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ARTIKEL SEKSUELE WEERBAARHEID 
 

‘Hoe maak ik mijn kind weerbaar op het gebied van seksualiteit? Wat kan ik doen om te 
zorgen dat het sterk genoeg is om nee te zeggen tegen verkeerde seksuele handelingen?’ 
 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag 
 

1. Seksueel misbruik 

Ouders willen hun kinderen tegen ‘enge mannen’ beschermen. Uit onderzoek blijkt echter 
dat het vaak niet enge vreemden, maar goede bekenden zijn die een kind seksueel 
misbruiken: de vriendelijke buurman, de geliefde trainer, de geachte ouderling of zelfs de 
ouders zelf. Vijftien procent van de daders is een onbekende, vijfentachtig procent zijn 
bekenden. Daarvan is ruim twintig procent familie, ruim dertig procent zijn bekenden en 
ruim tien procent zijn oppervlakkige kennissen. Bij misbruik van meisjes is negentig procent 
van de daders mannelijk en tien procent vrouwelijk. Bij misbruik van jongens is 
vijfenzeventig procent van de daders mannelijk en vijfentwintig procent vrouwelijk. 

 
2. Online de grens overschrijden 

Met de komst van de moderne media zijn de mogelijkheden van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag toegenomen. Jongeren worden benaderd door iemand die de 
bedoeling heeft om seksuele contacten aan te knopen (cybergrooming), ontkleden zich voor 
de webcam of versturen erotisch beeldmateriaal van zichzelf (sexting). Eén op de drie 
jongeren van twaalf tot zeventien jaar komt online in aanraking met plaatjes of filmpjes van 
geslachtsdelen of seksuele handelingen.  
 

BESCHERMING 
Ouders kunnen hun kinderen nooit voor honderd procent beschermen tegen seksueel 
misbruik, maar ze kunnen de kans daarop wel verkleinen. Hoe? 

 
1. Openheid in het gezin 

Leer kinderen praten over wat ze beleven. Zorg voor een open sfeer, waarin het gewoon is 
om vragen te stellen en over je wensen en angsten te spreken.  
 

2. Grenzen leren aangeven 
Leer kinderen grenzen aangeven als ze iets niet fijn vinden en grenzen van anderen 
respecteren.  

 
3. Doe aan seksuele opvoeding 

Besef dat gesprekken over seksualiteit in het gezin nodig zijn. Zorg dat het lichaam en 
seksualiteit aspecten zijn waar je heel normaal over kunt praten in het gezin. Zorg dat het 

schaamtegevoel zich ontwikkelt. Schaamte is een goede bescherming tegen seksueel 
verkeerde handelingen. 
 

4. Geef positieve aandacht 
Als ouders de tijd nemen om hun kinderen liefdevol en met aandacht te begeleiden, hoeven 
ze geen bevestiging bij andere mensen te zoeken. Kinderen die gebrek aan aandacht 
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hebben, eenzaam zijn of een negatief zelfbeeld hebben, staan meer open voor aandacht van 
vreemden omdat ze sociaal-emotionele geborgenheid zoeken.  

 
5. Bouw aan een Bijbels zelfbeeld 

De meeste daders van seksueel misbruik zoeken doelbewust naar kinderen die een minder 
goede relatie met hun ouders hebben, weinig vrienden hebben of onzeker zijn. Bij hen 

komen ze gemakkelijker binnen dan bij kinderen die sociaal-emotioneel sterk zijn. 
 

6. Vorm het geweten vanuit Gods Woord 
Leer kinderen wat Bijbelse liefde is en waaraan je dat herkent. 

 
7. Stel regels rond het gebruik van smartphone en computer 

Kijk mee met het mobiel- en computergebruik van de kinderen. Maak duidelijke afspraken. 
Houd computers en smartphones buiten de slaapkamer. Plak de webcam af. Spreek over wat 
je hoort en ziet.  
 

 
Boekentip (4-10 jaar) 

In het boek Bescherm je kind tegen seksueel misbruik geeft de Duitse psycholoog 
Elisabeth Raffauf ouders handvatten om hun kinderen weerbaar te maken. Het 
boek is praktisch, maar gaat niet uit van een christelijke levensbeschouwing.  
Uitg. Spectrum, ISBN 9789000322404, € 16,99. 
 
