelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. 

1.3 Vraagstelling 

We stellen de volgende vragen: 

 

1. Wat is er bekend over risico- en beschermende factoren wanneer het gaat over grensoverschrijdend  

seksueel gedrag onder jongeren, en is het mogelijk om specifiek kwetsbare groepen te 

onderscheiden? 

 

2. Welke verschillende opvattingen zijn er over grensoverschrijdend seksueel gedrag? We zoeken 

daarbij naar de opvattingen van jongeren en professionals. 

 

3. Wat betekent het als er verschillen bestaan tussen de opvattingen van jongeren en van hun 

omgeving over grensoverschrijdend seksueel gedrag? 

 

4. Op welke manier kunnen beroepskrachten inspelen op de verschillende opvattingen over 

grensoverschrijdend seksueel gedrag, zodat zij signaleren wanneer jongeren risico lopen op 

grensoverschrijdend seksueel gedrag, of wanneer jongeren beperkt worden in het doorlopen van een 

gezonde seksuele ontwikkeling? 

1.4 Onderzoeksgroep  

Het onderzoek richt zich op jongeren (12-25) en hun sociale en professionele omgeving. In het 

onderzoek wordt speciale aandacht besteed aan jongeren die meer risico lopen op 

grensoverschrijdend  

seksueel gedrag en jongeren die in een omgeving zitten waarin zij beperkt worden in hun seksuele 

ontwikkeling. Uit eerder onderzoek is al een aantal diversiteitfactoren bekend die van invloed zijn op 

seksueel gedrag en risico op grensoverschrijdend gedrag, namelijk: sekse, leeftijd, seksuele voorkeur, 

opleidingsniveau, lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, psychiatrische problematiek, sociaal-

culturele achtergrond, religie en gezinsklimaat. 

1.5 Methodologische verantwoording 

Om antwoorden op de onderzoeksvragen te vinden, hebben we verschillende bronnen geraadpleegd. 

 

Literatuurstudie 

Om inzicht te krijgen in risicofactoren en beschermende factoren en daarmee op groepen jongeren die 

extra risico lopen (onderzoeksvraag 1), is een literatuurstudie verricht. Naast wetenschappelijke  

publicaties zijn ook berichten uit de media en ongepubliceerde documenten, rapporten, en scriptie(s) 

gebruikt. De onderzoeksgegevens zijn gebaseerd op kwantitatieve, kwalitatieve, en gecombineerde 
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onderzoeksmethoden. In dit literatuuronderzoek richten we ons op jongeren in de leeftijdscategorie 12-

25 jaar. 

 

Expertmeeting en diepte-interviews 

De volgende drie onderzoeksvragen gaan over opvattingen van professionals en jongeren en over de 

aanpak. We hebben een expertmeeting belegd op 7 september 2006 met 18 beroepskrachten. Hun 

achtergrond is verschillend, ze werken op scholen, in de jeugdhulpverlening of in ondersteunende 

organisaties en enkelen zijn onderzoeker. Op de bijeenkomst is hen de vraag voorgelegd wat zij 

grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren vinden en welke rol de omgeving daarin speelt. 

 

Met de uitkomsten van de expertmeeting en de literatuurstudie hebben we een aantal situaties  

onderscheiden waar de opvattingen van jongeren en hun omgeving (ouders en professionals) kunnen 

verschillen: 

1. seks als ruilmiddel (voor geld of bescherming). 

2. seks, dat grensoverschrijdend is vanwege het taboe op seksualiteit (voor of buiten het huwelijk) in 

de omgeving van de jongeren. 

3. seks dat voor de omgeving grensoverschrijdend is (vanwege de mate of aard van seksuele 

contacten),  maar door de jongeren niet zo beleeft wordt. 

Deze situaties zijn we nader gaan onderzoeken in interviews met beroepskrachten en jongeren  

 

In de interviews hebben we aan de hand van een gevalsbeschrijving, over een jongere die zij 

begeleiden en goed kennen, vragen gesteld
1
. Wat is het grensoverschrijdende in het seksuele gedrag 

van deze jongere? Ervaart de jongere en zijn of haar omgeving dat gedrag ook als grensoverschrijdend 

en welke aanpak volgt de beroepskracht? 

 

De meeste beroepskrachten hebben jongeren benaderd om mee te doen aan het onderzoek. Dat heeft 

tot interviews met twee jongeren geleid. Deze worden bij de cases gepresenteerd. De interviews zijn 

op locatie afgesproken, op band opgenomen, uitgeschreven en geanalyseerd. 

 

We hebben veertien respondenten geïnterviewd: twaalf beroepskrachten en twee meisjes. Vijf 

professionals werken in het onderwijs, vier in de jeugdhulpverlening (waarvan twee met jongeren met 

een verstandelijke beperking) en drie van hen zijn stafmedewerker of projectleider bij een 

ondersteunende organisatie. Het bereiken van jongeren via deze beroepskrachten is niet goed gelukt. 

We merkten terughoudendheid bij beroepskrachten om ons in contact te brengen met de jongere 

waarover zij hadden gesproken, vanwege de vertrouwensband met de jongere, omdat ze de jongere 

waarover ze spraken uit het oog hadden verloren of omdat het om een zeer moeilijk bereikbare jongere 

ging. 

Het beeld dat we schetsen in de cases is dus vooral óver jongeren en hoeft niet samen te vallen met 

wat jongeren daar zelf van vinden. We doen aanbevelingen voor vervolgonderzoek met meer jongeren 

in hoofdstuk 4. 

                                                      
1
 Zie de topiclijst in de bijlage voor een overzicht van de concrete vragen. 
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2 Risico’s en bescherming 

In dit hoofdstuk beschrijven we wat er bekend is over grensoverschrijdend seksueel gedrag van 

jongeren uit diverse onderzoeken. We beginnen met een afbakening en definiëring van het onderwerp. 

Daarna analyseren we wat er uit de literatuur bekend is over risicogroepen en risico- en beschermende 

factoren.  

2.1 Definities 

Grensoverschrijdend seksueel gedrag is een breed begrip en kent diverse verschijningsvormen. Omdat 

er zoveel verschillende opvattingen bestaan over het grensgebied tussen wenselijk en niet wenselijk 

seksueel gedrag, is het per definitie afhankelijk van subjectieve meningen. Er zijn echter wel juridische 

grenzen: zodra deze overschreden worden is er sprake van een zedendelict. Ook zedendelicten zijn 

divers en de strafmaat geeft al aan dat de impact van specifieke zedendelicten niet gelijk geschat 

wordt. 

 

Wanneer we spreken over grensoverschrijdend seksueel gedrag is het van belang onderscheid te 

maken tussen seksueel gedrag dat door de jongere zelf of diens seksuele partner(s) als 

grensoverschrijdend beleefd wordt, en seksueel gedrag dat in de ogen van de omgeving schadelijk is 

maar door de jongere niet zo beleefd wordt. 

 

Uit de media komt een beeld naar voren dat opvattingen van de sociale en professionele omgeving 

kunnen verschillen van de ideeën die leven onder jongeren. Een Surinaamse jongerenwerker in 

Amsterdam Zuidoost, bijvoorbeeld, constateert - vooral in de Surinaamse gemeenschap - een dubbele 

moraal: ‘Volwassenen zijn streng tegen kinderen, seks is onbespreekbaar. Maar kijk hoe ze de kleuters 

al aankleden, met korte rokjes en topjes’ (Jongerenwerker Jacqueline Cornet (45) in Trouw, 24-06-

2006). 

 

‘Vooral bij de iets oudere meisjes die in het buurthuis komen constateert Cornet een heel losse 

moraal. Seks wordt vaak gezien als middel om iets voor elkaar te krijgen. Rondgereden worden 

in een mooie auto, gratis drank, tien euro. (…) Het is geen prostitutie, maar het is wel hoerig 

gedrag. Alleen zien zij dat absoluut niet zo.’ 

 

Ook komen er allerlei opvattingen naar voren in het maatschappelijk debat dat op dit moment gevoerd 

wordt over de mogelijk kwalijke invloeden van de seksualisering van de media (internet en videoclips), 

de toegang tot nog veel meer seks via het internet, en de invloed van de zogenaamde ‘nieuwe media’ 

(SMS, chatten, en mailen) op jongeren en hun relaties.
2
 Jongeren verkennen hun seksuele grenzen, 

ook op internet. ‘Alle tieners, maar dan ook allemaal, worden seksueel benaderd via internet’, stellen 

Pardoen en Pijpers (2006). Voor de meeste volwassenen is de digitale jeugdcultuur van dit moment 

nog grotendeels verborgen (ibid). 

 

                                                      
2
 ‘Chatseks hoort bij puberen – ‘De verantwoordelijkheid ligt bij school, ouders en kind’’, Algemeen Dagblad, 1/06/2006 ; ‘Jaja, 

leuk, maar als je niet verder gaat… Via de webcam worden seksuele grenzen ontdekt, vaak vrijwillig, soms onder dwang’, NRC 
Handelsblad, 1/06/2006; Kandoussi, S.E. (juni 2006); ‘Kleed je eens uit en ga dan voor de webcam staan!’, NRC Handelsblad, 
27/05/2006; Meer aangiftes van digitale zedenzaken, Nederlands Dagblad, 10/05/2006; Nieuwe media en relaties (2001); Nik-
ken, P. (2006); Pardoen & Pijpers (2006); ‘Rappers inspireren jonge verkrachters. Advocaten bezorgd over invloed muziekzen-
ders’, Reformatorisch Dagblad 23/08/05 ; ‘Ultrakorte rokjes, maar ze hebben geen idee’, Trouw, 24/06/2006; Westland & Viveen 
(2006). 
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Begin 2006 organiseerden de NCRV, EO en ChristenUnie een mediaconferentie over de invloed van 

gewelddadige en seksueel getinte clips en tv-programma’s op het gedrag van jongeren. Hieruit blijkt 

dat er verschillende opvattingen bestaan over de mogelijke effecten op jongeren en de relatie met 

(seksueel) geweld. Volgens Knevel is MTV de meest verderfelijke en tegelijkertijd invloedrijke zender: 

‘Projecteert continu een bepaald beeld op het netvlies en dat doet iets met u, maar kwalijker het geeft 

meisjes van 10-15 jaar een beeld, dat is schadelijk.’ De Jong van MTV Networks ontkent de invloed 

niet. Het gaat hem echter te ver om MTV te beschouwen als het grote kwaad. Hij betoogt dat MTV een 

tijdbeeld laat zien en een mix vormt van trendsetter en trendvolger. Valkenburg, Hoogleraar Kind en 

Media, stelt: ‘Sommige jongeren worden meer beïnvloed dan anderen, voornamelijk probleem-

jongeren.’ Ook geeft ze aan dat er geen directe relatie is met geweld, hoewel ze er wel op wijst dat op 

basis van bestaand onderzoek geconcludeerd kan worden dat de seksualisering van de media een 

negatief effect heeft (Westland & Viveen, 2006). Overigens is er weinig onderzoek gedaan naar de 

directe invloed van de media op het gedrag van jongeren. 

 

Er heersen ook verschillende ideeën over seksualiteit - en wat ‘normaal’ is en wat niet - onder jongeren 

zelf. Deze worden zowel beïnvloed door beelden uit de media, als door ideeën over populariteit en 

groepsdruk. Dit komt bijvoorbeeld naar voren in een gesprek over ‘schuren’
3
 met tienermeiden op een 

schoolplein: 

 

‘Meisjes zeggen de jongens achter hen te ‘gedogen’. Als je je durft te laten schuren, hoor je 

erbij, ben je populair. (…) Stoere meiden durven veel op seksueel gebied, lijkt de code. 

Natuurlijk zijn er meiden die zich nooit laten schuren; ‘smerig en achterlijk’ vinden ze het. 

Sommigen mogen het niet van hun vriend; anderen gaan gewoon niet naar schoolfeesten, 

vanwege hun geloof of omdat ze zich er niet (meer) thuis voelen. (…) ‘En dat tegen elkaar 

aanrijen, dat schuren, vinden we zo stom. Maar als je daar niet mee bezig bent, hoor je er niet 

bij.’’ (Opzij, september 2006). 

 

Grensoverschrijdend seksueel gedrag: overhalen, ongewenste seksuele ervaringen, dwang 

In de literatuur worden verschillende termen gebruikt wanneer het gaat om vormen van 

grensoverschrijdend seksueel gedrag. Zo hebben de onderzoekers van ‘Seks onder je 25
e
’ jongeren 

bevraagd over de mate waarin zij ervaring hebben met overhalen en dwingen (De Graaf et al, 2005, 

Hoofdstuk 5). Er is gekeken of bij de eerste geslachtsgemeenschap en bij seks met de laatste partner 

beide partners dit even graag wilden, of dat een van beiden de ander heeft overgehaald of gedwongen. 

Een aantal factoren blijkt hierbij een rol te spelen: sociale integratie tijdens de middelbare schooltijd, 

interactiecompetentie met de laatste partner en het seksuele zelfbeeld van de jongere. 

 

Voor het vragen naar seksuele dwang hebben De Graaf et al (ibid.) de vraag gesteld of iemand de 

jongere wel eens gedwongen heeft om seksuele dingen te doen of toe te staan die de jongere eigenlijk 

niet wilde. Het gaat hier dus niet uitsluitend om gedwongen geslachtsgemeenschap: ‘Een gedwongen 

tongzoen zou hier ook al onder kunnen vallen, of ooit gedwongen zijn om iemand af te trekken of zich 

te laten vingeren’, aldus de onderzoekers. 

 

Diepenmaat et al. (2006) deden onderzoek naar de mate waarin ongewenste seksuele ervaringen 

onder verschillende etnische groepen voorkomt, en ze onderzochten de relatie tussen ongewenste 

                                                      
3
 Bij ‘schurende’ jongens en meisjes wordt bedoeld: ‘jongens die met hun heupen heel dicht op het achterwerk van een meisje 

schokkende bewegingen maken – al dan niet op de maat van de muziek’ (Opzij 2006:27). 
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seksuele ervaringen enerzijds en depressie en agressie anderzijds. Dit deden zij door 3531 leerlingen 

in de 2
e
 klas van het voortgezet onderwijs in Amsterdamse scholen (leeftijd 12 tot 16 jaar) te bevragen 

door middel van een vragenlijst. De vraag die de onderzoekers gesteld hebben, was: ‘Heb je wel eens 

tegen je zin een seksuele ervaring gehad’ (Diepenmaat, persoonlijke communicatie, 14 maart 2007). 

2.2 Welke jongeren komen vaker in de problemen? 

Uit diverse bronnen komt een aantal risicofactoren naar voren die jongeren kwetsbaar maken om met 

grensoverschrijdend seksueel gedrag te maken te krijgen. Factoren die een rol spelen zijn het 

volgende: gezinsklimaat, sociale integratie, interactiecompetentie; gender; sociaal-economische 

achtergrond; leeftijd; opleidingsniveau; etniciteit; religie; seksuele voorkeur; verstandelijke en 

lichamelijke vermogens van jongeren; en het gebruik van alcohol. Het onderscheid in risicogroepen is 

arbitrair, omdat het vaak gaat om een combinatie van risicofactoren (bijvoorbeeld een meisje uit een 

lagere economische klasse dat slecht contact met haar ouders heeft). Bovendien komt in elke groep 

veel diversiteit voor. 

2.2.1 Risicofactoren 

Risicofactoren hangen samen met persoonlijke kenmerken en omgevingskenmerken. Daarom is het 

van belang zicht te krijgen op de specifieke context waarbinnen grensoverschrijdend seksueel gedrag 

plaatsvindt (denk bijvoorbeeld aan leefomstandigheden, opvoeding, begeleiding en sociaal-

economische positie). Een lagere sociaal-economische status, een problematische gezinsachtergrond, 

ervaringen met seksueel misbruik en psychische problemen vergroten bijvoorbeeld de kans op ruilseks 

(Edwards et al, 2006; GGD Amsterdam, 2006). 

 

In Seks onder je 25
e
 zijn een beperkt aantal vragen met betrekking tot seksueel 

grensoverschrijdendend gedrag gesteld. Onbekend is bijvoorbeeld ‘wat er precies gebeurde tijdens 

deze ervaringen, wat er aan vooraf ging en wie de dader was’ (De Graaf et al. 2005:200). Toch biedt 

dit onderzoek wel informatie over kwetsbare groepen, en factoren die mogelijk van invloed zijn op de 

risico’s die jongeren op dit terrein lopen. Naast verschillen tussen jongens en meisjes, worden in Seks 

onder je 25
e
 verschillen tussen leeftijdsgroepen, tussen laag en hoog opgeleide jongeren, verschillen 

tussen etnische groepen, verschillen naar religie, en verschillen met betrekking tot seksuele voorkeur 

gevonden. Ooit gedwongen zijn tot seksuele handelingen hangt samen met ‘een minder warm 

gezinsklimaat, een minder goede sociale integratie tijdens de middelbare schooltijd, een lagere 

interactiecompetentie en vaker praten met ouders en vrienden over seksualiteit’ (ibid:110). 

Hoewel er verbanden gevonden worden tussen bovengenoemde factoren, gaat het daarom niet altijd 

om een oorzakelijk verband. Zo blijkt er bijvoorbeeld een verband te bestaan tussen een lage 

interactiecompetentie en ooit gedwongen zijn tot seksuele handelingen, maar het gaat volgens de 

onderzoekers hier niet om een oorzakelijk verband: ‘Een lagere interactiecompetentie of een minder 

goede sociale integratie kan ervoor zorgen dat iemand meer risico loopt op ervaringen met seksuele 

dwang. Het kan echter ook zo zijn dat een ervaring met seksuele dwang iemand minder competent of 

minder sociaal vaardig maakt. De samenhang voor praten over seks met ouders en vrienden moet 

waarschijnlijk ook in deze richting worden gezocht: negatieve ervaringen met seks versterken mogelijk 

de behoefte om hierover te praten’. 

Jongeren met een minder sterk seksueel zelfbeeld lijken niet optimaal voorbereid te zijn op seksueel 

gedrag. Wanneer zij dan toch seks hebben vertonen ze meer risicovol gedrag, zo blijkt uit het 
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onderzoek van Breeman en de Wit (2006).
4
 Meisjes die in mindere mate tevreden zijn over hun uiterlijk 

hebben over het algemeen minder het gevoel dat ze controle hebben over seksuele contacten 

(Wingood et al. 2000; in: De Graaf et al, 2005). 

 

Met losse partners is de interactiecompetentie lager dan met vaste partners. Jongeren vinden het over 

het algemeen moeilijker over seks te praten met een losse partner, de eigen wensen aan te geven of 

naar de wensen van de partner te vragen.  Het wordt door jongeren moeilijker gevonden controle te 

houden bij losse partners (De Graaf et al, 2005). Losse seksuele contacten vinden bovendien vaker 

dan seksueel gedrag binnen intieme relaties plaats onder invloed van alcohol, of onder druk van 

leeftijdsgenoten (Connor & Flesh, 2001; Paul, McManus & Hayes, 2000). 

 

Via internet en andere media komen jongeren vandaag de dag veelvuldig in contact met seksuele 

beelden en informatie over seks. Jongeren die hiermee vaker in contact komen en die vaker via 

internet daten blijken hun interactiecompetentie lager in te schatten. Dit wil daarom niet zeggen dat dit 

door het gebruik van internet en andere media veroorzaakt wordt. Jongens die vaker daten via internet 

worden vaker tot seks gedwongen; dit verband is toe te schrijven aan het gegeven dat homojongens 

vaker via internet daten en ook vaker tot seks gedwongen zijn (De Graaf et al., 2005). Aan het daten 

via internet zijn specifieke risico’s verbonden, zoals het gebruiken van seksuele beelden die 

opgenomen werden met de webcam als drukmiddel. 

2.2.2 Kwetsbare groepen  

Op grond van de risicofactoren zijn allerlei voorbeelden van kwetsbare groepen te geven. 

Vanwesenbeeck e.a. (2006): 

‘Veel jongeren zeggen ‘ja’ op de vraag of zij ‘wel eens door iemand zijn overgehaald of 

gedwongen seksuele dingen te doen of toe te staan die zij eigenlijk niet wilden’. Het gaat om 

18 procent van de meisjes tegenover 4% van de jongens. Eveneens 4% van de jongens geeft 

toe dat ze zelf ook wel eens iemand heen overgehaald of gedwongen, dat is 4x zo vaak als 

meisjes dat toegeven. (...) Behalve door de meisjes wordt ook door homoseksuele jongens 

opvallend veel grensoverschrijding gerapporteerd. Van de homojongens van 19 jaar en ouder 

is zelfs 26% wel eens tot seksuele handelingen gedwongen. Vergeleken met heterojongens is 

dit ook vaker voor het 12
e
 jaar gebeurd. (...) Daarnaast is het opvallend dat Marokkaanse en 

Turkse jongens relatief vaak slachtoffer van seksuele dwang zeggen te zijn geweest.’
5
 

 

Meisjes 

Uit het onderzoek van De Graaf et al.. (ibid.) komen duidelijk verschillen tussen meisjes en jongens 

naar voren. Meisjes blijken zowel bij de eerste geslachtsgemeenschap als bij de eerste anale seks veel 

vaker overgehaald of gedwongen te zijn dan jongens. Bij het overgrote gedeelte van de ervaringen met 

de eerste geslachtsgemeenschap gaat het om ‘overhalen’ en niet om gedwongen seks. 

