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PIMENTO VERSTERKT WIE MET JONGEREN WERKT
Pimento is sinds januari 2018 de nieuwe naam van Jong & Van
Zin. Onze specialiteit, die is niet veranderd: relaties en seksualiteit,
teambuilding, weerbaarheid en pesten, identiteitsontwikkeling
en jongerenparticipatie. Op basis van jarenlange kennis en
ervaring, en eigen onderzoek, versterken we kinderen, jongeren
en hun begeleiders in deze thema’s die de leefwereld van
kinderen en jongeren bepalen.

Onze vormingen, workshops en trajecten dompelen jouw
team, je klas- of jeugdgroep onder in een wereld vol inspiratie,
motivatie en zelfs confrontatie. Steeds op een participatieve
manier, op jouw maat. Alles kan, zolang het maar iets in
beweging zet!
En met onze informatieve publicaties en educatieve materialen
maak je pittige onderwerpen op een positieve manier
bespreekbaar.

Kijk voor meer informatie op onze website pimento.be.
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ALGEMEEN
66 INLEIDING
‘Space’ is gebaseerd op de online game Orbit. Orbit is
ontworpen door de University of the Sunshine Coast in
Australië en is een gratis preventieprogramma (zowel offline
als online) over seksueel misbruik, gericht op kinderen. Het
oorspronkelijke spel vind je via orbit.org.au. Waar Orbit
zich concentreert op seksueel misbruik focust ‘Space’ op het
bredere begrip seksueel grensoverschrijdend gedrag, waar
seksueel misbruik maar een vorm van is.
Pimento krijgt de laatste jaren meer en meer vragen van
begeleiders van kinderen over situaties van seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Tot nu toe bestaan er weinig
werkvormen over dit thema. Pimento ontwikkelde op
basis van Orbit deze werkvormenbundel om seksueel
grensoverschrijdend gedrag bij kinderen van 9 tot 12 jaar
bespreekbaar te maken.

66 WAT IS SEKSUEEL
GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG?
Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen is elke
vorm van seksueel gedrag van of ten aanzien van een kind
in verbale, non-verbale of fysieke zin, al dan niet opzettelijk,
waarbij het seksueel gedrag niet voldoet aan een of meerdere
van de zes criteria uit het Vlaggensysteem van Sensoa:
## Wederzijdse toestemming: Gaan alle betrokkenen
akkoord en voelen zij zich er prettig bij?
## Vrijwilligheid: Is er geen sprake van beloning, manipulatie,
druk of dwang?
## Gelijkwaardigheid: Zijn de betrokkenen gelijkwaardig op
het vlak van leeftijd, intelligentie, macht en maturiteit?
## Ontwikkeling: Is het gedrag typisch en aanvaardbaar voor
de ontwikkelingsfase?
## Context: Houdt het gedrag rekening met de omgeving en
stoort het niemand?
## Zelfrespect: Veroorzaakt het gedrag geen fysieke,
emotionele of psychische schade bij de persoon zelf?
Seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt meestal gepleegd
door een bekende: iemand uit het gezin, de familie of de
naaste omgeving. Het kan ook door leeftijdgenoten gepleegd
worden. Zowel jongens/mannen als meisjes/vrouwen kunnen
zowel slachtoffer als pleger zijn.
Van alle minderjarigen die seksueel misbruik meemaken,
vertelt maar een op de drie dat tijdens de kindertijd
aan iemand. Die cijfers uit 2016 zijn waarschijnlijk een
onderschatting. Zeker als een bekende de pleger is, wordt
het vaak aan niemand verteld. In ernstige gevallen kan het
langdurige en negatieve gevolgen hebben voor het kind. Die
worden nog erger als het slachtoffer het aan niemand vertelt.
Signalen bij kinderen die duiden op eventuele onprettige
ervaringen zijn bijvoorbeeld: afkeer van lichamelijk contact,
extreem seksueel gekleurd gedrag en taalgebruik, seksuele

toenadering tot volwassenen. Op lichamelijk gebied kunnen
er problemen zijn bij het plassen, pijn bij lopen of zitten, pijn
aan de bovenbenen, of urineweginfecties (Wolzak, 2012). Heb
zeker aandacht voor dat soort signalen bij kinderen, hoewel ze
ook kunnen duiden op andere oorzaken.
Kinderen die over hun seksuele wensen en grenzen
kunnen communiceren, hebben minder vaak ervaring met
grensoverschrijdende gedragingen van anderen. Ze gaan zelf
ook minder vaak over de grens. Daarom is het belangrijk dat
vanaf jonge leeftijd dit thema bespreekbaar wordt gemaakt
en dat het deel uitmaakt van de relationele en seksuele
vorming.