 Nee is oké is een klein (voor)leesboekje van het Fonds Slachtofferhulp. Voor 
7,50 euro te bestellen via www.fondsslachtofferhulp.nl/nieuws/nee-is-oke/ 
 

Marianne Witvliet en Henriëtte Mol maakten een prentenboek dat kan 
helpen om met kinderen in gesprek te gaan over misbruik en dat hen 
weerbaar wil maken. Hoofdpersoon Josje wordt op straat 
aangesproken door een man die zich voorstelt als een vriend van haar 
overleden vader. In dit boek gaat het niet over misbruik, maar over 
wat eraan vooraf kan gaan: iemand maakt contact met het kind en 
zorgt dat het met een geheim verder leeft. De boodschap van het boek 
is: houd zulke geheimen niet voor jezelf. Ga met iemand praten.  
Marianne Witvliet en Henriëtte Mol, Ik ben de sterkste. Uitg. Mozaïek, 
ISBN 9789023994619, € 9,90. 

 
Er is een nieuw boekje verschenen om meisjes weerbaar te maken tegen seksueel misbruik: 

Lise. Voor jongens is er: Tim. Het boekje is bedoeld voor kinderen van 6-10 
jaar (ook geschikt voor oudere kinderen met een beperking) en hun 
(pleeg)ouders. Het doel is om op zachte en laagdrempelige wijze een heftig 
onderwerp aan te kaarten en jonge kinderen te leren wat fijn aanraken en 
niet fijn aanraken is. Zo leer je kinderen om ‘nee’ te zeggen als aanraken 
niet fijn is en dit te melden bij iemand die ze goed kennen. Een 
gewaarschuwd kind staat sterker in zijn of haar schoenen! Via 
www.floreschrijft.nl is alle informatie over dit boekje te vinden.  

 

 

http://www.floreschrijft.nl/
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Boekentip tieners 
- Aletta de Pater: Bijbelse relatievorming in de 21ste eeuw – handreiking voor jongeren in hun 
zoektocht naar een godvrezende m/v (uitg. Hart voor het gezin). 
- Jim George: Een jonge man naar Gods hart (uitg. Grace Publishing House). 
- Elizabeth George: Een jonge vrouw naar Gods hart (uitg. Grace publishing House). 
- Jeff Feldhahn & Eric Rice: Wat jongens moeten weten over hoe meisjes denken (uitg. 
Jongbloed) 
- Shaunti Feldhahn & Lisa Rice: Wat meiden moeten weten over hoe jongens denken (uitg. 
Jongbloed) 
- Stephen Arterburn en Fred Stoeker: Het gevecht van iedere jonge man – zuiver blijven in 
een wereld die stikt van seksuele verleidingen (uitg. Groen) 
- Shannon Ethridge: Het gevecht van iedere jonge vrouw – hoe je zuiver blijft in een 
oversekste wereld (uitg. Groen). 
- Dr. Joe S. McIlhaney e.a.: Verstrikt – nieuw wetenschappelijk onderzoek over de gevolgen 
van vrije seks voor onze kinderen (uitg. Bijbel en Onderwijs). 
 
 
 

Websites 
Voor meiden van groep 7 en 8 is er een werkboek (seksuele) 
weerbaarheid, geschreven door Maria Vermeulen van 
www.salouz.nl 
Je kunt dit werkboek hier downloaden: 
www.platformseksuelevorming.nl/werkboek-seksuele-
weerbaarheid/ 
Op beide websites (christelijke achtergrond) vind je meer 
informatie over seksuele opvoeding en seksuele weerbaarheid. 