                                                      
4
 Zie http://www.soaaidsmagazine.nl/artikel_onderzoek/406 (gezien op 16 maart 2007). 

5
 Zie ook de Graaf e.a. (2005). Dergelijke verschillen werden ook in een eerder landelijk representatief 

onderzoek onder volwassenen gevonden (Sandfort, De Graaf & Bijl, 2003; gecit. In Vanwesenbeeck 

e.a. 2006). Hierbij willen we opmerken dat jongeren met een fysieke en/of verstandelijke beperking niet 

bij dit onderzoek werden betrokken. Bij algemene onderzoeken onder jongeren worden jongeren met 

een beperking vaak buiten beschouwing gelaten (omdat deze groep een specifieke onderzoeksaanpak 

vereist).  
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Eén op de vijf meisjes heeft wel eens gedwongen seks gehad. Het gaat hier vooral om meisjes met 

een vmbo-opleiding en Surinaamse en Antilliaanse meisjes. Acht op de 1000 meisjes is wel eens 

gedwongen of overgehaald tot seks waarvoor ze geld of een andere beloning ontvingen, in vergelijking 

met vier op de 1000 jongens. Naarmate meisjes ouder zijn, blijkt de kans dat zij wel eens tot seksuele 

handelingen gedwongen zijn groter te zijn. 

 

De onderzoekers vinden geen aanwijzingen dat dit zou komen omdat meisjes hun grenzen minder 

goed aangeven. Meisjes lijken zich juist meer bewust van de eigen grenzen dan jongens, ‘aangezien 

ze hier meer met vrienden en ouders over praten’. Wat betreft de genderrollen die aan hen 

toegeschreven worden, stellen de onderzoekers vast dat vanuit ‘traditionele’ genderrollen het meer de 

taak van meisjes dan van jongens is ‘om grenzen aan te geven, omdat het initiatief (en het uitoefenen 

van druk) de taak is van jongens’ (Ibid.:185). Uit het overzichtsartikel van Vanwesenbeeck et al. (1999) 

blijkt overigens dat het verband tussen ‘genderconservatisme’ en slachtofferschap vrij tegenstrijdig is: 

‘Sommige studies vinden geen samenhang, anderen vinden een groter risico voor vrouwen met 

traditionele attitudes en anderen vinden weer het tegenovergestelde.’ (gecit. in De Graaf et al., 2005: 

110). 

 

Verder zouden meisjes meer schuld- en schaamtegevoelens rondom seksualiteit hebben (ibid. 200): 

‘Vergeleken met jongens beoordelen ze het eigen lichaam minder positief. Ze vinden zichzelf 

minder vaak ‘best aantrekkelijk’, vaker te dik en zijn minder vaak tevreden over hoe de eigen 

geslachtsdelen eruit zien. Daarnaast hebben meisjes vaker problemen rondom opwinding, 

verlangen, niet klaarkomen of pijn dan jongens (….)’. 

Er is echter maar een zwak verband tussen schuld- en schaamtegevoelens en ooit gedwongen zijn bij 

meisjes gevonden. Bovendien is het moeilijk vast te stellen of het één oorzaak dan wel gevolg is van 

het ander. 

 

Uit kwalitatief onderzoek naar achtergronden van tienerzwangerschappen blijkt dat tienermeisjes vaak 

seks hebben om heel andere redenen dan voor hen eigen plezier of genot. Deze meisjes hebben  

bijvoorbeeld seks om erbij te horen, of doen het voor hun partner (omdat ze bang zijn hun vriendje kwijt 

te raken), of omwille van geborgenheid na een ‘kille’ jeugd. Ook onzekerheid over hun eigen 

seksualiteit speelt bij deze meiden een rol (Van Berlo et al., 2005). Negatieve gebeurtenissen in het 

leven van meisjes speelt in het kader van grensoverschrijdend gedrag op het internet een rol bij het al 

dan niet krijgen van ongewenste verzoeken en ongevraagd seksueel getinte beelden (De Graaf & 

Vanwesenbeeck, 2006:43): 

 

‘Zo krijgen meisjes die meer negatieve levensgebeurtenissen hebben meegemaakt  (zoals 

scheiding, ruzie thuis of overlijden van de ouders), die voor het 12
e
 jaar seksueel misbruikt zijn 

en/of die meer depressieve gevoelens rapporteren, vaker ongewenst het verzoek om seksueel 

te cammen en vaker ongevraagd beelden van naakt of seks te zien. Ook zeggen deze meisjes 

vaker dat ze iets vervelends hebben meegemaakt.’ 

 

Affectieve verwaarlozing kan bovendien leiden tot een verlaagd zelfbeeld, wat meiden kwetsbaar 

maakt voor waardering en aandacht. Deze meiden zijn in deze situatie mogelijk minder weerbaar dan 

andere meiden (Wijsen & van Lee, 2006). 

 

Naast opleiding en de specifieke context en achtergrond waarin meisjes verkeren, zijn factoren zoals 

etniciteit, seksuele voorkeur van invloed op de mate waarin meisjes te maken krijgen met 

grensoverschrijdend seksueel gedrag.  
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Christelijke en islamitische meisjes 

Onderzoeken geven verschillende beelden van de mate van kwetsbaarheid van christelijke en 

islamitische meisjes. Vanwesenbeeck vindt dat ze bij hun eerste keer relatief vaak overgehaald of 

gedwongen worden tot het hebben van seks (Vanwesenbeeck et al., 2006:60). Christelijke meisjes die 

het geloof erg belangrijk vinden geven vaker dan andere meisjes aan dat ze voor het 12
e
 jaar zijn 

gedwongen tot seksuele handelingen. Diepenmaat et al. (2006) daarentegen vindt dat Nederlandse 

meisjes – in de Amsterdamse context – vaker (6.9%) te maken te krijgen met ongewenste seksuele 

ervaringen dan Marokkaanse meisjes (2.7%) en Turkse meisjes (2.3%). Ook uit het onderzoek van De 

Graaf et al. (2005) blijkt dat Marokkaanse meisjes relatief weinig ervaring hebben met gedwongen 

seks. 

 

Antilliaanse en Surinaamse meisjes 

Antilliaanse en Surinaamse meisjes blijken vaker dan andere meisjes overgehaald en gedwongen te 

worden tot seksuele handelingen. Deze verschillen zijn volgens de De Graaf et al. (2005) volledig toe 

te schrijven aan verschillen in opleidingsniveau. Voor de Antilliaanse meisjes geldt dit echter niet voor 

het seksuele contact met de laatste partner. Met de laatste partner worden ze juist relatief weinig 

overgehaald. Deze meisjes geven in vergelijking met andere meisjes vaker aan dat ze zouden willen 

weten hoe ze hun grenzen, met betrekking tot wat ze wel en niet willen, kunnen aangeven (Ibid.:202). 

Het onderzoek naar achtergronden van tienerzwangerschappen bij allochtone tieners (Wijsen & van 

Lee, 2006) geeft zicht op een aantal factoren die kenmerkend zijn voor Antilliaanse en Surinaamse 

meiden, die ook op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag een rol kunnen spelen. Zo 

blijkt er weinig openheid en acceptatie van seksualiteit te zijn, en is thuis de seksuele voorlichting 

slechts marginaal. Ook in de Antilliaanse groep blijkt het niet gebruikelijk te zijn openlijk over seks te 

praten. Dit lijkt in tegenspraak te zijn met het onderzoek van De Graaf et al. (2005:201), waaruit blijkt 

dat Antilliaanse meisjes  relatief veel met hun ouders en vriend(in)en over seksualiteit praten. 

Antilliaanse meisjes, net als Surinaamse en Nederlandse meisjes, zijn relatief sterk op seks gericht (ze 

denken hier relatief vaker aan en willen graag van alles uitproberen). Hierdoor komen ze wellicht meer 

in aanraking met seksueel risicovolle situaties. Anderzijds is het ook best mogelijk dat ze hierdoor een 

sterkere interactiecompetentie ontwikkelen, wat hen juist weer kan beschermen tegen ongewenst 

seksueel gedrag. 

Veel van de tienermoeders in het onderzoek van Wijsen en van Lee (ibid.) leven in een sociaal-

economisch zwakker milieu en hebben in hun seksleven vaak niet het gevoel dat ze grip hebben op de 

situatie. Surinaamse en Antilliaanse meiden uit deze onderzoeksgroep blijken zich afhankelijk op te 

stellen ten opzichte van de partner. Hoewel deze meiden aangeven dat religie een belangrijke rol in 

hun leven speelt, blijken de tienermoeders weinig naar de religieuze leefregels rond seksualiteit en 

relaties te leven. Daarbij komt dat voorlichting over seksualiteit en relationele vorming niet blijkt aan te 

sluiten bij deze doelgroep. 

 

Lesbische meisjes 

Over de mate waarin lesbische meisjes risico lopen om te maken te krijgen met grensoverschrijdend 

seksueel gedrag zijn onderzoeken niet eenduidig. In het onderzoek van Sandfort, De Graaf en Van Bijl 

(2003) werden vragen gesteld naar ondermeer seksuele voorkeur en ervaringen met seksueel 

misbruik. Hieruit kwam naar voren dat zowel homomannen als lesbische vrouwen, zowel voor als na 

het 16e jaar, vaker te maken hebben gehad met seksueel geweld. Uit Seks onder je 25
e
 (De Graaf et 

al. 2005:74), echter, komt op het gebied van seksuele dwang geen significant verschil tussen lesbische 

of biseksuele meisjes en heteromeisjes naar voren. 
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Van Oort (1993) heeft begin jaren negentig onderzoek gedaan naar (seksueel) geweld tegen lesbische 

en biseksuele meisjes en vrouwen. Hieruit blijkt dat 36% van de doelgroep het slachtoffer is geweest 

van geweld in lesbische relaties. De meest voorkomende vorm van geweld binnen lesbische relaties is 

intimidatie: 75%. Daarnaast komt lichamelijk geweld veel voor (22%). Van seksueel misbruik is slechts 

sporadisch sprake (4%). 

In het onderzoek dat Suzanne Kers (2002) deed naar geweld in lesbische relaties komt naar voren dat 

seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld ook voorkomt in lesbische relaties; zij het in 

mindere mate dan in heteroseksuele relaties. Kers geeft aan dat in andere onderzoeken dit beeld wordt 

bevestigd. In de veertien gewelddadige relaties die Kers onderzocht heeft, werd het slachtoffer vier 

keer gedwongen tot seks. Ook werden slachtoffers gedwongen tot seksuele handelingen en nog vaker 

oefende de dader kritiek uit op het seksuele gedrag van het slachtoffer. 

 

Alleenstaande (minderjarige) asielzoeksters 

In recent onderzoek naar veiligheid op asielzoekerscentra zijn interviews gehouden met 190 vrouwen 

en meisjes, waaronder 100 alleenstaanden (Kramer & Cense, 2004). Alleenstaande vrouwen en 

meisjes gaven aan dat ze veelvuldig lastig gevallen werden door mannen op het centrum (op hun 

deuren kloppen, hen op de gang aanspreken, kijken, naar hen fluiten en handtastelijk worden). 

Medewerkers van de centra melden dat alleenstaande meisjes het meeste risico lopen op 

grensoverschrijdend seksueel gedrag van mannen, waaronder druk om zich te prostitueren. 

Weerbaarheid van de meisjes zelf speelt volgens medewerkers van de asielzoekerscentra een 

belangrijke rol: ‘Sommige meiden zijn weerbaar, die willen geen seks. Anderen zijn meer onzeker, 

zoeken via seks de aandacht en warmte. Het is misschien overlevingsgedrag, voortgekomen uit hun 

geschiedenis. Betalen met seks.’ 

Als risicofactoren gelden ten eerste de omstandigheden van alle asielzoekers: gebrek aan perspectief 

en zekerheid over de toekomst, gebrek aan steun van de familie en weinig geld. Daarnaast speelt bij 

alleenstaande meisjes de eigen voorgeschiedenis en kwetsbaarheid rond seksueel geweld, culturele 

codes over gedrag van mannen en vrouwen waardoor alleenstaande vrouwen ‘vogelvrij’ worden, de 

ligging en fysieke inrichting van het terrein, gebrek aan contact met medewerkers een rol. Verder blijkt 

uit het onderzoek van Wijsen en van Lee (2006:48) dat de hen onderzochte meiden die asielzoeker zijn 

zich onderscheiden van andere meiden door een zeer laag kennisniveau op het gebied van seks en 

anticonceptie. Deze meiden bleken geen seksuele voorlichting te hebben gehad, en hadden nog nooit 

over seks gesproken. 

 

Jongens 

In vergelijking met meisjes (18%) worden jongens beduidend minder vaak gedwongen tot seks (4%). 

Naast factoren zoals leeftijd en opleiding, spelen etniciteit en seksuele voorkeur een rol. De invloed van 

eetniciteit en religie op de mate van schuld- en schaamtegevoelens, de gerichtheid op seks en 

lichaamsbeeld is verschillend voor jongens en meisjes (De Graaf et al. 2005). Alleen wat het zelf- en 

lichaamsbeeld betreft is er een verband met de kans op slachtofferschap voor seksueel geweld: een 

negatief (seksueel) zelfbeeld is een risicofactor voor seksueel geweld (Lammers et al., 2005). Ook 

gebrek aan seksuele kennis en moeilijke bespreekbaarheid van seksualiteit met de ouders speelt een 

rol. 

 

Turkse en Marokkaanse jongens 

Marokkaanse en Turkse jongens zijn relatief vaak slachtoffer van seksuele dwang. Het onderzoek van 

De Graaf et al. (ibid.) geeft geen zicht op de aard van deze dwang, noch over de sekse van de pleger. 

Het is wel aannemelijk te veronderstellen dat het hier gaat om mannelijke plegers. Een volgens 
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Vanwesenbeeck et al. (2006:61) relevant gegeven is dat jongens van Marokkaanse en Turkse afkomst 

relatief vaak geld voor seks hebben gekregen. 

In vergelijking met Nederlandse jongens geldt dit overigens voor alle allochtone jongens volgens de 

onderzoekers. Ook uit het onderzoek van Diepenmaat et al. (2006) blijkt dat vooral Turkse (17%) en 

Marokkaanse (10%) jongens een relatief groot risico lopen op een ongewenste seksuele ervaring. 

Marokkaanse en Turkse jongens geven in het onderzoek van De Graaf et al. (2005) aan dat ze een 

relatief lage interactiecompetentie hebben en relatief weinig kennis. Ze praten relatief weinig met hun 

ouders over seksualiteit. Marokkaanse jongens geven aan dat ze relatief weinig informatie over 

seksualiteit van school hebben gekregen, of uit de media hebben gehaald. Zowel jongens met een 

Marokkaanse als Turkse achtergrond blijken hun informatie over seksualiteit relatief vaak van 

jongerenwerkers te krijgen. 

 

Surinaamse en Antilliaanse jongens  

Hoewel Surinaamse en Antilliaanse jongens in het onderzoek van De Graaf et al (2005) niet als 

specifieke risicogroepen genoemd worden op het gebied van seksuele dwang, blijkt uit het onderzoek 

van Diepenmaat et al. (2006) – op basis van gegevens uit Amsterdam - dat ook 

Surinaamse/Antilliaanse jongens een relatief groot risico (7%) lopen te maken te krijgen met 

ongewenste seksuele ervaringen. 

 

Homojongens 

Eén op de vier homojongens in het onderzoek van de Graaf et al. (2005:140) heeft ervaring met seks 

onder dwang. In deze studie wordt een verband gevonden tussen ‘het gebruik van seksueel getinte 

media enerzijds en seksuele preoccupatie en activiteit anderzijds’ (Vanwesenbeeck e.a. 2006:63-64). 

Alleen bij jongens zien de onderzoekers een verband tussen daten via het internet en 

grensoverschrijdend seksueel gedrag. Maar na controle voor seksuele voorkeur valt dit verband 

volledig weg. 

De onderzoekers schrijven het daarom toe aan het gegeven dat homoseksuele jongens vaker via het 

internet daten en ook vaker tot seks gedwongen zijn. Achterliggende redenen hiervoor konden echter 

niet gegeven worden op basis van dit onderzoek (de Graaf et al., 2005:186). Maar waarschijnlijk speelt 

het gegeven dat deze jongens nu eenmaal seks hebben met jongens en mannen, en dat jongens veel 

vaker dwang gebruiken dan meisjes, hier een belangrijke rol (Ibid.:141). 

Negatieve attituden ten aanzien van homoseksualiteit kunnen ook een risicofactor zijn voor homo-

jongens om met vormen van dwang te maken te krijgen. Homoseksualiteit blijkt onder jongeren van 12 

tot 25 jaar nog verre van geaccepteerd te zijn: 

‘Voornamelijk vrijen van twee jongens wordt afgekeurd: 1 op de 5 meisjes en meer dan de helft 

van de jongens vindt dit vies. Ook zegt 12% van de jongens en 4% van de meisjes dat ze de 

vriendschap met hun beste vriend of vriendin zouden verbreken als deze homoseksueel of  

lesbisch zou blijken te zijn.(ibid.)’  

 

Leeftijd, opleiding, en etniciteit spelen hierbij een rol: 

‘In de jongste leeftijdsgroep is de mate van homonegativiteit het grootst. Hoog opgeleiden 

denken minder negatief over homoseksualiteit dan laag opgeleide jongeren. Vooral 

Marokkaanse en Turkse jongens en meisjes denken negatief over homoseksualiteit. Onder 

Nederlandse  jongeren en Surinaamse meisjes is de homonegativiteit relatief gering.’ (ibid.:73). 
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Jongeren van 12 tot 14 jaar 

De zogenaamde ‘jonge starters’ – jongeren van 12 tot 14 jaar – lopen extra risico om te maken te 

krijgen met seksuele dwang, hoewel slechts een zeer klein deel van hen (7%) al ervaring met 

geslachtsgemeenschap heeft. Deze jongeren beschermen zich relatief slecht tegen ongeplande 

zwangerschap en SOA’s. De kans is ook relatief groot dat jongeren die voor hun 13e jaar 

geslachtsgemeenschap hebben, hiertoe overgehaald worden. 

Met het ouder worden neemt de interactiecompetentie sterk toe, waardoor de risico’s kleiner worden 

(Ibid.:200-201). Opvallend is wel dat meisjes in de relatie met hun laatste partner juist relatief vaak 

worden overgehaald wanneer ze ouder dan 20 zijn (ibid.:116). 

 

Laag opgeleide jongens en meisjes 

Uit het onderzoek van De Graaf et al. (2005) blijkt dat opleidingsniveau een zeer belangrijke 

onderscheidende factor is wanneer het gaat om seks en risico’s. Laag opgeleide jongens en meisjes 

worden volgens de onderzoekers relatief vaak gedwongen tot seksuele handelingen. De 

interactiecompetentie neemt toe naarmate men ouder is of hoger opgeleid wordt. Vanwesenbeeck e.a. 

(2006:61): 

‘Het komt er grofweg op neer dat lager opgeleide jongeren meer seks hebben en meer risico 

lopen. We classificeren jongeren als lager opgeleid als zij vmbo of mbo volgen of geen 

vervolgonderwijs hebben gevolgd na de middelbare school. Zij zijn sterker op seks gericht, 

relatief vroeg met seks begonnen en, zeker op jongere leeftijd, meer ervaren met vrijwel alle 

vormen van seks met een partner dan de jongeren op havo of hoger of met een hbo- of 

wetenschappelijk diploma op zak. (...) Lager opgeleide jongens en meisjes hebben (...) ook 

vaker ervaring met overhalen en dwang. Meer laag dan hoog opgeleide meisjes zeggen dat ze 

bij de eerste geslachtsgemeenschap door de ander werden overgehaald en zowel de jongens 

als de meisjes werden relatief vaak ooit wel eens gedwongen tot seksuele handelingen. (...)’.
6
 

 

Het hebben van seksuele gevoelens is niet gekoppeld aan het ontwikkelingsniveau. Een 

achterstand in de ontwikkeling heeft wel veel invloed op de manier waarop seksuele gevoelens 

worden beleefd en geuit (zie verder jongeren met verstandelijke beperking).
7
 

 

Jongeren met een beperking 

Verschillende buitenlandse studies vinden dat jongeren met een lichamelijke, geestelijke of emotionele 

beperking, vaker slachtoffer worden van seksueel geweld (Cheng & Uldry, 2002; Foshee et al., 2004; 

Raghavan et al., 2004; gecit. in De Graaf et al., 2005:109).Hieronder geven we een overzicht van 

risicofactoren die mensen met een beperking kwetsbaar maken voor seksueel misbruik en andere 

vormen van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Daarnaast zijn er ook specifieke risicofactoren 

binnen organisaties voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking (Belie 2000; Van 

Berlo 1995; Douma 1998; Heestermans 2000; Lammers 1993 en 1997; Zijden & Wijnen 1989; Zijdel 

1999 en 2001; in Lammers 2005). 

Factoren die met een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen samenhangen:
8
 

                                                      
6
 Zie ook de Graaf e.a. (2005:203). 

7
 Vermeld op 

http://www.begrensdeliefde.nl/achtergrondinformatie/seksualiteit/seksuele_ontwikkeling_in_relatie_tot_een_beperk
ing (gezien op 23 januari 2007). 
8
 Deze risicofactoren worden genoemd voor mensen met een beperking om slachtoffer te worden van seksueel 

misbruik (Lammers et al., 2005:8), een expliciete vorm van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Deze zijn van 
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Samenhangend met de beperking: 

o Negatief zelf- en lichaamsbeeld, een lage dunk van zichzelf hebben. 

o Verminderde, vertraagde of verstoorde sociale en emotionele ontwikkeling; moeilijker kunnen leren 

middels ervaring. 

o Moeite met inschatten van situaties en personen (veilig of onveilig, goed of niet goed). 

o Gemakkelijker beïnvloedbaar zijn; consequenties van eigen gedrag en dat van anderen moeilijker 

kunnen overzien. 

o Moeilijker tot een eigen identiteit kunnen komen (inclusief sekse en seksuele identiteit). 