66 DOELGROEP
De doelgroep van ‘Space’ bestaat uit kinderen van 9 tot 12 jaar.
In die leeftijdsgroep is er minder openlijke belangstelling voor
het thema seksualiteit. Toch zijn ze met het thema bezig, al
is het meer verborgen. Kinderen spelen seksuele spelletjes,
tekenen geslachtsdelen en vertellen ‘vieze mopjes’. Zo laten ze
zien aan leeftijdsgenoten wat ze allemaal al weten. Kinderen
tussen 9 en 12 jaar zijn erg gericht op de buitenwereld
(vrienden, internet) en halen daar het grootste deel van
hun kennis. Dat kan ervoor zorgen dat er foute informatie
circuleert. Het is belangrijk om die te corrigeren door de
kinderen juiste informatie(bronnen) aan te reiken.
Kinderen van deze leeftijd tonen zeker interesse voor
seksualiteit, maar vinden doorgaans alles wat ze horen vies.
Ze zien zichzelf nog niet als ‘seksuele wezens’, dat komt net iets
later. Masturberen kan wel voorkomen op deze leeftijd, zowel
bij jongens als bij meisjes.

66 DUUR
Bij elke werkvorm staat een tijdsindicatie. Dat is een ruwe
schatting, de duur is afhankelijk van:
## Meer of minder interesse van de kinderen
## Vragen die de kinderen stellen
## De groepsgrootte

66 INHOUDELIJKE DOELSTELLINGEN
ALGEMEEN
## Kinderen weten wat seksueel grensoverschrijdend gedrag
is.
## Kinderen kunnen praten over seksueel grensoverschrijdend
gedrag.
## Kinderen weten waar ze terechtkunnen als ze met seksueel
grensoverschrijdend gedrag geconfronteerd worden.
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SPECIFIEK
## Kinderen kennen het verschil tussen plaatsen die privé, niet
privé en soms privé zijn..
## Kinderen kennen het verschil tussen intieme lichaamsdelen
en niet-intieme lichaamsdelen.
## Kinderen weten wat de lichaamsregels en de regels over
aanraken zijn.
## Kinderen passen de lichaamsregels en de regel over
aanraken toe.
## Kinderen weten dat het belangrijk is dat er mensen in hun
omgeving zijn die ze in vertrouwen kunnen nemen.
## Kinderen weten dat ze het moeten blijven vertellen tegen
mensen die ze vertrouwen totdat iemand hen gelooft.
## Kinderen weten welke situaties ze moeten vertellen tegen
iemand die ze vertrouwen.
## Kinderen herkennen de methodes die plegers van seksueel
grensoverschrijdend gedrag kunnen gebruiken.
## Kinderen weten welke zaken ‘drempels’ zijn om een situatie
van seksueel grensoverschrijdend gedrag te vertellen aan
iemand die ze vertrouwen.

EINDTERMEN
Deze werkvormenbundel kan een bijdrage leveren aan
enkele eindtermen voor het lager onderwijs. Het gaat over
de leergebiedoverschrijdende eindtermen met betrekking tot
sociale vaardigheden.
1. De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en
waardering opbrengen.
2. De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen.
3. De leerlingen kunnen zich weerbaar opstellen tegenover
leeftijdsgenoten en volwassenen door signalen te geven
die voor anderen begrijpelijk en aanvaardbaar zijn.

66 OPBOUW
VAN DE WERKVORMENBUNDEL
‘Space’ is bedoeld om begeleiders van kinderen te helpen
op een speelse manier seksueel grensoverschrijdend gedrag
(SGG) bespreekbaar te maken.