 

Ervaring 
‘Toen onze oudste kinderen peuters waren, verscheen bij stichting Chris het boekje Een 
geheim teveel… met kinderen in gesprek over seksueel misbruik. Het bevat vier verhalen voor 
verschillende leeftijden waarbij het telkens gaat om een geheim. Met behulp van dit boek 
leg ik aan kinderen uit dat er gezellige geheimen zijn, maar ook gevaarlijke geheimen. Dat 
zijn bijvoorbeeld geheimen waarbij iemand je de opdracht geeft om te zwijgen over iets wat 
er gebeurd is, vaak gekoppeld aan een dreigement.  
Dit boekje gebruik ik ook nog bij onze jongste kinderen, maar ik moet zeggen dat er in de 
loop der jaren behoorlijk wat veranderd is. Bij onze oudste kinderen was online seksueel 
grensoverschrijdend gedrag er nog niet. Kinderen op dat gebied weerbaar maken, heb ik in 
de achterliggende jaren aan de opvoeding toe moeten voegen. Bewust zijn er geen laptops 
of smartphones op de slaapkamers, krijgen onze kinderen vergeleken met anderen laat een 
smartphone en maken we duidelijke afspraken. Ik denk dat de achterliggende jaren het 
vormen van het geweten van kinderen belangrijker is geworden dan ooit. Ook daarin 
proberen we veel te investeren door tijd te nemen voor huisgodsdienst’. 
 

VERVOLG 
 

http://www.salouz.nl/
http://www.platformseksuelevorming.nl/werkboek-seksuele-weerbaarheid/
http://www.platformseksuelevorming.nl/werkboek-seksuele-weerbaarheid/
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‘Hierboven kwam de vraag aan de orde: Wat kan ik doen om te zorgen dat mijn kind sterk 
genoeg is om nee te zeggen tegen verkeerde seksuele handelingen? Helaas heeft ons gezin 
ervaringen met de andere kant hiervan. Daarom is mijn vraag: Hoe kan ik voorkomen dat 
mijn zoon over de grenzen van anderen heengaat?’ 
 

Kwetsbaar 
Seksualiteit is een scheppingsgave. Het is door de Heere gegeven als uiting van liefde tussen 
man en vrouw. Op iets wat mooi is, wil je zuinig zijn. Iets wat mooi is, is tegelijk ook 
kwetsbaar en vraagt om bescherming. In de opvoeding van kinderen en jongeren is het 
belangrijk dat seksualiteit in dit kader staat. Dan zijn de positieve kanten van seksualiteit 
uitgangspunt en kan onder de zegen van de Heere met de schaduwzijden ervan aan de slag 
gegaan worden.  
 

Zorgen om jongens 
Daders van seksueel misbruik zijn overwegend van het mannelijke geslacht. Ze hebben vaak 
een zwak gevoel van eigen waarde, zijn onzeker, kunnen moeilijk omgaan met agressie en 
seksualiteit. Hoe vaker iemand te maken heeft gehad met gebroken relaties, afwijzing, 
lichamelijke mishandeling of seksueel misbruik, hoe groter de kans tot seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. Het ontbreekt deze jongens aan zelfbeheersing, zelfreflectie 
(nadenken over wie je bent en wat je doet) en zelfvertrouwen. Hoe komt dat? 
Jongens hebben het in onze cultuur moeilijker dan meisjes wat betreft de ontwikkeling van 
hun seksuele identiteit. Door de vaak afwezige vader verbinden ze zich met moeder. Maar in 
de puberteit moeten ze zich van haar losmaken en een eigen beeld van mannelijkheid 
ontwikkelen. Dat weten ze vaak niet anders te doen dan door het benadrukken van de 
seksualiteit. Dat komt omdat deze kant van mannelijkheid in de huidige cultuur benadrukt 
wordt. Er is sprake van een machocultuur: het wordt van de man verwacht dat hij seksueel 
actief is en vrouwen ‘scoort’.   
 

Binnen grenzen blijven bevorderen 
Hoe kunnen ouders menselijkerwijs gesproken voorkomen dat hun kinderen over 
lichamelijke en emotionele grenzen van anderen heengaan? 
 
1. Zorg dat vader aanwezig is. Laat de opvoeding van jongens niet aan moeders en juffen 
over. Jongens hebben schreeuwend behoefte aan mannelijke identificatiefiguren. Ook voor 
meisjes is vader een belangrijke persoon. Als hij zijn dochter de aandacht geeft die ze nodig 
heeft, zal ze minder behoefte hebben aan aandacht van andere jongens en mannen. 
 