 

Samenhangend met de omgeving: 

o Blijvende afhankelijkheid van derden. 

o Benaderd worden op onmogelijkheden, de beperking voorop stellen. 

o Overbescherming, verwenning en aangeleerde hulpeloosheid. 

o Groter sociaal isolement/uitsluiting (minder mogelijkheden om ervaringen op te doen en te 

experimenteren). 

o Ontkennen of negeren van sekse en seksualiteit (sekseneutrale en seksloze benadering). 

o Gebrek aan informatie (ondermaatse kennis over het eigen lichaam, seksualiteit en seksueel 

misbruik). 

o Veelvuldige lichamelijke contacten, minder privacy en zeggenschap over het eigen lichaam. 

o Niet begrepen (en soms niet geloofd) worden door de omgeving; onder- of overschat worden door 

de omgeving. 

o Minder goed grenzen leren stellen in de opvoeding (minder goed geleerd hebben te luisteren en 

coöperatief te zijn; minder goed geleerd te hebben ‘nee’ te zeggen tegen grensoverschrijding. 

 

Het denken over mensen met een beperking is de laatste jaren veranderd: er is een toenemend besef 

dat mensen met een beperking het recht en de behoefte hebben om alle facetten van het leven te  

beleven, waaronder seksualiteit. Naast de directe - fysieke - invloed van de handicap op het seksueel 

functioneren, is er ook aandacht voor de invloed van allerlei psychologische factoren die samenhangen 

met de handicap, zoals ‘de opvoeding en de reacties uit de omgeving, de anders verlopende seksuele 

ontwikkeling, afhankelijkheid van anderen, zelfwaardering, mogelijke isolatie, seksuele voorlichting, 

enzovoort.’ (Van Berlo & van der Put, 2003). Deze factoren gelden zowel voor volwassenen als voor 

jongeren. 

Belangrijk is ook onderscheid te maken tussen aangeboren en verworven handicaps, stabiele en  

progressieve aandoeningen, en zichtbare en onzichtbare handicaps. Bovendien is het van belang de 

verschillende handicaps op zich te onderscheiden. Deze zijn bijvoorbeeld van invloed op 

zelfwaardering: ‘Gehandicapte en chronisch zieke jongeren verschillen als groep niet van gezonde 

jongeren, maar er is wel een verschil als er per handicap of ziekte wordt gekeken, zoals spina bifida, 

anemie en cystic fibrose.’ (ibid). 

 

Mensen met een beperking blijken doorgaans minder geïnformeerd te zijn dan mensen zonder 

beperking (Duh, 1999; McCabe & Cummins, 1996)
9
. Vooral over anticonceptie en SOA’s bestaat 

minder kennis. Bij mensen met een verstandelijke beperking bleken daarnaast ook abstracte zaken, 

zoals seksueel misbruik en intimiteit, niet bekend te zijn. Ook uit Nederlandse kwantitatieve 

                                                                                                                                                                       
toepassing op zowel jongeren als volwassenen. Opgemerkt dient echter te worden dat deze factoren ook kunnen 
gelden voor jongeren zonder lichamelijke en/of verstandelijke beperking. 
9
 Respectievelijk onderzoek in Taiwan naar o.m. kennis van scholieren van het middelbare onderwijs met verschil-

lende handicaps en zonder handicap; en in Australië naar seksuele kennis onder verstandelijk gehandicapten. 
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onderzoeken – onder licht verstandelijk gehandicapte jongeren met gedragsproblemen en patiënten 

met spina bifida – blijkt dat de kennis niet toereikend is. Bovendien komt in diverse onderzoeken naar 

voren dat de gegeven seksuele voorlichting niet toegesneden is op het hebben van een beperking of 

chronische ziekte (Kersten 2003). 

 

Jongeren met een (licht) verstandelijke beperking 

Seksueel misbruik van verstandelijk gehandicapten is geen uitzondering (Cranen 1999). 

Prevalentiecijfers over de mate waarin seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke 

beperking voorkomt verschillen. Uit het onderzoek van Van Berlo (1995) bleek dat in een periode van 

twee jaar 1,2% van de verstandelijk gehandicapten slachtoffer was geworden van seksueel misbruik en 

dat bij 1,3% vermoedens bestonden dat zij slachtoffer waren. Het kleinschalige onderzoek in een 

residentiële instelling van Spanjaard (2000) laat hogere cijfers zien. Van de 20 jongens en 22 meisjes 

(14-19 jaar) met een licht verstandelijke beperking rapporteerde respectievelijk 26% en 65% ervaringen 

met seksueel misbruik. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het om een specifieke groep 

jongeren met gedragsproblematiek in een residentiële instelling gaat. 

 

Jongeren met een lichamelijke beperking 

Een ziekte of fysieke aandoening kan van invloed zijn op de seksuele ontwikkeling en beleving van 

jongeren. Het ontkennen of negeren van sekse (sekseneutrale en seksloze benadering) en seksualiteit 

door de omgeving en het gebrek aan kennis over het eigen lichaam en seksualiteit behoren tot de  

risicofactoren voor mensen met een beperking (Lammers et al. 2005). 

2.2.3 Slachtoffers en/of daders?   

Het onderscheid tussen slachtoffers en daders is niet altijd gemakkelijk te maken. Zo blijkt dat 

bepaalde groepen die meer risico lopen om slachtoffer te worden van grensoverschrijdend seksueel 

gedrag, vaak ook meer geneigd zijn om dwang uit te oefenen. Dit geldt bijvoorbeeld voor 

Marokkaanse, Turkse, Surinaamse, en Antilliaanse jongens, laag opgeleide jongeren, en voor jongeren 

met een beperking. Wat betreft het dadergedrag kan gesteld worden dat het hoofdzakelijk mannen zijn 

die seksuele dwang uitoefenen. In Seks onder je 25
e
 zegt 4,3 % van de jongens en 1,3% van de 

meisjes wel eens iemand gedwongen te hebben tot seksuele handelingen. Binnen de groep meisjes 

worden nauwelijks verschillen naar leeftijd, etniciteit, religie en opleidingsniveau gevonden (De Graaf et 

al. 2005:112). 

 

Onder jongens en mannen is er sprake van samenhang tussen slachtoffer- en daderschap 

(Vanwesenbeeck et al., 2006:61): ‘Vaak zijn ze als kind zelf ook lichamelijk of seksueel misbruikt.’
10

 

Bovendien hebben jongens die verkrachtingsmythen meer accepteren een grotere kans om dader te 

worden van seksueel geweld,
11

 en dat geldt ook voor jongens die een negatieve houding hebben ten 

aanzien van vrouwen.
12

 Volgens de Graaf et al. (2005:114) vergroten ‘het in orde vinden dat een 

jongen druk uitoefent op een meisje om seks te krijgen en een sterke gerichtheid op seks’ de kans op 

daderschap (Ibid.). 

 

Relatief vaak zijn daders van seksueel geweld afkomstig uit gewelddadige gezinnen, ‘waarin ouders 

weinig affectie tonen en een inconsistente houding hebben’ (Ibid.). Dat de gezinssituatie heel bepalend 

                                                      
10

 Zie overzichtsstudie van Bogaerts, Goethals & Vervaeke (2000). Gecit. In de Graaf e.a. (2005:113). 
11

 Marx, Van wie & Gross (1996); Vanwesenbeeck et al. (1999). Gecit. In de Graaf e.a. (2005:113). 
12

 Malamuth, Heavy & Linz (1996); Marshall & Moulden (2001); Maxwell, Robinson & Post (2003); Vanwesen-
beeck et al. (1999). Gecit. In de Graaf e.a. (2005:113). 
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kan zijn voor eventueel risicogedrag van jongens komt ook naar voren in de discussie over de 

groepsverkrachtingen die in 2005 in Nederland plaatsvonden, waarbij de daders en slachtoffers niet 

ouder waren dan vijftien jaar. Kinderen uit gebroken gezinnen, en vooral waar de moeder er alleen 

voor staat, zijn hierbij extra kwetsbaar.
13

  

 

Uit het onderzoek van Vanwesenbeeck et al. (2006; zie ook de Graaf et al., 2005) blijkt dat 

Marokkaanse en Turkse jongens relatief vaak dwang uitoefenen (in beide groepen bijna 11%); en dit 

geldt ook voor Surinaamse en Antilliaanse jongens (in beide groepen 8%). Ter vergelijking: ‘slechts’ 

ruim 3% van de Nederlandse jongens beantwoordt de vraag of zij zelf wel eens iemand gedwongen 

hebben tot seksuele handelingen met ‘ja’. Relatief veel Marokkaanse en Turkse jongens keuren het 

goed als een ‘jongen een meisje onder druk zet om seks te krijgen’: ‘Respectievelijk 17% en 16% uit 

deze groepen vond dat (helemaal) goed, significante hogere percentages dan in de andere etnische 

groepen. Ter vergelijking: onder de Nederlandse jongens spreekt slechts 4% hiervoor de goedkeuring 

uit.’ Naarmate de seksuele kennis van de jongens hoger is en zij minder op seks gericht zijn wordt het 

onder druk zetten van meisjes minder goedgekeurd (Ibid.). 

 

Verstandelijk gehandicapten vormen een specifieke groep plegers van grensoverschrijdend seksueel 

gedrag. In Nederland is tot nu toe nog geen systematisch onderzoek gedaan naar de omvang van de 

groep verstandelijke plegers van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Van den Berg en van Beek 

(2006) wijzen er op ‘dat eenderde van ter beschikkinggestelde patiënten een IQ beneden de negentig 

heeft. Vijftien procent daarvan is zwakbegaafd en vijf procent heeft een intelligentieniveau tussen de 

vijftig en negenenzestig’. 

 

De factoren die als oorzaken genoemd worden van grensoverschrijdend seksueel gedrag van mensen 

met een verstandelijke beperking zijn zeer uiteenlopend van aard (Le Grand et al., 2003, in van den 

Berg en van Beek, 2006): ‘Neuropsychologische en psychofysiologische tekorten, verstoorde 

persoonlijkheidsontwikkeling, psychopathologie, een verleden van seksueel misbruik, gebrekkige 

seksuele kennis en een tekort aan sociale vaardigheden, worden door verschillende auteurs als 

oorzaken genoemd (Clare, 1993; Hayes, 1991; Le Grand, 1995; Thompson & Brown, 1997; in van den 

Berg en van Beek, 2006). 

 

Er zijn zowel overeenkomsten als verschillen tussen zwakbegaafde plegers en normaal begaafde 

plegers van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Le Grand et al. (2003) merken bijvoorbeeld op dat 

‘zwakbegaafde plegers net zo bedreven zijn in het creëren van cognitieve vervormingen, zoals 

stereotiepe opvattingen en mythen over vrouwen, ontkenning, bagatellisering van de ernst van het 

misbruik en het toekennen van verantwoordelijkheid aan het slachtoffer. Als meest opvallende 

overeenkomst noemen zij ontoereikende communicatieve vaardigheden en een opvallend laag gevoel 

van eigenwaarde ‘(in van den Berg en van Beek, 2006). Maar in een aantal opzichten zijn er ook 

verschillen te constateren tussen hen en de groep normaal begaafden, zoals het gegeven dat zij 

minder onderscheid maken in leeftijd en sekse van hun slachtoffers en dat zij vaak meerdere typen 

(seksuele) delicten  

begaan (Ibid.).
14

 

Of jongeren met een lichamelijke beperking mogelijk ook meer risico lopen om dwang uit te oefenen op 

seksueel gebied, of zich aan de andere kant seksueel grensoverschrijdend te gedragen, is ons niet 

                                                      
13

 Pels, D. (2006a,b); ‘Seks in de media en kinderen, Seks in de media’, NIZW Jeugd, 2006. 
14

 Voor meer informatie over verschillen tussen zwakbegaafde en normaal begaafde plegers van seksueel grens-
overschrijdend seksueel gedrag zie van den Berg en van Beek (2006).    
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bekend. Lammers et al. (2005) geven echter wel een overzicht van risicofactoren die zowel gelden 

voor mensen – zowel volwassenen als jongeren – met een verstandelijke beperking als voor mensen 

met een lichamelijke beperking: 

 

Factoren die met een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen samenhangen:
15

 

 

Samenhangend met de beperking en/of de persoon: 

o Een negatief zelfbeeld waardoor men situatie zoekt waarin men zich veiliger voelt, bijvoorbeeld bij 

kinderen of ‘zwakkere’ verstandelijk gehandicapten en waarbij sprake kan zijn van 

machtsuitoefening. 

o Een beperkte, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling (een minder gedifferentieerd  

gevoelsleven; gebrekkige vaardigheid in het leggen van contacten; minder in staat zijn waarden en 

normen te internaliseren). 

o Zich minder kunnen inleven in een ander (gebrekkig sociaal inzicht; ontbreken van het besef dat 

anderen iets anders kunnen willen en voelen dan zijzelf). 

o Een minder ontwikkelde gewetensfunctie (men weet wel dat ‘iets niet mag’, maar heeft geen idee 

van het ‘waarom’). 

o Een beperkte(re) impulscontrole (als gevolg van de beperking, het ontwikkelingsniveau, psychische 

stoornissen, of organische problemen). 

o Slachtoffer is (geweest) van seksueel misbruik of grensoverschrijdend seksueel gedrag en dit 

gedrag als ‘normaal’ gaan leren zien. 

 

Samenhangend met de omgeving: 

o Het ontbreken van openheid en adequate (eenduidige en bij de cliënt aansluitende) seksuele 

voorlichting en vorming, waardoor normen en waarden over wat wel en niet kan onvoldoende 

worden geleerd en geïnternaliseerd. 

o Niet adequaat handelen door de omgeving bij grensoverschrijdend seksueel gedrag, als gevolg 

van mythes over seksualiteit – vooral bij mannelijke cliënten (door ideeën zoals ‘een man heeft zijn 

behoeften; hij weet niet beter; hij groeit hier wel overheen’), of als gevolg van 

handelingsverlegenheid, waardoor grensoverschrijdend seksueel gedrag eerder wordt bekrachtigd 

dan afgeleerd. 

o Het achterwege laten van specifieke diagnostiek bij grensoverschrijdend seksueel gedrag, 

waardoor onvoldoende zicht is op de oorzaken van dit gedrag, het type pleger en welke 

behandeling of begeleiding nodig is. 

2.3 Wat beschermt jongeren? 

Risicofactoren en beschermende factoren hangen samen, ze vormen in feite elkaars spiegelbeeld. In 

Seks onder je 25
e 
komen als beschermende factoren naar voren: hoge interactiecompetentie, een 

goede sociale integratie tijdens schooltijd en een warm gezinsklimaat. Dit geldt zowel voor de kans op 

slachtofferschap als voor dadergedrag (De Graaf et al., 2005). Ook hier geldt, net als bij risicofactoren, 

dat verschillende factoren tegelijkertijd van invloed zijn op het seksuele gedrag van jongeren. 

Afhankelijk van de context kunnen ook specifieke randvoorwaarden bescherming bieden. Uit het  

eerder genoemde onderzoek naar veiligheid op asielzoekerscentra (Kramer & Cense, 2004) blijkt dat 

                                                      
15

 Deze risicofactoren worden genoemd voor mensen met een beperking om dader te worden van seksueel mis-
bruik (Lammers et al., 2005:8), een expliciete vorm van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Deze zijn van toe-
passing op zowel jongeren als volwassenen. Opgemerkt dient echter te worden dat deze factoren ook kunnen 
gelden voor jongeren zonder lichamelijke en/of verstandelijke beperking. 
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naast de eigen weerbaarheid van alleenstaande meisjes, een aantal factoren bescherming bieden: de 

mate van emancipatie en opleiding van de meisjes, de steun en hulp van andere vrouwen, 

betrouwbaar en alert gedrag van medewerkers, en het hebben van een eigen afsluitbare woonunit. 

 

Positief seksueel zelfbeeld 

Jongeren met een positief seksueel zelfbeeld
16

 blijken competenter te zijn in de interactie met hun 

partner: ‘naarmate iemand minder schuld- en schaamtegevoelens heeft met betrekking tot seks en het 

eigen lichaam positiever waardeert, is de interactiecompetentie hoger’.(De Graaf et al., 2005:71).  

Leeftijd en religie blijken hierbij een rol te spelen. Jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond 

blijken op hun beurt positiever over het eigen lichaam te denken dan Nederlandse jongeren. 

 

Interactiecompetentie en sociale integratie 

De mate waarin jongeren competent zijn in de interactie met hun partner kan van invloed zijn op de 

seksuele risico’s die zij lopen. Wanneer iemand meer competent is in de interactie met de partner, is 

het wellicht gemakkelijker aan te geven waar de grenzen zijn. In het onderzoek van De Graaf et al 

(2005) bestaat de interactiecompetentie uit het kunnen praten met de partner over seks wanneer je dit 

wilt, weten wat je wilt en wat de ander wil, grenzen kunnen stellen en respecteren, en zelfbewust zijn 

over uiterlijk en prestaties. Meisjes die competenter zijn in de interactie met hun partner worden minder 

vaak gedwongen tot seksuele handelingen. Jongens met een hogere interactiecompetentie dwingen 

minder vaak (ibid.) Uit het onderzoek van Sionéan et al. (2002) blijkt dat meisjes die te kennen geven 

dat ze beter met hun partner kunnen praten over seksualiteit, die beter kunnen onderhandelen  

(bijvoorbeeld over het gebruik van condooms), en die niet bang zijn voor negatieve reacties van hun 

partner wanneer ze seks weigeren, beter ‘nee’ kunnen zeggen tegen ongewenste seks (gecit. in De 

Graaf et al., 2005). 

 

Ook de mate van sociale integratie tijdens de schooltijd van jongeren
17

 kan een rol spelen. Jongeren 

die beter sociaal geïntegreerd zijn, zeggen competenter te zijn in de interactie met de laatste partner. 

 

Warm gezinsklimaat en interactiecompetentie 

Het gezins- of opvoedingsklimaat is een belangrijke factor die bijdraagt tot seksuele gezondheid en het 

verminderen van risico’s: ‘Jongeren uit een warm gezin hebben zowel een kleinere kans wel eens  

gedwongen te zijn als wel eens iemand gedwongen te hebben tot seksuele handelingen’ (Ibid.:205; en 

zie Berlo et al., 2005, en Wijsen & van Lee, 2006). Vanwesenbeeck et al. (2006:62) wijzen er op dat 

het bij een warm gezinsklimaat niet uitsluitend gaat om de mate waarin de ouders en kinderen praten 

over seks en relaties, maar ‘om een klimaat van liefde, ondersteuning en emotionele nabijheid’.  

Jongeren die in een warm gezinsklimaat opgroeien hebben een hogere interactiecompetentie: ‘ze  

zeggen in het contact met de partner assertiever en zelfverzekerder te zijn, meer controle te hebben en 

beter te kunnen praten’.
18

  

 

Uit Seks onder je 25
e
 blijkt dat wensen en grenzen ten aanzien van seks met anderen nauwelijks met 

de ouders worden besproken. De mate waarin de ouders op de hoogte zijn van wat hun kind doet en 

                                                      
16

 In Seks onder je 25
e
 werd onderzocht in hoeverre jongeren schuld- en schaamtegevoelens ervaren met betrek-

king tot seksualiteit, in welke mate ze met seks bezig zijn, en hoe positief dan wel negatief ze tegen het eigen 
lichaam aankijken (De Graaf et al., 2005:66). 
17

 In het onderzoek van De Graaf et al. heeft dit betrekking op de middelbare schooltijd. Jongeren zijn in dit onder-
zoek gevraagd of men tijdens deze periode voldoende vrienden heeft of had en of men binnen deze vriendenkring 
een centrale rol inneemt of nam. 
18

 Vanwesenbeeck e.a. (2006:62). 
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met wie – door de Graaf en Vanwesenbeeck ook wel ‘monitoring door de ouders’ genoemd – blijkt 

zowel in het geconfronteerd worden met seksuele contacten als in het initiëren van en reageren op 

seksuele contacten een beschermende factor te zijn. 

2.3.1 Invloed eerste seksuele ervaring 

Er zijn sterke aanwijzingen dat naast het opvoedingsklimaat (inclusief de houding ten aanzien van  

seksualiteit), iemands eerste seksuele ervaringen (zoals overgehaald worden dan wel gedwongen 

worden seks met iemand te hebben) en emotionele en psychosociale ontwikkeling tijdens de 

adolescentie van invloed zijn op de ontwikkeling van de seksuele interactiecompetentie, en daarmee 

samenhangend seksueel risicogedrag (Vanwesenbeeck et al., 1999; Vanwesenbeeck, Koning & 

Ingham, 2004; Van Zessen, 1995; gecit. in Berlo et al., 2005). 

 

Voorlichting op school 

Volgens De Graaf et al. (2005:206) hangt de mate waarin jongeren informatie krijgen via school 

nauwelijks samen met seksueel gedrag en seksuele gezondheid. De onderzoekers vinden geen 

verband tussen het kennisniveau van jongeren op het gebied van seksualiteit, en ervaring met 

gedwongen zijn of gedwongen hebben tot seks. Jongeren met een hoger kennisniveau zeggen wel iets 

competenter te zijn in de interactie met de partner. Het onder druk zetten van meisjes wordt minder 

goedgekeurd naarmate de seksuele kennis van jongens hoger is en ze minder op seks gericht zijn 

(ibid.). 