VEILIGE SFEER
Om in een groep over seksualiteit te kunnen praten, is een
veilige sfeer noodzakelijk. Samen met de kinderen maak je
afspraken over hoe jullie over dit thema in gesprek gaan. Het
is belangrijk die afspraken uitgebreid te bespreken voor je
begint. Een speelse werkvorm om afspraken te maken, vind je
in het inleidende hoofdstuk.
Het is belangrijk dat jij als begeleider aan de kinderen
meegeeft dat je er met niemand over praat, tenzij iemand in
de groep in gevaar is (bijvoorbeeld: zelf slachtoffer is van SGG).
De afspraak over privacy is cruciaal. Kinderen die na deze
werkvormen met elkaar praten, zijn snel geneigd om
informatie van anderen te delen. Moedig hen aan om zelf

grenzen te stellen en te respecteren.
Voor sommige kinderen kan dit thema gevoelig liggen omdat
het hen doet denken aan onprettige ervaringen.
Kinderen geven misschien aan dat ze niet willen meedoen
met bepaalde werkvormen. Respecteer hun grenzen daarin
en zorg voor een aangepaste leerkans. Ze leren immers ook
over de concepten door de andere kinderen bezig te zien of
door te luisteren in plaats van zelf actief mee te doen.
Je kan in de periode dat je met ‘Space’ werkt een vragendoos
maken. Daar kunnen kinderen – al dan niet anoniem – briefjes
in stoppen met situaties of vragen waar ze het niet openlijk
over durven hebben in de groep. Je kunt de relevante vragen
– anoniem! – bespreken in de groep of kinderen aanspreken
die hulp vragen bij hun eigen situatie.

KIES ZELF HOE JE ‘SPACE’ GEBRUIKT
Deze werkvormenbundel bestaat uit verschillende
hoofdstukken, die achtereenvolgens (bijvoorbeeld op een
themadag) of apart uitgevoerd kunnen worden. Je kunt er
ook gedurende enkele weken na elkaar mee aan de slag gaan.
De rodedraadwerkvormen zijn telkens aangeduid met een
rood uitroepteken. Die moet je zeker doen met de kinderen
om het verhaal helemaal mee te hebben. Uit de andere
werkvormen kun je zelf een keuze maken, aangepast aan jouw
groep en tijd.

OPBOUW VAN DE HOOFDSTUKKEN
De hoofdstukken vertellen het verhaal van Sammy. Die woont
op een ruimteschip. Door het verhaal en de werkvormen heen
ontdekken de kinderen wat er met Sammy gebeurd is en wie
het gedaan heeft, maar in het begin is dat nog een mysterie.
Naast Sammy leren de kinderen de andere bemanningsleden
van het ruimteschip en hun functie kennen: Epsilon, Rho,
Delta, Zeta, Tau en Chi. Epsilon is hoofd van het ruimteschip
en hij zal ook het verhaal inleiden.
Uit het verhaal blijkt uiteindelijk dat een van de
bemanningsleden seksueel grensoverschrijdend gedrag
heeft gepleegd bij Sammy. Sammy kan zowel een jongen
als een meisje zijn. Zo beseffen kinderen dat seksueel
grensoverschrijdend gedrag zowel tegenover jongens als
tegenover meisjes gepleegd kan worden.
Ieder hoofdstuk legt de klemtoon op een ander aspect van
seksueel grensoverschrijdend gedrag. In de opwarmer
ontdekken de kinderen wat er gebeurd is. In hoofdstuk 1
ontdekken ze waar het gedrag plaatsgevonden heeft en leren
de kinderen welke plaatsen privé, niet privé en soms privé zijn.
Ook leren ze welke delen van het lichaam intiem zijn en dat ze
baas zijn over hun eigen lichaam.
In het tweede hoofdstuk leren ze dat het belangrijk is om
mensen in je omgeving te hebben die je kunt vertrouwen,
tegen wie je het kunt zeggen als er iets gebeurd is.
In hoofdstuk drie leren kinderen dat ze situaties van seksueel
grensoverschrijdend gedrag moeten vertellen tegen iemand
die ze vertrouwen en welke methoden plegers kunnen
gebruiken.
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In hoofdstuk vier leren kinderen wat drempels zijn om over een ervaring in verband met seksueel grensoverschrijdend gedrag
tegen iemand te praten. Ze leren beseffen dat het ondanks die drempels toch beter is om het te melden aan iemand die ze
vertrouwen.
In het laatste hoofdstuk ontdekken ze wie het seksueel grensoverschrijdend gedrag gepleegd heeft. Dat blijkt Epsilon te zijn.
Hij heeft de geslachtsdelen van Sammy aangeraakt zonder het te vragen en zonder dat die dat wilde. Daarna volgt er een korte
nabespreking van alle hoofdstukken.
DOEL(EN)

DUUR

BENODIGDHEDEN

! Afspraken

## Kinderen en begeleider creëren
een veilige sfeer.
## Kinderen en begeleider maken
afspraken.
## Kinderen leren hoe ze respectvol
op elkaars uitspraken reageren.