2. Maak kinderen hun levensopdracht duidelijk. Gedoopte kinderen dragen Gods merk- en 
veldteken (Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 34). Ze behoren de Heere toe door Hem lief 
te hebben en te leven zoals Hij dat vraagt. Maak dit in de opvoeding duidelijk door hen van 

jongs af aan te leren keuzes te maken vanuit Gods Woord. Ze leven niet voor de ‘fun’ of de 
‘lol’, maar voor de Heere. Hij geeft regels uit liefde tot Zijn schepselen. Leven naar Gods 
voorschriften is het beste. Gods geboden overtreden, is tot schade van jezelf.  
 
3. Leer kinderen zelfbeheersing. In de puberteit ontwaken seksuele gevoelens. Daar hoort 
ook bij dat tieners deze gevoelens leren beheersen. Veel tieners hebben in hun kinderjaren 
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niet geleerd om ‘nee’ te zeggen en zichzelf te beheersen. Een goede vorming op dit gebied in 
de kinderjaren komt later van pas. 
 
4. Zorg voor een goede seksuele opvoeding. Besef dat gesprekken over seksualiteit in het 
gezin nodig zijn. Zorg dat het lichaam en seksualiteit aspecten zijn waar je gewoon over kunt 
praten in het gezin.  

 
5. Leer jongens woorden geven aan hun gevoel. Hulpverleners geven aan dat veel 
gedragsproblemen van jongens terug te voeren zijn tot emotionele problemen en 
relatieproblemen. Je ziet dat jongens vaak wegblijven bij hun eigen gevoel. Ze zijn zich vaak 
niet bewust van hun eigen emotie en hebben ook geen idee wat ze bij de ander oproepen. 
Daarom is het belangrijk dat ze woorden leren geven aan gevoelens. Jongens hebben ook 
behoefte aan voorbeeldfiguren die evenwichtig met hun emoties om kunnen gaan. Het 
durven laten zien en uiten van emoties op een eerlijke, open manier, geeft jongens een 
nieuw perspectief. 
 
6. Geef positieve aandacht en bouw aan een Bijbels zelfbeeld 
Als ouders de tijd nemen om hun kinderen liefdevol en met aandacht te begeleiden, hoeven 
ze geen bevestiging bij andere mensen te zoeken. Kinderen die gebrek aan aandacht 
hebben, eenzaam zijn of een negatief zelfbeeld hebben, staan meer open voor 
grensoverschrijdingen.  
 
7. Stel regels rond het gebruik van smartphone en computer 
Kijk mee met het mobiel- en computergebruik van de kinderen. Maak duidelijke afspraken. 
Houd computers en smartphones buiten de slaapkamer. Plak de webcam af. Spreek over wat 
je hoort en ziet. Vorm het geweten vanuit Gods Woord.  
 

 

Advies aan de vraagsteller 
Jongens die over seksuele grenzen van anderen gaan, hebben begeleiding nodig.  
1. Lees met hen Gods Woord 
Begin bij seksualiteit als scheppingsgave. Vervolgens staat in bijna elk Bijbelboek de opdracht 
om seksuele onreinheid te vermijden. Houd met jongens Bijbelstudies over Gods maatstaf 
van seksuele reinheid.  
 
2. Lees met hen een boek over deze materie 
Het boek Het gevecht van iedere jonge man – zuiver blijven in een wereld die stikt van 
seksuele verleidingen is heel geschikt om met jongens door te nemen. Dit boek heeft 
weliswaar een evangelische inslag en gaat niet uit van de Statenvertaling, maar geeft wel 
duidelijk aan wat de Heere vraagt en hoe moeilijk deze maatschappij het jongens en mannen 
maakt. De auteurs laten zien hoe je in Gods kracht je ogen kunt trainen, je gedachten kunt 
reinigen en een realistisch gevechtsplan kunt ontwikkelen om seksueel zuiver te blijven.  
 
3. Zoek naar een vorm van hulpverlening 
Jongens die over seksuele grenzen van anderen gaan, hebben hulp nodig. Zoek naar een 
vorm van hulpverlening die bij de jongere aansluit. 