 

Rol religie 

Uit onderzoeken komt een verschillend beeld naar voren over de kwetsbaarheid van meisjes uit streng 

islamitische of christelijke milieus. De Graaf et al. (2005) stellen dat ze bij hun eerste keer relatief vaak 

overgehaald of gedwongen worden, Diepenmaat et al. (2006) vindt juist dat Turkse en Marokkaanse 

vrouwen relatief weinig ervaring hebben met gedwongen seks. De culturele en religieuze achtergrond 

van meisjes kan zowel risicoverhogend als beschermend werken. Risicoverhogend vanwege het taboe 

op seks voor het huwelijk, de onbespreekbaarheid met volwassenen en daardoor de kans om  

gechanteerd te worden. Beschermend omdat ze wellicht minder in risicovolle situaties terecht komen 

en er meer toezicht is vanuit de sociale omgeving. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat een 

religieuze opvoeding en achtergrond niet per definitie wil zeggen dat hier ook naar geleefd wordt. Dit 

blijkt bijvoorbeeld uit het kwalitatieve onderzoek naar de achtergronden van zwangerschappen bij 

allochtone tieners
19

 Wijsen en van Lee, 2006). Ondanks het feit dat religie voor vrijwel alle Surinaamse, 

Antilliaanse, en Afrikaanse meiden in dit onderzoek een belangrijk onderdeel uitmaakt van hun 

(culturele) leven, valt het de onderzoekers op hoe weinig er door de tienermoeders ‘geleefd wordt naar 

de religieuze leefregels rond seksualiteit en relaties’ zie ook Van Ginneken, 2005; gecit. in Wijsen en 

van Lee, 2006). Bovendien is het ook nog denkbaar dat Turkse en Marokkaanse jongeren ongewenste 

seksuele ervaringen onderrapporteren vanwege het taboe om erover te praten. 

 

NB. Meer gegevens over seksualiteit van jongeren en hedendaagse ontwikkelingen worden nog  

verwacht. Het ministerie van Justitie kondigde onderzoek aan naar de prevalentie van seksueel 

misbruik onder Marokkaanse jongens, en onderzoek naar de seksuele moraal van jongeren. Het 

kenniscentrum Reclame Rakkers startte in samenwerking met de Faculteit Sociale Psychologie van de  

Universiteit van Tilburg een onderzoek naar ‘de invloed van seksualisering in muziekclips op de  

                                                      
19

 De onderzoeksgroep bestaat uit Afro-Surinaamse, Antilliaanse, Oost-Afrikaanse, Centraal en West Afrikaanse 
en Chinese meiden (Wijsen en van Lee, 2006). 
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beleving van de eigen seksualiteit door meisjes tussen de 12 en 16 jaar’. Dit onderzoek, 'Sex, Girls en 

Rock & Roll', richt zich voornamelijk op de effecten van de muziekclips op de beleving van de eigen 

seksualiteit, vooral op de daarbij optredende gevoelens en houding, van meisjes tussen 12 en 16 jaar 

oud.
20

 

                                                      
20

 Zie ook www.gezondeschool.nl/index.cfm?act=actueel (gezien op 21 augustus 2006). 
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3 Opvattingen over de grens 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de opvattingen van beroepskrachten en jongeren beschreven. Wat vinden zij 

van seksueel gedrag van jongeren in het algemeen en wat is in hun ogen grensoverschrijdend? Zijn er 

verschillen tussen wat beroepskrachten grensoverschrijdend vinden en wat jongeren zelf vinden? En 

als laatste, wat is de aanpak die beroepskrachten kiezen om bepaalde problemen op te lossen?  

Hebben zij vertrouwen in die aanpak of is er behoefte aan nieuwe ideeën? 

Om herkenbaarheid van de jongeren, waarover zij spreken, te voorkomen, zijn de namen van 

beroepskrachten en locaties veranderd. We hebben daarbij getracht de betekenis van een bepaalde 

locatie in takt te houden. Er zijn ook beroepskrachten die in meer algemene zin over jongeren hebben 

gesproken. Zij zijn wel met hun eigen naam in het verslag opgenomen. In de tien cases komt telkens 

een jongere met een gefingeerde naam aan bod, die zelf vertelt wat zij vindt van de grens of over wie 

een beroepskracht vertelt. Na de cases wordt de aanpak, die beroepskrachten gebruiken om 

grensoverschrijdend seksueel gedrag te voorkomen of de gevolgen ervan op te vangen, beschreven. 

3.2 Context van seksueel gedrag 

Beroepskrachten signaleren een aantal veranderingen in de samenleving die de context vormen van 

seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren. Daarbinnen worden onderwerpen genoemd die 

gaan over specifieke risicogroepen. 

3.2.1 Maatschappijveranderingen 

Een aantal respondenten ziet brede maatschappelijke veranderingen als achtergrond van 

grensoverschrijdend seksueel gedrag. ‘De kernwaarden zijn veranderd. Alles is versoepeld in de 

maatschappij’, zegt Karima Ouchan, die op een grote scholengemeenschap werkt als 

leerlingbegeleidster. Alles kan gezegd en getoond worden, er zijn nauwelijks nog taboes. ‘Kijk naar 

onze media. Spuiten en slikken vind ik interessant maar soms slaan ze wel een beetje door. Na 00.00 

uur zitten vrouwen zich te vingeren op zes kanalen in Nederland’, noemt Ossama Abu Amar, 

projectleider i2Rotterdam, als voorbeeld van de geseksualiseerde samenleving. Ook Marijke Lammers 

van MOVISIE vindt dat seks meer dan vroeger een koopwaar is geworden. Er is hierin weinig aandacht 

aan relationele aspecten van seks. Er is überhaupt in de maatschappij weinig aandacht voor relationele 

aspecten en dat heeft invloed op seks. ‘Porno op TV heeft ook een slechte invloed op jongeren, het 

draagt de boodschap dat als een meisje nee zegt, ze ja bedoelt. In de dating programma’s van SBS is 

seks een artikel en lichaam een object’. 

 

‘We zouden het als samenleving verbazingwekkend moeten vinden dat niet alleen de daders, maar 

ook de slachtoffers het idee hebben dat dergelijk grensoverschrijdend gedrag normaal is. Terwijl ze iets 

heel anders zoeken. Seksuele emancipatie is nodig en daarvoor is het noodzakelijk dat er peers en 

volwassenen zijn die de nuances aanbrengen en met jongeren meedenken. Het is daarbij belangrijk 

dat die volwassenen ook van zichzelf weten wat hun kijk op het geheel is. Vaak is de informatie wel 

aanwezig die ze willen geven terwijl ze blind zijn voor het feit dat hun eigen opvattingen ook gekleurd 

zijn door achtergrond en ervaringen’, zegt Ursula van Dijk, arts bij Jeugdzorg Utrecht. 

Er is meer verwarring in definities over seksueel geweld en jongeren durven meer te experimenteren, 

seksueel uitdagend te zijn. Ze zijn vrijer in de omgang met elkaar en seks is een recht geworden van 

jongens en meisjes’, zegt Lou Repetur van MOVISIE. 
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Tegelijkertijd ziet zij ook hardnekkige oude normen: ‘een jongen met veel vriendinnen is cool maar een 

meisje met veel jongens is een slet’. Maar ‘veel en vroeg seks hebben maakt je stoer’. 

 

De invloed van religie, zowel de Christelijke als de Islamitische op de opvoeding van jongeren is 

volgens de respondenten minder beperkend geworden. Jongeren experimenteren meer. ‘Jongeren in 

reformatorische kring experimenteren net zo goed als andere jongeren maar verzwijgen dat voor 

volwassenen, voor ouders maar ook voor mij’, zegt Albert de Korte, orthopedagoog op een 

reformatorische school voor voortgezet onderwijs. Karima Ouchan, leerling-begeleidster op het ROC 

Twente, ziet hetzelfde: ‘Vaak weten ouders niets over het seksuele leven van hun kinderen, dat geldt 

voor allochtone maar ook voor autochtone ouders. Ouders weten niet dat hun kinderen experimenteren 

met verschillende mensen. Door geheimhouding gebeuren er rare dingen.’ ‘Marokkaanse meiden 

maken hetzelfde mee als Nederlandse meiden. Je bent als moslim niet heilig, dat denken mensen, dat 

dit soort dingen (seksueel misbruik) niet gebeuren. Je bent als moslim ook een individu en die hebben 

met dit soort problemen te maken’, stelt Saida El Hantali, oprichtster en hulpverleenster bij het 

Spiegelbeeld in Amsterdam. 

 

Relatief nieuw in de huidige samenleving is de beschikbaarheid van internet. Dating en chatten hebben 

onder jongeren een vlucht genomen. Via tv en andere media zijn porno en seksueel getinte clips 

gemakkelijk bereikbaar geworden. Dat leidt onder jongeren tot ‘veel kennis over extreme seksualiteit, 

fetisj, sm, maar de kennis van jongeren is vaak erg onvolledig. Ze hebben weinig besef van risico’s en 

zijn veel bezig met spanning, niet met de gevoelsaspecten’, zegt Lili Jung van de Praktijkschool ‘Het 

segment’ in Gouda. 

 

De samenleving heeft invloed op hoe jongeren omgaan met seksueel gedrag, daar lijkt iedereen wel 

van doordrongen. Of het gaat om een echte verandering ten opzichte van eerdere generaties wordt 

door sommigen betwijfeld. Paul van Gelder, antropoloog, zegt dat het terugkerende rituelen zijn. 

‘Hooguit de vormgeving is anders, als je naar het gedrag, de middelen en mogelijkheden kijkt. Er is 

altijd sprake van beeldvorming over seksueel gedrag van jongeren en bespreekbaarheid van 

seksualiteit is ook geen nieuw thema.’  

3.2.2 Leefsituatie van specifieke groepen jongeren 

In dit onderzoek kijken we naar de meningen van beroepskrachten en jongeren zelf. Een aantal van 

hen heeft met specifieke populaties te maken. Bijvoorbeeld met jongeren die een verstandelijke 

beperking hebben of jongeren die islamitisch zijn. De beroepskrachten geven een beeld van de 

leefsituatie van de jongeren, waarbinnen hun seksuele gedrag geplaatst moet worden. 

 

Jongeren met een verstandelijke beperking 

Ben Houbraken van MEE is ervan overtuigd dat jongeren met een verstandelijke beperking op een 

andere manier omgaan met voorlichting over seksualiteit dan normaal begaafde jongeren.:‘Ze kunnen 

wel voorlichting hebben gehad maar we weten niet hoe zij informatie opslaan. Ze leggen vaak geen 

verbinding tussen henzelf en wat zij later meemaken. Als een jongere dan ook nog autistisch is, kan hij 

of zij zich helemaal niet voorstellen dat een ander last heeft (gekregen) van seksuele handelingen. ‘Bij 

veel van onze cliënten moet de gewetensfunctie door derden eraan geplakt worden’. 

Marijke Lammers van MOVISIE vraagt zich af hoe jongeren aan hun informatie moeten komen als 

ouders, ongeacht hun culturele achtergrond, moeilijk over seksualiteit thuis praten. Soaps en andere tv 

programma’s geven in haar ogen aan jongeren geen goed voorbeeld van seksueel gedrag: ‘Daarin 

gaat iemand binnen een minuut al met iemand naar bed. Dat is dan de werkelijkheid voor de jongeren. 



 

Utrecht,  mei 2007 * Over de grens 29 

Vooral jongeren met een licht verstandelijke beperking zien niet in dat in die minuut een tijdspanne van 

een paar maanden vooraf gaat. Dat kunnen die jongeren niet vatten’. 

 

Islamitische jongeren 

Maureen Dooms en Miriam Pinta werken op dezelfde school, de Meander, met een opleiding VMBO, 

Leerweg ondersteunend onderwijs en de Internationale Schakel Klas. Zij vinden het belangrijk om 

seksualiteit in relaties te bespreken met leerlingen maar zien wel dat het niet gemakkelijk is om over te 

brengen hoe je liefdevol met seks kunt leren omgaan. ‘Marokkaanse meisjes krijgen geen kans om te 

experimenteren, ze mogen nog niet eens met een jongen praten. Ze worden er meteen op 

aangesproken. En homoseksualiteit is een absoluut taboe, daar spreekt niemand over’. 

De keerzijde van het taboe is de schande die het uitlekken van seksueel actief gedrag van meisjes 

veroorzaakt. Karima Ouchan, leerlingbegeleidster: ‘Ik maak me zorgen over de toekomst van sommige 

meiden. Ze hebben in de omgeving een slechte naam gekregen en die zullen ze niet kwijtraken. 

Wanneer zij later iemand leren kennen met wie ze willen trouwen, vormen eerdere seksuele relaties 

een probleem. Dan worden archieven geopend met de vragen: met wie ben je geweest, wat heb je 

gedaan? Dan word je afgerekend ook door je leeftijdsgenoten. Omdat je met meerdere jongens seks 

hebt gehad. En je hebt niet alleen te maken met die man maar ook met zijn familie.’ Hulpverleenster 

Saida El Hantali verwoordt de kwetsbaarheid van islamitische meisjes: ‘Veel meisjes van Marokkaanse  

afkomst die bij mij komen, denken “ik ben niet meer maagd, ik ben gescheiden of ik ben weggelopen 

en niemand zit op me te wachten”. 

 

Homoseksuele jongeren 

Volgens Gijs von der Fuhr van het Amsterdams Centrum Buitenlanders moet je onderscheid maken 

tussen homoseksueel gedrag en homoseksuele identiteit. Vooral islamitische jongens zouden seksueel 

contact met een jongen of man niet direct als een uiting van homoseksualiteit zien. Ossama bu Amar 

van i2Rotterdam sluit hierop aan. ‘Bij allochtone homoseksuele jongens zijn er drie gebieden waar het 

heel belangrijk voor is dat er aan gewerkt wordt. Dat is zelfacceptatie, onderlinge acceptatie en 

acceptatie in bredere kring. Onderling is de peergroup erg belangrijk. Marokkanen zijn heel gemeen 

tegen elkaar. Ze vertellen elkaar niets. Over meisjes vertel je wel iets meer maar die jongen vertelt niet 

dat hij genomen wordt. Dan verlies je je mannelijkheid’. 

Het taboe op homoseksualiteit en de loyaliteit ten opzichte van de groep leidt bij veel jongens tot een 

dubbelleven, waarin ze overdag proberen als heteroseksuele jongen met de groep mee te blijven doen 

en op andere momenten seksueel contact met mannen zoeken. ‘Jongeren die er voor uit zijn gekomen, 

uit huis zijn geschopt en op straat leven, die zie je in parken, in de prostitutie. Prostitutie is een 

antwoord op hun ‘seksuele afwijking’. Dat is frappant in deze groep. Om te kunnen accepteren dat ze 

homoseksueel zijn, moeten ze er financieel baat bij hebben’, zegt Ossama Abu Amar. 

 

Reformatorische jongeren 

‘Op een reformatorische school is het niet gangbaar om over seks voor het huwelijk te praten. Dat mag 

gewoon niet vanuit het geloof. Maar ik vind dat we geen stommetje moeten spelen’, zegt Albert de 

Korte, die op een reformatorische school werkt. 

‘We hebben bepaalde normen en dat is mooi, dat zijn de hoogste normen maar we weten ook dat het 

niet haalbaar is om er naar te leven. Dat is de ingang om eerlijkheid te krijgen. Het risico van 

verzwijgen is dat er ernstige grensoverschrijdende dingen gebeuren, die jongeren niet naar buiten 

durven brengen. Het niet kunnen praten over seksuele ervaringen kan jongeren ook depressief maken, 

zeker als die contacten niet helemaal vrijwillig waren’. 

‘Reformatorische jongeren hebben vaak al jong verkering en nemen die verkering vaak ook erg 

serieus. Je bent zuinig op jezelf en de ander want misschien is hij wel je toekomstige echtgenoot. Maar 
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er zijn ook jongeren die wel experimenteren en seks hebben. Die jongeren blijven toch een beetje 

meedraaien in het reformatorische wereldje en gaan een dubbelleven leiden. Omdat het allemaal zo 

geheim moet blijven, zijn het jongeren die ook over hun grenzen laten gaan omdat ze in het wereldje 

van ‘seks met Jan en Alleman’ terecht zijn gekomen. Iets dat ze dan helemaal alleen met zichzelf 

uitvechten’. 

3.3 Cases 

Seksueel gedrag is te begrijpen binnen een breder vertoog over relaties van mensen in een bepaalde 

groep of in bepaalde groepen. Tegen die achtergrond hebben we tien cases beschreven, waarin 

telkens een bepaald aspect van grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren naar voren komt. 

Het zijn individuele verhalen, onherkenbaar gemaakt en ze staan niet voor de hele groep. Het doel van 

de cases is te laten zien hoe grensoverschrijdend seksueel gedrag er uit kan zien en wat 

beroepskrachten daarvan vinden. In de twee eerste cases (Alice en Marieke) komen ook de meisjes 

waar de beroepskrachten over spreken, zelf aan het woord. 

3.3.1 Alice: seks om te overleven of als uitweg 

‘Vroeger in Soest, had ik heel veel vriendinnen, maar nu niet meer’, vertelt Alice, die sinds twee jaar 

begeleiding krijgt van medewerkers van een instelling voor mensen met een licht verstandelijke 

beperking. Voorheen woonde Alice op een afdeling voor jongeren met gedragsproblemen maar sinds 

een jaar woont zij zelfstandig in Hilversum, waar Maureen haar elke week minstens een keer ziet voor 

een begeleidend gesprek. Maureen ziet de beperkingen in zowel de sociaal emotionele als in de 

cognitieve ontwikkeling van Alice als achtergrond bij haar contact met jongens. ‘Alice vindt het erg 

moeilijk om in te schatten of ze iemand kan vertrouwen. Eigenlijk is haar geweten niet ontwikkeld en is 

er altijd iemand van buiten nodig die haar externe geweten wordt. En dat kan iedereen zijn. Soms is 

dat de jongen op wie ze verliefd is, soms ben ik dat. Het is eigenlijk zo dat ze iemand helemaal 

vertrouwt of helemaal niet (meer). Daardoor kan ze gemakkelijk mee gaan met de verkeerde persoon’. 

Alice begint zelf bij verliefdheid. ‘Ik was verliefd en ik dacht hij ook op mij, maar hij bleek een loverboy. 

Een loverboy is een jongen die een meisje wel leuk vindt maar haar ook wil gaan gebruiken voor de 

seks en dat zij er dan ook voor betaald krijgt. En dan ben je dom bezig, dat zeiden mijn vriendinnen en 

de begeleiders. Maar ik dacht ’ik luister niet naar jullie’. En ik vond hem ook echt aardig. Soms was het 

wel lastig, er kwamen daar heel veel meisjes langs en die dachten misschien dat ik ze zou helpen, 

maar ik kan hen niet helpen want ik weet hoe die jongens zijn als die jongens boos worden. Dan zijn ze 

echt gevaarlijk, ze wurgen je bijna’. 

Maureen vertelt, in een apart interview, over de voorgeschiedenis van Alice. ‘Zij was een jaar of 14 

toen de contacten met jongens begonnen, via een vriendin van haar. Alice vond het leuk om aandacht 

te krijgen en meegenomen te worden, maar daardoor kwam ze soms ook in de problemen. Zij werd 

bedreigd, fysiek en met een pistool en soms kwamen die jongens ook naar de instelling. Dat was 

bedreigend voor andere bewoners en begeleiders. 

Alice heeft aangifte gedaan van groepsverkrachting, maar dat trok ze later weer terug omdat ze 

bedreigd werd, maar dat wisten wij toen niet. Seks is voor haar een overlevingsmechanisme geworden. 

Zij doet het allemaal wel, vindt het zelf eigenlijk nooit leuk. Maar het hielp ook niet als we probeerden 

haar binnen te houden of haar te verbieden met sommige jongens om te gaan. Haar ouders hebben 

alles geprobeerd maar konden het niet meer aan. Nu is zij 22 en is het contact met haar ouders wel 

weer hersteld. Door de contacten met die jongens is Alice doodongelukkig geworden, ze was toen 

bang om weer opgehaald te worden. Het wordt wel heel moeilijk om een gewone relatie aan te gaan, 

terwijl ze dat eigenlijk het allerliefste wil. Ook nu blijven we goed opletten want Alice kan gemakkelijk 
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terugvallen. Seks gebruiken om te overleven zit er diep in. Misschien ook wel door haar achtergrond. 

Geboren in Thailand en tot haar zevende met haar moeder gewoond, die veel mannen over de vloer 

kreeg. Misschien ook wel seksueel misbruik van Alice, ze vertelt daar niet over maar ze heeft zeker 

veel gezien. En dan hechtingsproblemen, de adoptie en de problemen die met verstandelijke beperking 

te maken hebben. Dat maakt haar allemaal kwetsbaar’. 

 

Alice vertelt dat zij veranderd is. ‘Als ik jongens op straat zie, zeg ik wel hallo maar als ik zie dat ze aan 

het snuiven zijn zeg ik ‘Ok, ik ga naar huis want ik ben net van dat spul af’. Het voelt raar als je weer 

door Soest loopt en mensen kijken naar je, je ziet ze denken: ‘jij bent een hoer en ik niet’, dat is niet 

prettig. Maar vaak was het ook wel liefde. De eerste keer vond ik wel een beetje eng, maar ik wilde het 

wel. Ze kregen mij niet te slaan, want meestal heb ik knoeilange nagels en dat hadden ze niet 

verwacht. Meestal vond ik de seks wel fijn. Soms niet, af en toe zeg ik ‘je gaat te vlug’, daar word ik 

ook af en toe boos van, ja sorry hoor. Het gaat nu goed met mijn vriend al is hij wel vaak bij zijn 

vrienden en laat hij mij alleen. Hij wil een kind van mij, maar daar ben ik nog niet aan toe. Hij zegt ook 

dat hij gewoon weg gaat als er een kind is, dat ik het zelf moet verzorgen. Ja, jij bent lekker, dat moet 

je toch samen doen! En hij wil ook dat ik moslim word, maar dan moet je er zelf achter staan. En niet 

achteraf zeggen dat je het niet kunt volhouden. Ik ben er nog niet aan toe. Als hij boos wordt dan zeg 

ik: daar staat je koffer, einde van de gang, de deur uit’. 

 

Alice en Maureen beschrijven ongeveer dezelfde feiten in de interviews en Alice praat over haar vorige 

vriendjes, net als Maureen, als loverboys. In het verhaal van Alice zit echter ook de verliefde kant, dat 

zij vaak dacht dat die jongen ook op haar verliefd was en dat het later pas uit de hand liep. De 

contacten met jongens zorgden ervoor dat ze ergens heen kon, niet thuis of in de instelling hoefde te 

blijven. Behalve overleven, zoals Maureen het noemt, heeft seks met jongens voor Alice dan ook de 

betekenis van een uitvlucht zoeken, een ander leven opbouwen. Dat klinkt door in de beschrijving van 

de huidige situatie en relatie. Alice is er nog niet zeker van of haar huidige vriend wel goed voor haar 

is, maar zij geeft hem nog het voordeel van de twijfel. Voor Maureen als begeleider is het grootste 

probleem dat Alice te weinig weerbaar is en teveel beïnvloedbaar door haar omgeving. De begeleiding 

loopt nu goed omdat Maureen Alice al jaren kent maar als daar ooit verandering in komt, zou Alice 

gemakkelijk de begeleiding kunnen afbreken. 

3.3.2 Marieke: niet voor het huwelijk 

Marieke is 16 jaar en woont in een dorpje vlakbij Kampen. Ze gaat daar naar een christelijke school 

voor voortgezet onderwijs. Zij volgt de richting verzorging op VMBO niveau. Haar gezin, twee broers en 

een zus, horen bij de gergem. ‘Dat staat voor Gereformeerde Gemeente’. Op school is iedereen 

christelijk, al zijn er verschillen tussen hervormden en gereformeerden. ‘Het is gemakkelijk dat anderen 

je begrijpen. Sommige jongeren mogen zaterdag na 12.00 uur niet meer stappen, want dan is de 

zondag begonnen. Dat snap je van elkaar’. 

Sinds een paar maanden heeft Marieke verkering met een jongen van 18, met wie zij ook seksueel 

contact heeft. Haar en zijn ouders weten wel van de verkering, maar er wordt niet over seksueel 

contact gepraat. Marieke denkt dat haar ouders wel iets vermoeden, maar zijn ouders ‘zijn nog 

strenger en vertrouwen ons niet als we op zijn kamer boven zitten. Zeker als het licht uit gaat komt zijn 

moeder naar boven en wil dan dat we naar beneden komen. Als ik blijf logeren mag ik hem maar even 

welterusten zeggen,’vijf minuten is toch ook genoeg?’. Maar echt vervelend is het niet. Ik wil zelf ook 

nog niet met hem naar bed en hij is wel geduldig.’ Marieke denkt wel dat het er met hem van zal komen 

voordat ze getrouwd zijn. Het allerbelangrijkste is dat zij ook echt van elkaar houden. Marieke zou geen 
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seks willen met iemand die zij niet goed kent, zoals sommige van haar vriendinnen wel doen. ‘Je moet 

met iemand kunnen praten’. 

Paul, die op dezelfde school werkt, denkt dat jongeren onderling wel veel bespreken. Dat bevestigt 

Marieke ook. Zij vindt het niet erg om niet met haar ouders over seks te praten, ‘ik vraag het wel aan 

vriendinnen’ en zij denkt dat haar ouders vroeger ook niet met hun ouders praatten over seks. Ze zijn 

het niet gewend. Paul denkt dat het verzwijgen van seksueel contact jongeren op kan breken als ze 

ervaringen opdoen waar ze niet over durven te praten. Op dit moment is er bij Marieke geen sprake 

van bedreiging. Zij heeft het goed met haar vriend, maar er is wel een bedreigende situatie geweest 

toen zij met haar vriendin via msn in contact kwam met jongens, ‘die later loverboys bleken te zijn. Ze 

zeiden dat ze seks en geld wilden en op mijn verjaardag langs zouden komen. We hadden ons adres 

gegeven en foto’s uitgewisseld. Toen wij ermee wilden stoppen gingen ze ons bedreigen. Uiteindelijk 

hebben we alles aan onze ouders verteld. Dat moest ook wel, je ouders begrijpen niet waarom je op je 

verjaardag niet weg durft te gaan. Eerst waren mijn ouders wel kwaad en we hebben ook aangifte 

gedaan bij de politie. Eén van die jongens bleek veroordeeld, ik geloof voor verkrachting, maar nu is hij 

weer vrij. Eerst vond ik het wel eng, maar nu denk ik dat het wel meevalt. Mijn ouders letten nu wel 

meer op en ik moet alle gesprekken opslaan. Daar was ik eerst wel kwaad over, je hebt geen privé-

leven meer, maar eigenlijk hebben ze wel gelijk’. 

 

Paul vertelt over een ander meisje, Nathalie van 15 jaar, die een paar maanden geleden verkering 

kreeg en vrij snel met die jongen naar bed ging. ‘Dat was haar eerste seksuele ervaring en zoals ze het 

vertelde was het vooral zijn initiatief geweest, ze had geen "nee” gezegd, maar was er ook nog niet aan 

toe. Toen hij het later uitmaakte, voelde zij zich daar heel rot over. Achteraf was ze te ver gegaan. 

Later kwam zij via haar vriendin in een rare situatie terecht. Die vriendin heeft contact met een man, zo 

rond de 30, en vroeg Nathalie met haar mee te gaan. Ze hadden in een schuur afgesproken. De 

vriendin van Nathalie ging met die man vrijen en ze wilden Nathalie erbij betrekken of laten kijken. 

Nathalie is gebleven en later weer met die vriendin weggegaan. Zij heeft niet mee gedaan, maar zij laat 

zich gemakkelijk overhalen. Bij Nathalie thuis doen ze alsof ze een heel open gezin zijn, dat overal 

over te praten valt, maar dat was helemaal niet het geval toen het over seks ging. De ouders waren 

niet zo geschrokken van die verkering maar wel van de situatie met die man. Niet zozeer vanuit 

religieuze overwegingen maar omdat het ook voor hun dochter over de grens was geweest’. 

Net als in het voorbeeld van Marieke, denkt Paul dat veel jongeren wel experimenteren met seks voor 

het huwelijk, ook al is dat taboe. ‘Eigenlijk moet je na zoenen stoppen. Elk gedrag dat tot 

behoeftebevrediging leidt of elkaar naakt zien, is verboden voor het huwelijk’. Hij vindt dat seksualiteit 

ingebed moet zijn in een langdurige relatie, of je getrouwd bent of niet is voor hem niet een groot punt. 

En hij denkt dat jongeren onder de 18 hun seksuele behoeften beter zelf kunnen bevredigen dan met 

elkaar. ‘Dat vind ik op die leeftijd gezonder’. 

Of reformatorische jongeren door de onbespreekbaarheid van seks meer of minder experimenteren 

met seks, durft Paul niet te zeggen. Hij maakt zich zorgen over homoseksuele jongeren in de 

reformatorische cultuur. Soms komen jongens er wel met hem over praten. Over meisjes die lesbisch 

zijn, hoort hij tot nog toe niets. 

Die jongens komen er niet mee naar buiten en experimenteren op parkeerplaatsen, kunnen verzeild 

raken in allerlei situaties. Ze zeggen niet dat het grensoverschrijdend is, ze vinden het juist wel 

spannend, maar veilig vrijen is ook een onderwerp dat nauwelijks besproken wordt. Volgens mij gaat 

het vaak erg onveilig’. 

In deze case is de grens dat seks voor het huwelijk vanuit het gereformeerde geloof afgekeurd wordt. 

Door er niet over te praten denkt men dat jongeren niet op het idee komen te experimenteren en 

omgekeerd, door expliciet over seksueel gedrag te spreken, zou experimenteren wel eens 

aangemoedigd kunnen worden. In het voorbeeld van Marieke komt naar voren dat niet bespreken van 
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seksueel gedrag gemakkelijk tot situaties kan leiden, waarin jongeren er zelf maar uit moeten zien te 

komen. Zeker als zij van tevoren weten dat hun gedrag afgekeurd zal worden, zoals bij homoseksuele 

jongeren of als de sekspartner ouder is, houden jongeren die ervaringen waarschijnlijk voor zichzelf. 

Dat seks in het huwelijk plaats dient te vinden, zien we in het voorbeeld van Marieke terug in de ernst 

waarmee door jongeren naar verkering gekeken wordt. Als het vriendje later je echtgenoot wordt, is 

experimenteren aan de ene kant gemakkelijker, aan de andere kant zijn deze jongeren ook heel zuinig 

om hun lijf te delen met een ander en stellen zij dat uit. 

3.3.3 Fouzia: een ‘gemakkelijk’ meisje 

Fouzia is een Marokkaans meisje van 14, uit een islamitisch gezin met een gescheiden moeder, twee 

broers en een zus. Zij zit op de Praktijkschool in Ede, waar Sylvia leerlingbegeleidster is. Sylvia vertelt 

over Fouzia dat zij een leerachterstand heeft van ongeveer 3 jaar, een IQ van 70 en dat zij het goed 

doet op de praktijkschool. Zij is impulsief, vraagt veel aandacht en heeft snel een grote mond. Thuis 

kan haar moeder haar niet goed aan, zij is te brutaal en maakt misbruik van het gebrekkige Nederlands 

dat haar moeder spreekt en leest. Fouzia wil steeds meer geld van haar moeder. Ze steelt dat soms en 

haar moeder durft haar er niet goed op aan te spreken. 

‘De eerste keer dat ze seks had was in het park, toen ze boos van huis was weggelopen. Hij was 

ongeveer 20 en heeft haar van achteren genomen. Dat vertelde ze pas toen ze met een andere 

jongen, wel van haar leeftijd, seks had. Opnieuw in het park en nadat hij haar mobieltje had afgepakt 

en gedreigd had dat niet terug te geven tenzij ze hem zou pijpen. Ze ziet die jongen met zijn vrienden 

nu vaker en heeft regelmatig seks met die jongens. Zij vingeren haar en zij pijpt hen. Deze contacten 

zoekt Fouzia zelf ook op, de eerste keer was zij er niet zelf naar op zoek. Inmiddels heeft zij een naam 

op school: Fouzia is gemakkelijk’. 

Sylvia denkt dat Fouzia eigenlijk aandacht en liefde zoekt, mede omdat het thuis niet fijn is. 

Fouzia gaat vaker afspreken, ook anoniem of onder een andere naam. Op school wordt ze brutaler en 

ziet men gestolen spullen. Sylvia probeert met Fouzia te bespreken welke risico’s ze loopt en haar te 

leren zich niet te laten dwingen tot seks. Dat is lastig want Fouzia is impulsief, naïef en vaak weg van 

de realiteit. Signalen van grensoverschrijdend seksueel gedrag worden wel aan moeder doorgegeven 

maar Sylvia kampt met dubbele loyaliteiten: wil zij het vertrouwen van Fouzia bewaren, dan moet ze 

niet alles zomaar aan haar moeder doorvertellen. Sylvia probeert Fouzia naar de jeugdhulpverlening te 

krijgen maar dat is lastig. ‘Ze hebben vaak weinig tijd en als Fouzia zelf niets wil, wordt het lastig. Zo 

blijft er veel op het bordje van de leerlingbegeleidster liggen’. 

 

In dit voorbeeld is Fouzia seksueel actief geraakt, misschien mede door de eerste onvrijwillige ervaring 

en heeft zij een naam op school en in de omgeving als een meisje met wie je gemakkelijk seks kunt 

hebben. Zij zegt dat het vrijwillig gebeurt en de leerlingbegeleidster gelooft dat ook wel, maar zij denkt 

ook dat Fouzia niet kan overzien wat de effecten van dit gedrag op langere termijn zijn. En zij vraagt 

zich af of Fouzia in alle gevallen durft te weigeren, als zij er geen zin in heeft. 

De moeder van Fouzia heeft het eigenlijk opgegeven en sluit zich af voor de informatie die school of 

hulpverlening over Fouzia kunnen geven. Fouzia gaat haar eigen gang. 

3.3.4 Milou: een cool imago 

Milou was 16 jaar toen zij op het Kamer Trainings Centrum in Rotterdam ging wonen, waar Max als 

mentor werkt. Zij had daarvoor in een leefgroep gewoond omdat er problemen thuis waren. Vanwege 

(winkel)diefstal en andere kleine criminaliteit werd zij uit huis geplaatst. Het verblijf in de leefgroep heeft 

haar seksuele gedrag op zijn minst versterkt, misschien is het er wel begonnen. Max vertelt: ‘Milou 
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experimenteerde met jongens en meisjes. Voor haar was seks een middel om haar imago vorm te 

geven. Seks geeft je een cool imago. Bij Milou compenseert het ook nog dat zij iets dikker is dan de 

meeste meisjes uit de bladen. Zij zoekt regelmatig via internet of via bekenden sekspartners en soms 

zijn die er maar voor een keer, soms ziet zij die een tijdje en blijven ze ook slapen. Soms gebruikt Milou 

seks ook als ruilmiddel en krijgt zij er direct geld voor of het levert haar indirect iets anders op. Dat 

heeft haar wel een keer in de problemen gebracht toen zij 500 euro nodig had en meeging met een 

paar jongens naar Den Haag, die haar gebruikten, diefstallen lieten plegen en abonnementen af liet 

sluiten, die zij later niet kon betalen. Zij deed geen aangifte, omdat zij hen niet wilde verlinken. Seks als 

ruilmiddel was een way of life geworden, een overlevingsmechanisme waar ze zelf geen problemen 

mee leek te hebben. Als je helemaal vanuit haar eigen moraal kijkt, is alleen de chantage voor haar 

grensoverschrijdend. Ondanks de subtiele dwang, deed zij geen aangifte’. 

Max ziet wel meer jongeren, die met seks proberen hun imago te verbeteren. ‘Seks is een life style 

geworden. Het is een uiterlijke manier om met seks om te gaan. Dat zie je aan de uiterlijke kanten van 

seks, in beelden, kleding, via internet en andere media. Dat is toegenomen. Een meisje hoeft niet 

spontaan te zijn, als ze maar een ‘geil wijf’ is en een jongen kan van alles studeren en interessante 

verhalen hebben, hij moet vooral een seksuele uitstraling hebben. De beelden van MTV en the Box 

geven een uiterlijk beeld van seksualiteit en als jongeren uitgaan, treffen ze in de disco’s een sfeer die 

erg geseksualiseerd is. Er worden tussendoor striptease gedaan of er is een spel om zoveel mogelijk 

jongens te zoenen. Dat is niet alleen in nachtclubs maar ook in de Baja Beach Club in Rotterdam’. 

Een ander aspect van een cool imago is de groepscultuur. Max merkt dat jongeren seks niet meer 

individueel beleven maar elkaar veel laten zien. ‘Profielen op internet, foto’s die in disco’s gemaakt zijn, 

die behoorlijk seksueel getint zijn en via internet verspreid worden. Laatst was er ook een meisje, 

eigenlijk een beetje onopvallend, die voor Sugababes.nl een echte bimbo site bouwde en zich ook 

ernaar ging gedragen’. Als anderen ook weten dat je date, kan een afwijzing vergaande gevolgen 

hebben. Max: ’Niet alleen dat jongens het meisje te pakken nemen als zij hun zin niet krijgen maar ook 

meisjes, die afgewezen worden en jongens toch kunnen dwingen tot seks. Chantage, door in de groep 

te vertellen dat een jongen een loser is, iemand gaan pesten, allemaal machtsmiddelen om iemand tot 

seks te dwingen’. 

 

Als seks cool is en je twijfelt aan je eigen imago, is de verleiding voor jongeren om verder te gaan dan 

je misschien zou willen groot. Jongeren ervaren dat, zoals uit het voorbeeld van Milou blijkt, niet als 

dwang maar met de beschrijving die Max geeft van de groepscultuur, die ervoor zorgt dat andere 

jongeren over je schouder meelezen welke sms’jes je krijgt, is het risico groot dat jongeren niet geheel 

vrij zijn in hun persoonlijke keuze voor seks. 

3.3.5 Suzanne: de hoer op internet 

Lucy en Patricia werken allebei op het De Vries College in Den Haag, waar opleidingen op VMBO en 

LWO-O worden gegeven. Zij willen graag met jongeren aandacht besteden aan hen seksuele 

ontwikkeling omdat zij dit een belangrijk thema in hun ontwikkeling vinden. Zij denken dat kinderen je 

gemakkelijker in vertrouwen nemen als je zelf ook open bent en alles bespreekt. ‘Je moet hen vertellen 

dat ze alles mogen vertellen maar dat jij zelf ook een idee hebt over wat goed is. De macht van de 

pornografie en de reikwijdte ervan op de kinderen is enorm. Er is zelfs een merk dat ‘Puta Madre’ heet, 

dat is toch veelzeggend?’ 

De emoties van kinderen kun je kanaliseren door met hen over hun ervaringen te praten. 

‘Suzanne is verliefd op Jeroen en hij ook op haar. Omdat hij het vraagt en omdat haar ouders kennelijk 

de apparatuur hebben om het te doen, maakt zij met de webcam een filmpje van zichzelf, waarop 

alleen haar blote onderlijf te zien is. Jeroen toont de beelden aan zijn vrienden en Lucy komt er in de 
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klas achter, als die beelden al twee weken in omloop zijn. Een jongen laat het zien en zegt: ‘Joh, dat is 

toch Suzanne?’ De keer erop zit Suzanne in de klas en wordt ze met hoer aangesproken. Suzanne en 

Jeroen komen elkaar nog voortdurend tegen. In de klas is het gesprek gegaan over het feit dat Jeroen 

zich niet realiseert dat hij een grens overschreed. Het punt is niet dat er een pornografisch filmpje op 

internet komt, dat alleen voor haar vriendje bestemd is, maar dat hij de privacy niet respecteert’. 

 

Dit voorbeeld van de hoer op internet laat zien dat seksueel expliciet materiaal dat jongeren onderling 

uitwisselen, gemakkelijk via internet bij anderen terecht kan komen. Het bespreken van respect voor 

iemands privacy is achteraf wel een goed idee maar het is de vraag of het idee van de docenten 

hierover ook bij de leerlingen aansluit. 

 

Lucy en Patricia geven nog een voorbeeld van een meisje dat op school bekend staat als ‘de 

slettebak’, omdat ze met veel jongens seks heeft. Net als Milou in de case van een cool imago, heeft 

Anja ‘met veel jongens seks terwijl ze eigenlijk aandacht en liefde zoekt. Haar ouders zijn gescheiden, 

er was veel geweld in het gezin en het lijkt erop alsof Anja alleen nog maar via seks aandacht en 

waardering krijgt. Andere meisjes zien in haar een bedreiging omdat zij gemakkelijk hun vriendje kan 

verleiden en er is zelfs een verhaal over een jongen, die door Anja in de val is gelokt. In de groep wordt 

gezegd dat hij helemaal niet wilde maar dat zij hem gedwongen heeft. Dat wordt als slecht van haar 

gezien, niet als suf van hem.’ Net als in de case over Milou kan seks een middel zijn om aandacht te 

krijgen. Het maakt in dit geval het meisje er niet echt populair mee, ze is een verleidster en gevaarlijk 

meisje geworden voor zowel meisjes als jongens. 

3.3.6 Nuray: Turks in Twente 

Fatima werkt als leerlingbegeleidster op het ROC Twente. Twee jaar geleden is ze aangenomen om 

eergerelateerd geweld en eerwraak te signaleren en te helpen bestrijden. Leerlingen van heel diverse 

achtergrond, met allerlei problemen komen bij haar. Het voorbeeld van seksueel overschrijdend gedrag 

dat zij geeft gaat over een jonge vrouw van 19, Nuray, waarvan de vader Turks en moeder Nederlands 

is. Nuray kwam twee jaar geleden bij Fatima omdat zij zelfstandig wilde wonen en een uitkering moest 

hebben. Nuray’s ouders zijn gescheiden en hebben beiden een verslavingsprobleem. Een tijdje 

geleden woonde Nuray afwisselend bij haar moeder of bij haar vader. Ook de grootouders van Turkse 

afkomst nemen regelmatig de zorg op hen als de ouders het zelf niet kunnen opbrengen om voor 

Nuray te zorgen. Nuray was al heel snel een sleutelkind: ze kwam thuis van school, haar ouders waren 

er niet, ze at boterhammen en ging weer naar school. In het gezin was er geen sprake van 

betrokkenheid, wel in het gezin van haar grootouders. 

Toen zij bij één van de ouders woonde of bij de grootouders waren er nog grenzen. Nu gaat ze 

helemaal zelf over de tijden waarop ze thuiskomt en met wie ze seks heeft. 

 

Fatima leerde Nuray als minderjarige kennen, toen ze 16 of 17 jaar oud was. Fatima spreekt met 

verontwaardiging over het feit dat Nuray toen al zes relaties achter de rug had. Nu heeft ze iets met 

een negende jongen. Fatima: ‘Ze zat eerst op een andere school, maar daar werd er slecht over haar 

gepraat. Ze wilde zich vrij voelen op school en roddels vermijden. De laatste relatie van Nuray duurde 

2 of 3 maanden. Je kunt dan niet van een relatie spreken. Maar Nuray noemt het zelf wel een relatie. 

Zij denkt iedere keer opnieuw dat zij met die jongen oud kan worden of kinderen kan krijgen. Nuray 

denkt dat het normaal is dat als je een jongen leert kennen, je jezelf en je lichaam aan hem geeft. Ze 

vindt dat ze daarmee ook het vertrouwen geeft aan de jongen, zodat hij bij haar blijft, van haar houdt 

en om haar geeft. Eén keer heb ik Nuray gevraagd om te proberen eerst alleen vrienden te zijn, een 

platonische relatie te hebben en geen lichamelijke. Ze vond dat dat niet kon. Ze vertelde dat ze eerder 
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seks had proberen uit te stellen maar riskeerde daarmee ook haar vriend te verliezen. Voor Nuray was 

de dreiging groter om door haar vriend in de steek te gelaten worden dan haar lichaam te geven. 

Jongeren denken dat seks een ruilmiddel is. Om de jongen aan je te binden of om een cadeautje te 

krijgen, een lach wordt gezien alsof hij om je geeft. Nuray krijgt zoals andere jongeren weinig aandacht 

van de ouders. Ze voelen zich afgewezen door volwassenen zoals familie en andere naasten. Deze 

jongeren zitten constant in een depressie en hebben verdriet dat zij zich niet geaccepteerd voelen. Als 

een jongen zin in seks heeft, geeft zo’n meisje zich aan hem en komt ze even uit haar depressie of het 

gevoel van desinteresse van anderen. Je ziet bij jongeren met grensoverschrijdend seksueel gedrag 

dat zij zich niet geliefd of geborgen voelen, wenselijk of waardig. Ze voelen zich minderwaardig en 

afgewezen door hun naaste omgeving. Wat ze dan hebben om te onderhandelen, is hun lichaam en 

seks om liefde of waardering te krijgen. Zo zien deze jongeren het. Dit geldt ook sterk voor Nuray. Ze 

zoekt telkens een bepaald type vriendjes uit. Vriendjes die haar constant corrigeren, alsof Nuray alles 

verkeerd doet en hij het beter weet. Het is een hanengedrag. Zij vindt dat fijn, zij voelt zich beschermd 

en geborgen. Dit zijn immateriële behoeftes zoals bescherming en geborgenheid die Nuray nodig 

heeft’. 

 

Fatima maakt zich vooral zorgen over de toekomst van Nuray. Deze zorgen komen voort uit de 

heersende normen en waarden van de Turkse gemeenschap. ‘Van Nuray weet iedereen dat ze 

seksueel actief is, dat heb ik ook via via gehoord en op school praat men slecht over haar. Op school 

werd ze voor een hoer uitgemaakt door andere meiden. De manier waarop anderen over haar praten, 

vindt zij heel akelig. Maar zelf ziet ze niet het probleem dat ze met zoveel mannen naar bed gaat. De 

ouders van Nuray zijn niet op de hoogte van waarmee Nuray bezig is. Ze vermoeden wel dat zij een 

vriendje heeft of dat binnenkort gaat hebben. Maar ze weten niet dat zij met zoveel jongens is gegaan. 

Ongeacht van welke afkomst je ook bent, ik denk niet dat een ouder dit goed kan keuren’. 

 

Fatima maakt zich ook zorgen over Nuray’s geluk. ‘Je moet eerst op je eigen benen staan en daarna 

pas een relatie aangaan. Nuray zal in een vicieuze cirkel blijven omdat zij in ruil voor seks aandacht, 

acceptatie en waardering krijgt. En als zij dat zelf niet inziet dan belandt ze in een neerwaartse spiraal. 

Je gaat emotioneel ook achteruit. Je wordt keer op keer teleurgesteld waardoor je 

incasseringsvermogen ook minder wordt. Dan treedt er ook een verharding in je op. Je hebt niet alleen 

die verharding, maar ook de vereenzaming en isolement. Die vereenzaming kan ertoe leiden dat een 

meisje de hand aan zichzelf slaat of verslaafd raakt. 

3.3.7 Aicha: seksueel misbruikt 

Nadia werkt als hulpverlener in een opvanghuis voor meisjes en vrouwen die met huiselijk en seksueel 

geweld te maken hebben. Regelmatig komen meisjes met een incestverleden hun verhaal bij Nadia 

doen en steun bij haar halen. Nadia vertelt eerst over meisjes met incestervaringen: ‘Vooral meiden die 

seksueel misbruikt zijn denken: ik ben misbruikt, mijn lichaam is eraan gewend, ik voel niets. Je bent 

als kind beschadigd door een vader of moeder, dan groei je op met het idee; wat heb ik nog, niemand 

wil mij hebben. Zo is hun zelfbeeld. Als je incest hebt meegemaakt, kun je je nergens op concentreren 

en ben je constant met angst bezig. Sommige trekken zich terug en leven in hun eigen wereld. 

Anderen richten zich op seks. Seks is een soort therapie voor hen. Je denkt dat je liefde in seks vindt 

en dat je dingen daarmee verwerkt. Maar dat is niet zo. Een dergelijk meisje denkt dat ze alles, haar 

lichaam, leven onder controle heeft maar dat is niet zo. Die meiden denken dat ze liefde tekortkomen 

en die elders kunnen halen. Maar dat is de verkeerde weg’. 
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In het verhaal over Aicha vertelt Nadia dat Aicha’s incestervaring haar diep heeft geraakt en 

beschadigd. ‘Ik ken Aicha, een meisje dat seks zag als een soort overleving. Toen ik haar leerde 

kennen was zij 16 jaar. Om te overleven, ging zij met jongens om; ze had niemand, geen geld of dak 

boven haar hoofd. Aicha gebruikte haar lichaam of seks om onderdak te hebben en niet naar het 

opvanghuis te hoeven. Daar voelde zij zich gevangen door alle regels. Als je van jongs af aan vooral 

op straat leeft, met vrienden omgaat en verslavende middelen gebruikt, dan voelt een dergelijk meisje 

zich niet vrij in een vrouwenopvanghuis’. 

Aicha woonde als kind bij haar moeder in, met drie andere kinderen. Haar moeder leeft van een 

uitkering. Haar vader is al over de 70 en is in totaal met vier vrouwen getrouwd. Nu woont hij in 

Marokko. Af en toe kwam hij naar het huis waar Aicha’s moeder woont. Het is bekend dat hij meerdere 

kinderen heeft misbruikt, maar daarover wordt er niet gepraat. Hij nam de kinderen naar een speeltuin, 

misbruikte hen en kocht dan een patatje. Moeder is als tweede vrouw naar Nederland gehaald en zat 

ook in een lastige positie. Nadia denkt dat zij grote schaamte ervaart en dat dat haar tegengehouden 

heeft om iets te doen. Moeder wil dat haar kinderen goed terecht komen. Sinds de vader wegblijft, gaat 

het heel goed met de kinderen. Nadia: ‘Aicha leerde toen al dat ze iets in ruil voor haar lichaam kon 

krijgen. Aicha voelde zich verwaarloosd door haar vader, terwijl haar moeder haar best deed om de 

kinderen goed op te voeden. Aicha zei altijd tegen mij dat zij een vaderfiguur miste. Daardoor is zij op 

zoek naar mannen en seks’. 

Aicha is op haar 19
e
 getrouwd met een Marokkaanse jongen. Nadia: ‘Toen ze wilde trouwen zei ik nog 

tegen haar dat ze dat niet moest doen, dat ze nog jong was en dat hij niet de juiste persoon was, want 

hij gebruikte graag genotsmiddelen. Het antwoord van Aicha was dan dat hij niet streng was, dat zij 

zich bij hem vrij voelde omdat zij ook alcohol mocht drinken, dat ze samen konden drinken en roken. Al 

snel, na een jaar, is ze bij hem weggegaan omdat hij haar sloeg. Ze ging naar een opvanghuis. Drie 

maanden later komt ze weer een dergelijke man tegen’. 

 

In de ogen van Nadia zou Aicha aan het geweld gewend geraakt zijn. ‘Dit heeft Aicha ook zelf gezegd 

toen ze dronken was: als mensen mij slaan, dan weet ik dat ze ook van mij houden.’ Nadia weet zich 

geen raad met haar omdat zij hetzelfde patroon al tien jaar ziet. 

‘Die mannen maken misbruik van haar, ze zien dat ze er alleen voor staat, niets en niemand heeft, 

geen huis. Maar Aicha ziet het zelf niet als misbruik ook al moet ze in ruil met hen naar bed. In 2003 

kwam zij iemand tegen die bekend stond als de loverboy van Rotterdam. Aicha kende hem van 

vroeger, iemand ook van Marokkaanse afkomst. Als ze geen onderdak had, ging ze naar hem toe. Ze 

moest seks hebben met zijn vrienden. Ze was een paar keer vastgebonden aan het bed. Ze werd 

geslagen en zat helemaal onder de blauwe plekken. 

Eerder was ze verkracht en zwanger geworden. Aicha zegt altijd dat het goed met haar gaat. Dan kom 

ik haar tegen en vertelt ze dat zij iemand heeft ontmoet. Hij is lief voor haar, geeft haar geld en zorgt 

voor haar. Het blijkt een dealer te zijn.’ Nadia vermoedt dat Aicha zich door die foute vriendjes ook 

heeft laten prostitueren. Ik heb haar een keer 6 maanden uit het oog verloren. Ik heb de politie 

ingeschakeld. Dan verschijnt Aicha weer, is ze zwanger en krijgt kort daarna een miskraam. Aicha 

wordt boos als Nadia laat zien dat dit allemaal niet goed voor haar is. Het probleem van meiden zoals 

haar is dat ze wel een sofi-nummer hebben, maar geen huisadres, nergens staan ingeschreven, ook 

niet bij hun ouders en dus geen uitkering krijgen. Zo blijven ze in een vicieuze cirkel.’ Aicha is twee 

maanden weggebleven. Wel weet Nadia dat ze weer een relatie heeft, een kind van 1 en dat ze weer 

zwanger is. Twee maanden geleden zag Nadia Aicha weer, ze woont bij de vader van haar kind. Zelf 

vond Aicha dat het goed met haar ging. Nadia durft dat niet te zeggen. Over twee maanden kan ze, net 

als in het verleden, zo weer met haar koffers op de stoep staan. 
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Nadia weet niet of het nog goed met Aicha komt. ‘Aicha was volgens mij 12 toen ze met jongens 

omging. Toen ze 18 was kende ze 30 of 35 mannen in haar leven. Uitgaan, zoenen, knuffelen en ook 

seks. Op haar 18e was ze zwanger en moest ze het kind weg laten halen. Als je iedere dag met 

jongens omgaat, dan wordt je verliefd, je gaat zoenen en van het een komt het ander.’ Nadia vindt 

vooral de leeftijd waarop Aicha ermee begon te vroeg en het aantal mannen te veel. Eerst moeten 

jongeren volgens haar emotioneel ontwikkeld te zijn om eigen grenzen te kennen en baas over zichzelf 

te zijn. Jongeren op de leeftijd van 12 of 13 zouden namelijk lichamelijk en mentaal nog niet voldoende 

ontwikkeld zijn om uit te maken wat gezond is voor hen en kennen de grenzen niet. ‘Je kunt er beter op 

je 20
e
 aan beginnen Dan ben je ouder en wijs. Dan ben je ook meer baas over jezelf. Aicha ging met 

haar 12
e
 al zoenen met jongens. Iedere week kwam er wel iemand bij. Als je veel contact hebt met 

jongens, kan dat een uitdaging worden van hoe zou het met hem zijn en hoe zou het met hem voelen? 

Het wordt een soort verslaving. Die meiden hoor ik zeggen waarom mogen de mannen wel met 

iedereen en wij niet’. 

 

Als Aicha bij haar moeder wil wonen, dan moet zij zich aan de huisregels houden. Maar daarmee kan 

Aicha niet leven. Die huisregels houden in niet drinken en blowen, omdat ook andere kinderen thuis 

wonen. Haar moeder stimuleert Aicha om te gaan werken en niet met verkeerde mensen om te gaan, 

maar daarnaar luistert Aicha niet. Nadia kan de moeder niet inschakelen omdat zij een grote 

vertrouwensband met Aicha heeft. Zij moet dus ook aan de privacy van meiden denken. Ze kan dus 

niet over seksueel gedrag, zwangerschap en misbruik door mannen aan de moeder vertellen, als Aicha 

zelf dat niet heeft verteld. Dit probleem ervaart Nadia ook bij andere meiden en zij kan dus zelden de 

moeder op de hoogte stellen. Die meiden willen ook niet dat Nadia iets aan anderen vertelt. Nadia 

vertelt dat sommige Marokkaanse ouders weten dat hun dochter niet meer maagd is. Toch heerst er 

een groot taboe op seksualiteit, vooral voor het huwelijk. Ze zijn natuurlijk teleurgesteld en boos, maar 

het blijft hun kind. Die moeders kunnen niets doen en zijn machteloos. 

3.3.8 Patrick: dader zonder schuldbesef 

Arie werkt bij MEE, een instelling die hulp verleent en coördineert voor mensen met een verstandelijke 

beperking. Hij vertelt over Patrick, die 20 jaar is, autistisch is en een licht verstandelijke beperking 

heeft. Hij ziet dat Patrick in een isolement zit en weinig vrienden heeft. Hij zit de hele dag op zijn 

kamer, vaak te chatten of dvd’s te kijken. Arie denkt dat dit voortkomt uit verveling of sociale armoede. 

Maar ook vanwege de verwenning en verwaarlozing door zijn ouders. Zijn ouders geven hem 

nauwelijks structuur, terwijl hij met zijn autisme dat wel nodig heeft. 

 

Arie leerde Patrick kennen toen hij drie dagen vast zat op beschuldiging van seksueel misbruik. ‘De 

ouders van zijn neefje hebben aangifte gedaan omdat Patrick in familievakanties met die jongen in bed 

zou hebben gelegen en ze aan elkaars piemel hebben gezeten. Patrick kan er nauwelijks over 

vertellen, maar er is een rechtszitting geweest en Patrick is voorwaardelijk veroordeeld. Het begon 

allemaal met ‘hoe is jouw piemeltje’ en later hebben ze bij elkaar in bed gelegen. Als Patrick over zijn 

delict praat merk je dat hij zich niet kan verplaatsen in de ander. Als je ernaar vraagt dan zijn het 

moeilijke dingen. Al die verhoudingen met anderen en emoties is dus heel moeilijk voor hem als autist 

om te begrijpen.’ In het proces-verbaal staat dat zijn neefje het niet gewild heeft en dat Patrick de non-

verbale signalen van zijn neefje niet heeft opgepikt.’ Arie vindt het lastig om te beweren of Patrick met 

zijn seksueel gedrag over de grens is gegaan. Het is een situatie waarin niet duidelijk is of er al dan 

niet sprake van dwang was. Patrick heeft zelf niet ervaren dat er een grens is overschreden. Pas toen 

de politie hem oppikte en ging verhoren, snapte hij dat hij iets fouts had gedaan. ‘Hij is dus op een 

andere gedachte gebracht door de buitenwereld’. 
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Volgens Arie betekende seks voor Patrick seksuele ontlading en iets spannends. Patrick werd 

maatschappelijk niet gezien en dit legde een grote druk op hem. Arie ziet het voorval tussen Patrick en 

zijn neefje als een uit de hand gelopen seksuele ontdekkingsreis. Alle pubers zouden experimenteren. 

‘Volgens mij hebben veel jongens in de leeftijd van 12 tot 15 bij elkaar in de onderbroek gekeken. 

Volgens mij hebben we het allemaal gedaan, aftrekken of elkaar aftrekken. Ik denk dat het begonnen is 

als een ontdekkingsreis en door het autisme van Patrick heeft hij niet gemerkt dat zijn neefje het niet 

leuk vond. Wel voelt hij zich er schuldig over.’ Arie vindt seksuele handelingen bij een kind van 12 te 

jong. ‘Omdat je dan niet de grens kunt trekken tussen het doen van vieze spelletjes of moreel 

verwerpelijke dingen’. 

3.3.9 Angela: foute vriendjes 

Maria vertelt over Angela, een Nederlands meisje van 15 jaar, die zij begeleid heeft bij Pretty Women, 

een project over jeugdprostitutie. ’Omdat er problemen thuis waren, kwam zij in de crisisopvang 

terecht. De problemen van Angela waren het gevolg van emotionele verwaarlozing. Alle aandacht van 

haar ouders ging naar haar broertje, een kind met een licht verstandelijke beperking. Angela deed de 

VMBO, ze was goed op school. Ze was nooit blijven zitten, ze had nooit ruzie of was nooit van huis 

weggelopen. De ouders hielden van Angela maar trokken het niet. Uiteindelijk moest Angela het huis 

uit. Via de crisisopvang kwam Angela in een kamertrainingscentrum terecht en daar was ze eenzaam. 

Toen ontmoette ze een jongen van 23, althans dat zei hij zelf, met wie zij naar bed ging. Dat was voor 

haar de eerste keer. Die jongen stond bekend als een foute jongen, die niet echt om haar gaf. Hij wilde 

seks en belde haar ’s nachts om te vrijen of liet haar wachten als hij met een ander bezig was. Maar 

Angela vond hem lief. Toen zij een andere jongen leuk vond, maakte ze het uit met die eerste. Die 

nieuwe jongen had zij op een feestje ontmoet en dezelfde avond nog ging ze mee naar een feestje en 

zouden ze in een schuurtje overnachten. Daar kwamen vriendjes van die jongen en die hebben haar 

verkracht. Op dat moment en de dag erna, voelde het voor Angela niet als een verkrachting. Zij had 

niet duidelijk genoeg ‘nee’ gezegd. De volgende dag ging Angela opnieuw met die jongen mee en ging 

ze met een oom, ouder dan 60 jaar, naar bed. Dat deed zij omdat ze het sneu vond dat die oom niets 

had. Uiteindelijk vroeg dat vriendje of zij zich voor hem wilde prostitueren en dat wilde Angela wel want 

ze vond hem lief. Alles is in een maand tijd gebeurd’. 

 

Maria schetst een beeld van de achtergrond van dit meisje, waarin duidelijk wordt dat dit meisje aan 

haar lot werd overgelaten. Eerst door haar ouders, die het te druk hadden met haar broertje en een 

eigen zaak. Bovendien heeft haar vader autistische trekken. ‘Angela probeerde vooral geen problemen 

te geven, op school je best doen, nooit ruzie maken, niet weglopen. Verdragen dat ze geslagen werd, 

maar uiteindelijk moest zij uit huis omdat haar ouders het niet trokken. Zij was wanhopig op zoek naar 

aandacht en liefde.’ Ook de opvang schoot tekort en soms begrepen hulpverleners niet goed dat zij 

geleerd had zich aan te passen. ‘Eigenlijk is het een heel braaf meisje en als een hulpverlener met 

haar praat, lijkt zij een goed inzicht in de situatie te hebben. Ze kan je haar situatie heel goed uitleggen, 

waarom ze iets doet, waarom iets haar overkomen is. Maar zij probeerde het eigenlijk iedereen naar de 

zin te maken. Dus ook zo’n jongen, die ze dan niet teleur wil stellen. Op zoek naar geborgenheid, zet 

zij dan haar lichaam in, in het begin onbewust maar later als prostituee ook bewust‘. 

Angela komt in de loop van de tijd telkens in dit soort situaties terecht, foute vriendjes die zij niet wil 

teleurstellen en aandacht en liefde zoeken via prostitutie. Maria vindt dat in al die situaties sprake is 

van dwang. ‘Het is een kwestie van definitie. Angela ging wel mee maar dat deed zij omdat er geen 

andere mogelijkheid was. Zij had niets, was eenzaam, op zoek om erbij te horen en dan vind ik dat in 

alle situaties waarin zij terecht kwam, er sprake is van dwang. Bij haar eerste vriendje was er een groot 

leeftijdsverschil. Ook in hun situatie: hij had een huis en was volkomen onafhankelijk. Angela had niets, 



 

Utrecht,  mei 2007 * Over de grens 40 

ze was eenzaam, ze was het huis uitgezet. Ik vind dat alle situaties die Angela heeft meegemaakt 

voortkomen uit dwang. In het ene geval meer dan in het andere. Bovendien heeft ze nooit genoten van 

seks’. 

De gevolgen van deze ervaringen voor Angela zijn ingrijpend. ‘Zij is op seksueel gebied behoorlijk 

getraumatiseerd. Angela ziet haar lichaam niet als iets waar zij macht over heeft. Ze heeft problemen 

met het stellen van grenzen en doet eigenlijk alles wat anderen van haar vragen. Sociaal wenselijk 

gedrag.’ 

Bij Pretty Women worden per jaar ongeveer 150 meisjes begeleid. Er zijn verschillen tussen de 

achtergronden van die meisjes, die bij Pretty Women in profielen worden vertaald. Als het gaat om 

verkeerde keuzes maken, foute vriendjes kiezen, is daarbij vaak sprake van compenseren. ‘Zij krijgt 

aandacht, al was het betaald. Die jongens vinden haar mooi, lekker, leuk en konden zich niet 

voorstellen dat zij geen vriendje had. Dat gaf haar de bevestiging, die haar ouders en de hulpverleners 

in al die jaren niet hadden gegeven’. 

3.3.10 Moslim en homo: daar kun je niet mee thuis komen 

Ossama Abu Amar probeert een specifieke doelgroep te bereiken: jongeren en volwassenen die met 

allerlei problemen te maken hebben, waar diversiteit in seksualiteit als een rode draad doorheen loopt. 

Maar soms begint een gesprek over problemen met de uitkering of huisvesting. Het bespreekbaar 

maken van diversiteit in seksualiteit is het doel, waar i2Rotterdam zich op richt. ‘De Marokkaanse 

jongens zijn het lastigst. Dat heeft met eer, trots en loyaliteit te maken. Jongens die uitkomen voor 

seksueel contact met jongens of mannen worden het huis uit gezet en durven het ook niet aan hun 

vrienden te vertellen. Dan zie je ze in parken, in bepaalde gelegenheden en daar is prostitutie gaande. 

Vaak informeel, ze proberen te scoren en dat lukt hen goed. Meestal komen er wel witte mannen op af, 

die gebruik van hen maken. Prostitutie is een antwoord op hun ‘seksuele afwijking’. Om te kunnen 

accepteren dat ze homoseksueel zijn, moeten ze er baat bij hebben. Tot nu toe hebben ze er geen 

baat bij. Het is haram en het is een last. Maar als je er geld aan kunt verdienen, wordt het wat anders. 

Dan gaan ze wel grenzen stellen, zo van ‘ik doe dit niet en dat niet’. Zeggen ze want eenmaal in bed is 

het wat anders’. 

Het beeld dat jonge Marokkaanse jongens met oudere blanke mannen relaties aangaan en daarin 

afhankelijk worden, nuanceert Ossama enigszins. ‘Dat moet je in de culturele context plaatsen van 

afhankelijkheidsposities ten opzichte van hun eigen familie en omgeving en de bescherming die dat 

biedt. Op het moment dat die bescherming wegvalt, zoek je naar oplossingen en vind je bijvoorbeeld 

dit: Turkse en Marokkaanse jongens die niet op eigen benen kunnen staan, vervangen de zorg van de 

familie door die van een oudere man. Op dit moment zie je ook een grote Aziatische scène opkomen. 

’s Nachts in de disco en de volgende ochtend zie je die jongens koffie drinken met een oudere man. 

Vaak wordt zo’n man ook ‘vader’ genoemd‘. 

De risico’s voor deze jongens ziet Ossama vooral in dat ze nog verder uitvallen, dat ze glijden naar 

verslaving aan alcohol of drugs. 

Net zoals prostitutie een reactie kan zijn op hun ‘seksuele afwijking’, ziet Ossama heel veel seks 

hebben als een overlevingsmechanisme om maar niet te hoeven denken. Sommige jongens zoeken 

vaak seks, met verschillende mannen. ‘Het doet iets met je zelfbeeld. Je merkt in de gesprekken dat ze 

een negatief beeld van zichzelf hebben maar dit doen ze goed. Seks, dat is een vervanging voor iets 

anders. Het is wel vaak iets dat ze sec op seksueel gebied houden en de emotionele lading eruit halen. 

Het gaat om een instinct, dat je wilt bevredigen en waarover je geen controle hebt. Wat je voelt als een 

man je aanraakt, wat het betekent, daar willen ze niet bij stil staan. Dat geldt overigens net zo goed 

voor hetero jongens. In veel gezinnen wordt helemaal niet over seksualiteit gesproken, is er een 

zoenscène op tv, rent de hele familie naar de afstandsbediening om te zappen.’ Ossama Abu Amar 
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geeft er een politieke / sociologische verklaring voor. In de geschiedenis zie je dat overheden liever niet 

hebben dat voorlichting gegeven wordt want dan gaan mensen verder denken, een eigen mening 

ontwikkelen en dan zien ze de andere kant van de munt. Dan is er geen controle meer op. Datzelfde 

zie je in gezinnen. Als een vader met zijn zoon praat over seksualiteit, dan is hij bang dat hij hem 

stimuleert om het ook te doen. Terwijl dat hier, in deze samenleving, gestimuleerd wordt’. 

3.4 De aanpak 

De beroepskrachten die met jongeren werken proberen op allerlei manieren grensoverschrijdend 

gedrag te voorkómen en te stoppen. Met jongeren in contact komen en met hen bespreken welke 

gevolgen hun gedrag voor henzelf heeft, is de meest gevolgde strategie. De meeste ideeën over de 

aanpak van grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren zijn van toepassing op alle jongeren, 

maar er zijn ook voorbeelden van specifieke doelgroepen, waar een algemene aanpak niet lijkt te 

werken. Dat geldt in ieder geval voor jongeren met (licht) verstandelijke beperkingen. 

 

Voorlichting en preventief bespreken 

Lucy en Patricia van het De Vries College merken dat het op school helemaal niet gemakkelijk is om 

seksuele voorlichting te geven en met jongeren te praten over wat zij ervaren binnen seksuele relaties. 

Ze benadrukken dat het toch erg belangrijk is, omdat er zoveel op kinderen afkomt, dat het bespreken 

van seksueel gedrag hun gevoelens kan kanaliseren. Op de reformatorische school en in 

reformatorische gezinnen wordt daar, volgens Paul, vaak anders over gedacht. Hij vindt dat er meer 

beleid gemaakt moet worden over wat je per jaar aan de orde stelt. ‘Het zou over relaties en seksuele 

vorming moeten gaan. Over de verschillen tussen jongens en meisjes, de ethische kant en over 

bijbelse waarden en normen. Ik vind dat er geen stommetje gespeeld moet worden. Het is eerlijk om te 

zeggen dat de hoogste normen, die mooi zijn, niet altijd haalbaar zijn. Vooral ouders hopen dat je door 

niet te praten, voorkomt dat het gebeurt. Maar ze weten eigenlijk ook wel beter. 

Zolang we twee werelden houden, we jongeren het gevoel geven dat ‘we’ het niet doen maar 

ondertussen doen ze het wel, dan leer je ze iets slechts aan. Dat heeft ernstige gevolgen. Je krijgt 

mensen die naar buiten toe iets veel mooiers laten zien dan hoe het is, een dubbelleven gaan leiden.’ 

Ook Ossama Abu Amar denkt dat seksueel gedrag meer bespreekbaar moet worden. ‘Ik stel voor het 

breder te trekken en het over seksualiteit te hebben. Maar bewaak dan wel dat het ook over 

homoseksualiteit gaat, niet homospecifiek maar diversiteit in seksualiteit is al genoeg. Het gaat om drie 

gebieden waar het heel belangrijk voor is dat er aan gewerkt wordt. Dat is zelfacceptatie, onderlinge 

acceptatie en acceptatie in bredere kring. Onderling is de peergroup: je kunt wel veiligheid bieden maar 

Marokkanen zijn heel gemeen tegen elkaar. Ze vertellen elkaar niks, over meisjes wel iets meer maar 

een jongen zegt dat hij niet genomen wordt maar uit zijn verhalen lijkt het alsof hij het al lang heeft 

gedaan. Dat vertel je niet. We proberen vanuit het project mensen in de gemeenschappen te vinden, 

die tolerant staan ten opzichte van homo’s en lesbiennes maar dat is niet gemakkelijk. Als je het hebt 

over wat gewerkt heeft in Nederland: de coming out op individuele basis, dat werkt niet in bepaalde 

allochtone gemeenschappen.’ Het project i2Rotterdam biedt bezoekers van de digitale huiskamer de 

mogelijkheid om allerlei onderwerpen te bespreken en via de site kan ook informatie worden gegeven 

over onderwerpen als veilig vrijen of seksuele diversiteit. 
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Bespreken als er iets speelt 

De aanpak van de individuele problematiek verschilt per jongere, per type instelling en per 

professional. Fatima en Nadia lijken de meest uitgesproken voorbeelden van begeleiders die met de 

jongeren in gesprek gaan, ondersteuning bieden en hen laten zien dat hun gedrag in de toekomst tot 

grote problemen kan leiden. Ook andere beroepskrachten zien schadelijke effecten van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag van jongeren op latere leeftijd. Maria vindt het erg belangrijk dat Angela 

positieve keuzen kan maken. Dat blijkt ook een valkuil: ‘In de begeleiding stond ze open voor tips en 

zei ze dat ze dit of dat nooit meer ging doen. Omdat ze zoveel inzichten had, zagen wij als begeleiders 

pas later dat ze ook ons wilde behagen. Anders hadden we veel eerder grenzen gesteld wat ze mocht 

doen en wat niet. Angela had teveel ruimte gekregen zonder grenzen.’ 

Paul benadrukt het belang van openheid: ‘Zogenaamd niet weten wat er speelt, ontslaat je van de 

plicht iets te doen. Als je het wel weet, vragen mensen zich af wat ze ermee moeten. Je hoeft niet 

gedetailleerd te praten over je seksuele leven. Dat moet je voor jezelf houden en met je partner delen. 

Ik heb er wel moeite mee dat seks binnen een paar weken gebeurt, ik vind dat seksualiteit in een 

langdurige relatie ingebed moet zijn en dat seks voor je 18
e
 niet goed is. Maar ik snap wel dat jongeren 

seksuele behoeften hebben en daar iets mee willen doen. Maar doe dan aan zelfbevrediging. Dat vind 

ik op die leeftijd gezonder.’ 

 

‘Shock, oow and act’ 

In een aantal voorbeelden is te zien dat beroepskrachten overvallen worden door de situatie van de 

jongere. Het kan zijn dat een beroepskracht nog nooit eerder met een dergelijke situatie te maken heeft 

gehad en er dus ook geen ‘protocol’ beschikbaar is. Een voorbeeld daarvan is Alice, waarover 

Maureen vertelt: ‘Het was nieuw voor ons, dat zij in zo’n circuit (loverboys) terecht kwam. We vingen 

signalen op, toen zijn de bellen gaan rinkelen en hebben we geprobeerd dingen te doen die ons (de 

begeleiders) aantrekkelijker maken dan die mannen. Een positieve benadering, niet oordelen. Maar op 

een gegeven moment, omdat je bij een stichting werkt en verantwoordelijkheid voor haar draagt, moet 

je ook maatregelen nemen’. 

 

Samenwerking 

Soms zijn meerdere beroepskrachten bij een jongere betrokken. Dat betekent dat er overleg en 

samenwerking nodig is. Soms is er sprake van protocollen, zoals rond seksueel misbruik, waarin 

beschreven wordt welke aanpak de beroepskracht moet volgen. Arie geeft het voorbeeld bij MEE van 

een protocol, dat geldt voor het bespreken van vermoedens over kindermishandeling en huiselijk 

geweld. ‘Het is belangrijk dat een organisatie randvoorwaarden schept om over dit soort dingen te 

praten. En je moet grenzen stellen aan wat mensen bij een vermoeden allemaal doen.’ 

 

Betrekken sociale omgeving jongere 

Soms wordt de aanpak van een individuele jongere ook uitgebreid naar zijn of haar directe omgeving. 

Arie van MEE geeft aan dat hij het netwerk onderzoekt om hulpbronnen te vinden voor de jongere. In 

het geval van Patrick kwam hij uit bij de moeder en de zus. De vader was zo geschokt dat hij het er niet 

over kon hebben en ging ontkennen. Maria van Pretty Women geeft als voorbeeld dat de hulpverlener 

met het gezin van Angela probeert de communicatie te verbeteren, met als doel dat ouders beter voor 

hun kind gaan zorgen. Jongeren kunnen of durven soms niet met hun ouders of andere volwassenen 

te praten omdat zij er van uitgaan dat deze volwassenen negatief zullen oordelen over seksueel 

gedrag in het algemeen of over het specifieke seksuele gedrag van de jongere. In een aantal 

voorbeelden komt ook naar voren dat het gezin van een jongere mede de oorzaak is dat de jongere in 

grensoverschrijdende situaties terecht komt. 
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Cursus voor jongeren 

Via MEE krijgen jongeren een cursus weerbaarheid en een cursus seksualiteit en vriendschap 

aangeboden. Ook Nadia beschrijft dat meisjes bij haar een cursus kunnen volgen om te leren hun 

eigen doelen te stellen. ‘Hoe zien zij hun probleem en wat willen zij? Ze maken een nieuw begin en 

leren zelf oplossingen voor hun problemen te bedenken’. 

3.5 Knelpunten 

De respondenten noemen een aantal knelpunten in de preventie van grensoverschrijdend seksueel 

gedrag en de aanpak van problemen met jongeren. 

 

Eigen schroom en valkuilen 

Veel docenten durven dit onderwerp niet te bespreken. Dit kan te maken hebben met hun eigen 

schroom, maar ook met de respons van jongeren. ‘Vooral Marokkaanse jongens maken het de 

docenten lastig. Als je zelf een beetje schroom hebt en gereserveerd over dit onderwerp wil praten, 

gaan zij er juist heel brutaal op in.’ Volwassenen die seksuele voorlichting op school willen geven, 

relaties tussen jongeren bespreekbaar willen maken en aandacht vragen voor grensoverschrijdend 

seksueel gedrag, moeten behoorlijk stevig in hun schoenen staan. Jongeren testen hen in eerste 

instantie uit, kunnen erg brutaal en grof reageren, waardoor veel leerkrachten geen zin meer hebben 

om deze onderwerpen te bespreken. 

De eigen socialisatie en levensgeschiedenis speelt door in wat je als begeleider signaleert en hoe je 

erop reageert: ‘Je moet je realiseren dat je zelf valkuilen hebt, blinde vlekken door je eigen 

geschiedenis en dingen die jou ook zelf raken’. 

 

Macht en genderverhoudingen 

In de aanpak van grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren speelt macht een belangrijke rol. 

Als seksueel gedrag in de sociale omgeving moeilijk bespreekbaar is, krijgt de ‘dader’ makkelijk macht 

over het ‘slachtoffer’. Wie bepaalt de grens in een relatie? Wat is vrijwillig? 

De beroepskrachten die we gesproken hebben zien machtsongelijkheid tussen jongeren: tussen 

meiden en jongens, tussen jongeren uit een ‘taboe’cultuur en jongeren die daar los van staan en 

tussen jongeren die een thuis hebben en jongeren die geen plek hebben waar ze welkom zijn. 

Tegelijkertijd signaleren ze dat veel collega’s deze machtsverschillen niet zien. Dat kan voortkomen uit 

de eigen maatschappelijke positie; of je als leerkracht of leerlingbegeleider zelf ervaring hebt met 

subtiele vormen van machtsmisbruik. Eén van de deelnemers in de expert groep formuleerde het als 

volgt: ‘Veel hulpverleners zien het belang van het bespreken van seksualiteit. Zou het er überhaupt iets 

mee te maken hebben dat de meeste hulpverleners vrouw zijn?’ 

De functie van een school 

Leerlingbegeleiders op scholen lopen ertegenaan dat de begeleiding van jongeren en de hulpverlening 

bij grensoverschrijdend seksueel gedrag op hun bordje terecht komt, terwijl de school daar eigenlijk 

niet toe uitgerust is. Hulpverleners zijn echter niet altijd gemakkelijk bereikbaar of de drempel om naar 

hen toe te gaan is voor jongeren zelf te hoog. 

Continuïteit 

De begeleiding van jongeren, die door problemen niet langer thuis kunnen wonen of die moeilijk 

contact maken, is kwetsbaar als de beroepskrachten telkens wisselen. Jongeren hebben behoefte aan 

volwassenen op wie zij langere tijd kunnen rekenen. Hulpverleners zijn zich er vaak wel van bewust dat 
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zij de intensieve begeleiding van jongeren maar enkele jaren volhouden. Als personen wisselen, vallen 

jongeren soms buiten de boot. 

Te weinig deskundige hulpverleners 

Allochtone jongeren worden vaak niet goed begrepen, signaleert Nadia. ‘Soms schieten hulpverleners 

in paniek. Ze zeggen dat de problemen zo anders zijn, of de cultuur. Ik zeg, nee, wat Nederlandse 

meisjes meemaken dat doen Marokkaanse meisjes ook. Al zijn er verschillen, ze hebben allemaal te 

maken met geweld. Er ontbreekt vaak een vertrouwensband. Daardoor vertellen meisjes hele andere 

dingen aan een hulpverlener, bijvoorbeeld over hun gezinsachtergrond’. 

Taboes in sociale omgeving bespreekbaar maken 

Zoals in de case van Marieke en de homoseksuele jongeren van Osama duidelijk wordt, is het taboe 

op bespreken van seksuele contacten die afwijken van de norm, in sommige gemeenschappen erg 

lastig. Hulpverleners proberen de discussie op gang te krijgen maar hebben te maken met allerlei 

problemen in de gemeenschap. Bijeenkomsten worden afgezegd, afspraken om ergens te komen 

praten blijken ineens niet de bedoeling. Sommige volwassenen denken dat praten over seks bevordert 

dat je het ook gaat doen. Dat maakt dit taboe lastig te doorbreken. 

 

Te weinig identificatiefiguren 

In het voorbeeld van Ossama Obu Amar wordt duidelijk dat er in de islamitische gemeenschap te 

weinig identificatiefiguren zijn, die homoseksualiteit een normaal uiterlijk geven. 

Ook volwassenen die homoseksualiteit accepteren zonder zelf homo te zijn, kunnen bijdragen aan een 

tolerantere benadering in een groep. 

Inzicht 

Jongeren met verstandelijke beperkingen en met bepaalde ontwikkelingsstoornissen kunnen niet 

begrijpen wat er verkeerd is aan seksueel contact, waar een ander niet geheel vrijwillig aan deel 

neemt. De inschatting of er sprake is van dwang kan door volwassenen verschillend gemaakt worden. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal: 

 

1. Wat is er bekend over risico- en beschermende factoren wanneer het gaat over grensoverschrijdend 

seksueel gedrag onder jongeren, en is het mogelijk om specifiek kwetsbare groepen te 

onderscheiden? 

 

2. Welke verschillende opvattingen zijn er over grensoverschrijdend seksueel gedrag? We zoeken 

daarbij naar de opvattingen van jongeren en professionals. 

 

3. Wat betekent het als er verschillen bestaan tussen de opvattingen van jongeren en van hun 

omgeving over grensoverschrijdend seksueel gedrag? 

 

4. Op welke manier kunnen beroepskrachten inspelen op de verschillende opvattingen over 

grensoverschrijdend seksueel gedrag, zodat zij signaleren wanneer jongeren risico lopen op 

grensoverschrijdend seksueel gedrag, of wanneer jongeren beperkt worden in het doorlopen van een 

gezonde seksuele ontwikkeling? 

 

In dit hoofdstuk beantwoorden we de onderzoeksvragen en doen we aanbevelingen. 

4.1 Kwetsbare groepen, risicofactoren en beschermende factoren 

Uit de literatuurstudie komen een aantal risicofactoren naar voren, waardoor bepaalde groepen 

jongeren kwetsbaarder zijn dan andere. Vaak gaat het om een combinatie van risicofactoren waardoor 

een jongere extra kwetsbaar is. Of een jongere daadwerkelijk te maken krijgt met grensoverschrijdend 

gedrag hangt niet alleen samen met risicofactoren, maar ook met bescherming en bedreiging vanuit de 

omgeving. Uit onderzoek komen slechts een beperkt aantal beschermende factoren naar voren. Dit is 

zelden onderwerp van studie. 

 

Kwetsbare groepen 

 

Meisjes en jongens 

Meisjes blijken vaker tot tot seksuele handelingen te worden overgehaald of gedwongen; jongens 

dwingen vaker. Factoren zoals leeftijd, etniciteit, opleiding, seksuele voorkeur, en specifieke 

contextuele factoren (juridische positie, gezinsklimaat, sociale integratie tijdens middelbare schooltijd, 

etcetera) beïnvloeden de kwetsbaarheid van meisjes en jongens  

 

Jongeren van 12 tot 14 jaar 

De zogenaamde ‘jonge starters’ – jongeren van 12 tot 14 jaar – lopen extra risico om te maken te 

krijgen met seksuele dwang, hoewel slechts een klein deel van hen (7%) reeds ervaring heeft met 

geslachtsgemeenschap op die leeftijd. 

Wanneer de eerste geslachtsgemeenschap plaatsvindt met 13 jaar of eerder, dan is de kans dat de 

jongere hiertoe overgehaald wordt relatief groot; dit geldt voor zowel meisjes als jongens. Met het 

ouder worden neemt de interactiecompetentie sterk toe, waardoor de risico’s kleiner worden. 
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Verschillende etnische groepen 

Er blijken grote verschillen tussen jongens en meisjes te zijn wat de relatie tussen etnische herkomst 

en ongewenste seksuele ervaringen betreft: Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse 

jongens lopen groter risico op seks onder dwang dan Nederlandse jongens, Turkse en Marokkaanse 

meisjes juist minder dan Nederlandse meisjes. Surinaamse en Antilliaanse meisjes meer dan 

Nederlandse meisjes. 

Marokkaanse en Turkse jongens hebben vaker iemand gedwongen tot seksuele handelingen. 

Verschillen naar religie 

De onderzoeken laten een verschillend beeld zien van de samenhang tussen etnisch/religieuze 

achtergrond en kwetsbaarheid. Het ene onderzoek meldt dat christelijke en islamitische meisjes relatief 

vaak bij hun eerste geslachtsgemeenschap overgehaald of gedwongen worden, het andere dat 

meisjes met een islamitische achtergrond minder vaak een seksuele ervaring tegen hun zin hebben. 

 

Homoseksuele, lesbische en biseksuele jongeren 

Homo- en biseksuele jongens worden relatief vaak gedwongen tot seks, ook voor het 12
e
 jaar. Of 

lesbische en biseksuele meiden meer risico lopen om met grensoverschrijdend seksueel gedrag te 

maken te krijgen, komt niet eenduidig uit de geraadpleegde literatuur naar voren. Wel blijkt uit 

onderzoek dat lesbische vrouwen, zowel voor als na het 16e jaar, vaker te maken hebben gehad met 

seksueel geweld. 

Het gegeven dat homoseksualiteit onder jongeren nog verre van geaccepteerd is, en dat er onder 

bepaalde groepen jongeren negatief gedacht wordt over homoseksualiteit is een risicofactor om met 

(seksueel) grensoverschrijdend gedrag te maken te krijgen. 

 

Laag opgeleide jongeren 

Laag opgeleide meisjes (vmbo, mbo of minder) worden vaker overgehaald bij hun eerste 

geslachtsgemeenschap dan hoog opgeleide meisjes (havo, vwo, hbo of universiteit). Laag opgeleide 

jongens dwingen vaker iemand tot seks dan hoog opgeleide jongens. 

 

Jongeren met een beperking 

Jongeren met een fysieke en/of verstandelijke beperking lopen meer risico om met 

grensoverschrijdend seksueel gedrag te maken te krijgen, zowel in de rol van slachtoffer als van dader. 

Belangrijk hierbij is onderscheid te maken tussen aangeboren en verworven handicaps, stabiele en 

progressieve aandoeningen, en zichtbare en onzichtbare handicaps. Een negatief zelf- en 

lichaamsbeeld is een risicofactor voor zowel slachtofferschap als daderschap. 

Beschermende factoren 

Interactiecompetentie en sociale integratie 

De mate waarin jongeren competent zijn in de interactie met hun partner is van invloed op de seksuele 

risico’s die zij lopen. Interactiecompetentie bestaat uit het kunnen praten met de laatste partner over 

seks wanneer je dit wilt, weten wat wat je wilt en wat de ander wil, grenzen kunnen stellen en 

respecteren, en zelfvertrouwen over uiterlijk en prestaties. Meisjes die competenter zijn in de interactie 

met hun partner worden minder vaak gedwongen tot seksuele handelingen, en jongens met een 

hogere interactiecompetentie dwingen minder vaak. 
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Ook de mate van sociale integratie tijdens de schooltijd van jongeren speelt een rol. Een lage 

interactiecompetentie of een minder goede sociale integratie kan een jongere kwetsbaarder maken om 

met grensoverschrijdend seksueel gedrag te maken te krijgen. Het is echter ook zo dat een ervaring 

met seksuele dwang iemand minder competent of sociaal vaardig maakt. 

 

Positief seksueel zelfbeeld 

Jongeren met een positief seksueel zelfbeeld blijken competenter te zijn in de interactie met hun 

partner. Als iemand minder schuld- en schaamtegevoelens heeft over seks en zijn of haar lichaam 

positiever waardeert, is de interactiecompetentie hoger  

 

Warm gezinsklimaat 

Het gezins- of opvoedingsklimaat is een belangrijke factor die bijdraagt tot seksuele gezondheid en het 

verminderen van risico’s. Jongeren uit een warm gezin hebben zowel een kleinere kans weleens 

gedwongen te zijn als weleens iemand gedwongen te hebben tot seksuele handelingen. De mate 

waarin de ouders op de hoogte zijn van wat hun kind doet en met wie blijkt zowel in het geconfronteerd 

worden met seksuele contacten als in het initiëren van en reageren op seksuele contacten een 

beschermende factor te zijn. 

4.2 Opvattingen 

De tien cases die beschreven worden gaan over jongeren uit risicogroepen: jongeren met een 

verstandelijke beperking of een laag opleidingsniveau; jongeren uit een streng religieuze omgeving 

(reformatorisch of islamitisch) en jongeren met een gezinsachtergrond van verwaarlozing en misbruik. 

In de tien cases zien we hoe op een individueel niveau de kwetsbaarheid van groepen met een 

specifieke achtergrond betekenis krijgt. In alle cases is sprake van een proces, waarin jongeren om de 

één of andere reden in aanraking komen met seksueel contact, dat hen overrompelt en een bepaalde 

kant op doet drijven. Soms is dat meteen een teken waar alarm op zou moeten volgen, zoals het 

voorbeeld van Fouzia, die werd verkracht toen zij 14 jaar was. Soms begint seks onschuldig, maar 

verliest de jongere er de controle over. 

 

Omdat er maar twee meisjes zelf geïnterviewd zijn, hebben we in de andere cases slechts een indirect 

beeld van de opvattingen van jongeren, namelijk via de ogen van de betrokken professionals. De 

professionals zijn gevraagd om te vertellen over een jongere waar ze intensief contact mee hebben, 

waardoor ze inzicht zouden kunnen hebben in de opvattingen van die jongere. Opvallend genoeg 

hebben bijna alle professionals het over meisjes, slechts twee hebben het over jongens (waarvan één 

het over een jongen als dader heeft). 

Blijkbaar zijn meisjes bij professionals veel meer in beeld als het gaat om grensoverschrijdend 

seksueel gedrag. Uit onderzoek blijkt dat meisjes inderdaad meer risico lopen om slachtoffer te 

worden. Bovendien zijn de sociale gevolgen bij meisjes vaak groter, omdat er vanuit de omgeving 

veroordelend gereageerd kan worden op meisjes met een ‘losse moraal’. Tegelijkertijd speelt 

ongetwijfeld mee dat professionals zien waar ze oog voor hebben; meisjes die slachtoffer zijn worden 

meer gezien dan jongens.  

 

De opvattingen van de geïnterviewde en door professionals beschreven jongeren over ‘seks over de 

grens’ zijn in te delen in vier categorieën: 

 

1. Het is over de grens als seksueel contact niets met lief of leuk vinden te maken heeft.  Alice (case 

1), Fouzia (case 3), Nuray (case 6) en Angela (case 9) zeggen dat ze wel seks met jongens willen, 
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als ze verliefd zijn of een jongen lief vinden. Dat geldt ook voor het maken van een filmpje door 

Suzanne (case 5) op verzoek van haar vriendje. 

 

2. Het is over de grens als het seksueel contact plaatsvindt buiten het huwelijk of een hechte 

langdurige relatie. Marieke (case 2) geeft dit aan, maar het speelt ook bij andere meiden als een 

perspectief: met deze jongen zou het weleens een echte relatie kunnen worden of blijven en 

daarom is seks akkoord voor hen (met soms de angst dat een jongen hen verlaat als ze zouden 

weigeren). 

 

3. Het is over de grens als je het voor geld doet. Alice (case 1) beschrijft dat haar vriendinnen dit 

zeggen en ze het er eigenlijk mee eens is. 

 

4. Het is over de grens als je er ‘niets’ voor terugkrijgt of gechanteerd wordt. Milou (case 4)  gebruikt 

seks om sociaal aanzien te verwerven. Aicha (case 7) heeft seks om aan onderdak en 

bescherming te komen. Voor allebei is het acceptabel om seks als ruilmiddel te zien. De chantage 

waar Milou mee te maken krijgt vindt ze niet acceptabel. Ook voor de Marokkaanse jongens die in 

case 10 aan bod komen heeft seks te maken met geld, maar is geld aan de andere kant ook een 

dekmantel om homoseksualiteit te kunnen beleven. 

 

De opvattingen van professionals hebben ten dele overlap met die van jongeren, maar er zijn ook 

verschillen. In grote lijnen spreekt er veel meer reserve uit hun opvattingen. Ze zien minder 

vrijwilligheid en meer subtiele dwang, minder leuke seks en meer overlevingsgedrag. De volgende 

opvattingen komen uit de cases: 

 

1. Het gaat over de grens als een jongere niet weerbaar genoeg is om te weten wat zij of hij wil of dat 

niet goed aan kan / durft te geven. Sommige professionals benadrukken de groepsdruk, waardoor 

het lastig is om zelf te voelen en te benoemen wat je wilt. Max is hier duidelijk over (case 4). Vaak 

zien ze dat een meisje vooral aandacht en liefde zoekt en dit via seks wil krijgen. Dit speelt bij alle 

vrouwelijke begeleidsters / hulpverleensters: Maureen (case 1), Sylvia (case 3). Lucy en Patricia 

(case 5), Fatima (case 6), Nadia (case 7) en Maria (Case 9). Ook zien ze dat een meisje 

naderhand soms spijt heeft van vrijwillig aangegane seks. Dit heeft veel te maken met de 

veroordelende reacties vanuit de sociale omgeving en met verwachtingen van het meisje over 

liefde, die er niet blijkt te zijn. Sylvia (case 3), Fatima (case 6) en Nadia (case 7) geven dit aan. 

 

2. Het is over de grens als seksueel contact niet plaatsvindt in het huwelijk of in een hechte 

langdurige relatie. Deze opvatting leeft bij professionals vanuit een religieuze of sociaal-culturele 

achtergrond, maar kan ook voortkomen uit zorg voor een meisje, gezien het risico op roddel, 

chantage en uitsluiting als meisjes gezien worden als ‘makkelijk’ of ‘hoer’. Paul (case 2), Fatima 

(case 6) en Nadia (case 7) uiten deze opvatting. 

 

3. Het is over de grens als je seks voor geld hebt. Max (case 4) benoemt het, bij anderen is het 

minder expliciet benoemd. 

 

4. Het is over de grens als een jongere nog te jong is. Paul (case 2) en Arie (case 8) maken dit 

duidelijk. 

 

5. Het is over de grens als een jongere teveel verschillende seksuele partners heeft. Dit komt naar 

voren bij de zorgen van Sylvia, Fatima en Nadia om respectievelijk Fouzia, Nuray en Aicha (cases 
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3, 6 en 7). Ook bij Ossama (case 10) speelt het mee, al gaat het bij de homojongens die hij 

beschrijft om meerdere kwetsbaarheden. 

4.3 Verschillen tussen opvattingen 

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat de opvatting van sommige jongeren dat seks een legitiem 

ruilmiddel is voor geld of een betere positie op weinig begrip van professionals kan rekenen. Dit is een 

duidelijke botsing van opvattingen. De opvattingen van professionals dat je niet te vroeg met seks moet 

beginnen en met niet teveel verschillende partners moet zijn geweest, komen minder uit de verhalen 

van de jongeren naar voren. Uit de interviews komen nog meer verschillen naar voren. 

 

Verschillen in opvattingen tussen jongeren en professionals: 

- Het meisje stelt dat ze seks met verschillende jongens voor haar plezier doet, terwijl de 

professional van mening is dat ze het niet leuk vindt, maar aandacht wil en een relatie of de seks 

niet durft te weigeren (Alice en Maureen (case 1) en Fouzia en Sylvia (case 3) 

- Het meisje ziet seks als manier om een relatie en nieuw leven op te bouwen, weg te komen uit 

haar huidige situatie, de professional ziet het als seks om te overleven. (Alice en Maureen, case 1) 

- Het meisje hoeft niet zo nodig met volwassenen over seks te praten, terwijl de professional vindt 

dat het jongeren op gaat breken als ze niet met volwassenen over seks praten (Marieke en Paul, 

case 2) 

- Het meisje ziet seks als goed middel om haar positie in de groep te verstevigen, maar de 

begeleider vindt dat ze zich teveel op uiterlijke zaken richt en dat ze slachtoffer is van chantage 

(Milou en Max, case 4) 

- Het meisje vindt seks goed als ze de jongen vertrouwt, de professional vindt dat ze zich zo 

gedraagt omdat ze zich minderwaardig voelt en vreest daarnaast voor de roddel en problemen 

later (Nuray en Fatima, case 6) 

- Het meisje vindt dat ze de situatie onder controle heeft, de professional vindt dat ze gebruikt wordt 

en dat ze met seks eerdere nare ervaringen probeert te verwerken (Aicha en Nadia, case 7) 

- Het meisje vindt dat ze niet duidelijk was, de professional vindt dat ze verkracht is (Angela en 

Maria, case 9) 

- Het meisje wil de jongen die ze lief vindt niet teleur stellen, de professional vindt dat ze te maken 

heeft met dwang (Angela en Maria, case 9) 

- De jongen ziet de kans om homoseksuele contacten te hebben en er geld mee te verdienen, de 

professional ziet een negatief zelfbeeld, risico’s van verslaving en veroordeling vanuit culturele 

groep (Marokkaanse jongens en Ossama, case 10) 

 

Professionals signaleren soms ook verschillen in opvattingen tussen jongeren en hun sociale 

omgeving, bijvoorbeeld als het gaat om de huwelijkskansen van meisjes die al seksueel actief zijn en 

onderwerp van roddel zijn. Deze verschillen in opvattingen tussen jongeren en hun omgeving geven 

een aantal risico’s. Als een ouder of een professional een klimaat weet te scheppen waarin een 

jongere zich uitgenodigd voelt om haar of zijn ideeën te uiten, geeft het mogelijkheden om een jongere 

verder te begeleiden of om de eigen opvattingen als volwassene aan te passen. Als dat niet het geval 

is, leidt het tot verwijdering en isolement. 

4.4 Inspelen op signalen 

Uit de cases komt naar voren dat beroepskrachten op heel verschillende manieren omgaan met 

seksueel gedrag van jongeren, mede afhankelijk van wat ze signaleren en de setting waarin ze 
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werken. Sommige beroepskrachten werken in een instelling of organisatie waar beleid is op het gebied 

van seksualiteit en relaties, zoals in veel instellingen voor mensen met een beperking. Andere 

beroepskrachten geven aan dat de afwezigheid van beleid op hun school hen belemmert in de aanpak 

van grensoverschrijdend gedrag. Het komt voor dat er pas nagedacht wordt over beleid nadat er 

slachtoffers bekend worden (van loverboys of andere vormen van seksueel geweld)  

De meest bewandelde weg van professionals is om met de jongere in gesprek te gaan over diens 

seksuele gedrag, om haar of hem te wijzen op risico’s en te begeleiden om keuzen te maken. Er zijn 

professionals die ook de sociale omgeving, de ouders of andere mensen om de jongere heen erbij 

betrekken. Andere professionals geven aan dat dat vanuit hun vertrouwensband met de jongere lastig 

is. 

4.5 Aanbevelingen 

Begeleiding jongeren door professionals 

 

Bewustwording eigen normen en bagage 

Uit de aanpak en de dilemma’s die professionals beschrijven blijkt de invloed die hun eigen socialisatie 

en levensgeschiedenis heeft op hun kijk op het gedrag van jongeren. Om een open contact met 

jongeren te kunnen opbouwen is het nodig dat professionals hun eigen bagage kennen, eigen oordelen 

en normen herkennen en open kunnen praten over seks  

 

Bespreken van seksualiteit met jongeren 

Het bespreken van seksueel gedrag en het hanteren van verschillen in opvattingen is geen 

vanzelfsprekende competentie van professionals in de omgeving van jongeren. In veel opleidingen 

komt het niet aan bod, terwijl dit wel wenselijk is. Ook bij- en nascholing van docenten en andere 

professionals zou aandacht moeten besteden aan dit onderwerp. 

 

Meer aandacht nodig voor jongens 

Professionals letten meer op meisjes dan op jongens, in het signaleren van grensoverschrijdend 

seksueel gedrag. Mannelijke slachtoffers zijn minder in beeld. Of daders wel in beeld zijn, is de vraag. 

De grenzen tussen dader en slachtoffer zijn niet altijd zo scherp. Bij grensoverschrijdend seksueel 

gedrag waar groepsdruk een rol speelt, kun je vraagtekens zetten bij de vrijwilligheid van jongens. 

 

Alertheid op risicogroepen 

Leerlingbegeleiders, docenten, hulpverleners en andere professionals die met jongeren werken 

moeten oog hebben voor kwetsbare jongeren. Met name jongeren die thuis geen omgeving hebben 

waar ze over verlangens, twijfels en experimenteergedrag kunnen praten, hebben een luisterend oor 

buiten het gezin nodig. Drie groepen springen eruit als risicogroepen, omdat er in hun omgeving weinig 

ruimte is om te praten over ervaringen en steun te zoeken in lastige situaties: 

1. Meisjes uit een religieuze omgeving waar seks voor het huwelijk niet kan (reformatorisch, 

islamitisch). De onbespreekbaarheid van seksualiteit maakt dat meisjes hun mond zullen houden 

over lastige situaties waarin ze kunnen zitten (chantage, groepsdruk, door verliefdheid verder gaan 

dan je wilt). Het feit dat er geen volwassene is die weet wat er zich afspeelt of advies kan geven, 

versterkt het risico dat ze met seksueel misbruik te maken zullen krijgen. 

2. Islamitische jongens die homoseksuele contacten zoeken. 

3. Jongeren die seks zien als middel om hun imago te versterken of geld te verdienen. 

Preventie 



 

Utrecht,  mei 2007 * Over de grens 51 

Schoolbeleid rond seksueel gedrag jongeren 

Zowel in het algemene onderwijs als binnen speciaal onderwijs en onderwijs met religieuze inslag is 

het nodig dat scholen beleid ontwikkelen. Het gaat om preventief beleid: bespreekbaar maken van 

seksueel risicovol gedrag, zoals loverboys en eigen foto’s op internet; aanstellen van 

vertrouwenspersonen en leerlingbegeleiders met deskundigheid op dit gebied; 

deskundigheidsbevordering en facilitering van medewerkers; begeleiding en intervisie en protocollen 

hoe te handelen bij vermoedens van seksueel geweld. Het is belangrijk dat dit beleid cultuursensitief 

ingevuld wordt, zodat er aandacht is voor verschillen tussen jongeren: tussen meisjes en jongens, 

verschillen in etniciteit en religie en verschillen in leefsituatie en opvattingen. 

 

Onderwijs over relaties en seksuele vorming 

Het is belangrijk dat reeds op vroege leeftijd aandacht besteed wordt aan relationele en seksuele 

vorming. Hieronder vallen aspecten als sociale vaardigheden, lichaamsbeleving, grenzen stellen en 

respecteren en seksuele voorlichting. Primaire preventie van seksueel geweld op scholen heeft meer 

kans van slagen als er aandacht is voor het bevorderen van gelijkwaardigheid tussen jongens en 

meisjes en tussen mannen en vrouwen. 

In de voorlichting op school moet gewerkt worden met effectief gebleken lespakketten, gericht op 

attitudes, sociale normen, en vaardigheden. De effectiviteit wordt vergroot als de voorlichting 

terugkerend is en niet eenmalig, en tijdens verschillende levensfasen van jongeren plaatsvindt. 

 

Voorlichting aan jongeren met verstandelijke beperking 

Seksuele voorlichting en weerbaarheid sluit vaak niet goed aan bij de belevingswereld van jongeren 

met een verstandelijke beperking. 

De voorlichting is voor jongeren met een verstandelijke beperking vaak te abstract en moeilijk te 

vertalen naar dagelijkse situaties. Belangrijk is om aan hen concrete voorlichting te geven, bijvoorbeeld 

met theater, en voor veel herhaling te zorgen. 

 

Weerbaarheid jongeren vergroten 

Door jongeren te informeren over risicovolle situatie, onder andere via internet, zijn ze beter voorbereid 

en wordt hun kwetsbaarheid minder. Weerbaarheidstrainingen hebben positief effect op het 

zelfvertrouwen, het herkennen van risicovolle situaties en het aanleren van weerbaar gedrag. Omgaan 

met groepsdruk is onderdeel van weerbaarheidstraining. Het verdient aanbeveling om op het 

basisonderwijs met weerbaarheidstraining te beginnen en dit op het middelbaar onderwijs door te laten 

gaan, telkens afgestemd op de leeftijd en belevingswereld van kinderen en jongeren. 

 

Vervolgonderzoek  

 

Meer inzicht in opvattingen van jongeren 

 

Verdieping van onderzoek naar opvattingen van jongeren zelf is wenselijk, zowel onder jongens als 

meisjes. Diepte-interviews of andere kwalitatieve onderzoeksmethoden waarbij centraal staat wat de 

jongeren zelf als grensoverschrijdend ervaren hebben daarbij de voorkeur. 

 

Meer inzicht in context seksueel grensoverschrijdend gedrag en dynamiek tussen jongeren 

Er is nog weinig zicht op de specifieke achtergronden en de context waarbinnen vormen van 

grensoverschrijdend seksueel gedrag plaatsvinden. Om tot een effectief preventiebeleid te komen, en 

inzicht te krijgen in de wijze waarop de problematiek aangepakt kan worden, is vooral meer zicht nodig 

op de achtergronden en specifieke dynamiek van vormen van grensoverschrijdend seksueel gedrag en 
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wat jongeren zelf aangeven wat ze kan beschermen. Hierbij is aandacht voor diversiteit, zowel tussen 

als binnen groepen jongeren, noodzakelijk. 

 

Meer inzicht in beschermende factoren 

Daarnaast zou het zinvol zijn meer aandacht en studie te besteden aan beschermende factoren, omdat 

dit ook een belangrijke richting kan geven voor preventiemaatregelen. 
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Interessante websites 

 

www.begrensdeliefde.nl 

Site voor iedereen die professioneel of als opvoeder betrokken is bij mensen met een verstandelijke of 

lichamelijke beperking. Op deze site vindt u een databank met materialen over seksualiteit en de 

preventie, signalering en behandeling van seksueel geweld bij mensen met een beperking. Site van 

MOVISIE en Rutgers Nisso Groep. 

 

www.zoenenenzo.nl 

Site over relaties en seksualiteit voor jongeren met een lichamelijke en/of visuele handicap. 

Ontwikkeld door de Rutgers Nisso Groep 

 

www.gezondeschool.nl 

Website voor professionals die zich bezig houden met gezondheid en onderwijs.  

Verzorgd door NIGZ, Rutgers Nisso Groep, NISB, Trimbos Instituut, STIVORO, SOA/AIDS, 

voedingscentrum, Schorer Stichting 

 

Specifieke informatie over media en opvoeding is onder andere te vinden op 

www.jeugdenmedia.nl, www.mijnkindonline.nl, www.reclamerakkers.nl, www.zappouders.nl 

Informatie over de Kijkwijzer en het NICAM is te vinden op www.kijkwijzer.nl 



 

Utrecht,  mei 2007 * Over de grens 59 

 