20 min

## Briefjes met zeven situaties
(bijlage 2)
## Overzicht afspraken (bijlage 3)

! Opwarmer: Wat is er
gebeurd?

## Kinderen ontdekken dat er
seksueel grensoverschrijdend
gedrag heeft plaatsgevonden.

10 min
voorbereiding +
45 min werkvorm

## 14 ‘wat is er gebeurd’-kaartjes
(bijlage 4 > Laat het kaartje ‘De
geslachtsdelen van Sammy’ weg.)
## Papier met de
15 ‘wat is er gebeurd’-situaties
## Pen per groepje

INLEIDEND HOOFDSTUK

HOOFDSTUK 1: MIJN RUIMTE, MIJN LICHAAM
1.1 Privé of niet?

## Kinderen ontdekken waar het
seksueel grensoverschrijdende
gedrag heeft plaatsgevonden.
## Kinderen begrijpen het verschil
tussen privé / soms privé / niet
privé.

60 min

## Lijst met plaatsen en quiz
(bijlage 5)
## Papier
## Pen
## Kleurpotloden

1.2 Intieme
lichaamsdelen

## Kinderen weten welke delen
van het lichaam intieme
lichaamsdelen zijn.
## Kinderen kunnen intieme
lichaamsdelen benoemen.

25 min

## Kleurpotloden
## Blad per kind met lichaam van
man en vrouw (bijlage 6)
## Lichaamsregels (bijlage 7)

HOOFDSTUK 2: VERTROUWEN EN VERTROUWENSPERSONEN
2.1 De maanlanding

## Kinderen leren wat vertrouwen
is.
## Kinderen leren wanneer je
iemand kunt vertrouwen
en wanneer iemand niet te
vertrouwen is.

20 min

## Blinddoek

2.2 Intieme ruimtebubbel

## Kinderen leren wat vertrouwen
is.
## Kinderen leren wanneer je
iemand kunt vertrouwen
en wanneer iemand niet te
vertrouwen is.
## Kinderen leren grenzen aan te
geven.

20 min

## Veel ruimte
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DOEL(EN)

DUUR

BENODIGDHEDEN

2.3 De meteoriet

## Kinderen leren wanneer je
iemand kunt vertrouwen
en wanneer iemand niet te
vertrouwen is.
## Kinderen leren elkaar te
vertrouwen.

20 min

## Veel ruimte/buiten

! 2.4 De alienhand

## Kinderen weten welke
volwassenen in hun omgeving ze
in vertrouwen kunnen nemen.

45 min

## Papier
## Kleurpotloden
## Pen

60 min

##
##
##
##

40 min

## Blokken of dozen/grote kussens
## Situatie- en antwoordkaartjes
(bijlage 9)

20 min

## Brief van Sammy (bijlage 10)
## Pen per groep

HOOFDSTUK 3: WAT VERTEL JE?
3.1 Vertellen of niet?

## Kinderen weten wat de
begrippen geheimhouden,
omkopen, dwingen en misleiden
betekenen.
## Kinderen weten welke situaties
ze moeten vertellen tegen
iemand die ze vertrouwen.
## Kinderen weten welke
methoden plegers van seksueel
grensoverschrijdend gedrag
kunnen gebruiken.
## Kinderen leren hoe ze over een
grensoverschrijdende situatie
kunnen vertellen aan een
vertrouwde volwassene.

Situatiekaartjes (bijlage 8)
Krijt
Krijtbord
Magneten of plakband

HOOFDSTUK 4: MUREN BREKEN
4.1 Muren breken

## Kinderen weten wat drempels
zijn om over een ervaring
in verband met seksueel
grensoverschrijdend gedrag met
iemand te praten.
## Kinderen beseffen dat ze het
ondanks die drempels toch beter
kunnen vertellen tegen iemand
die ze vertrouwen.

HOOFDSTUK 5: SLOT: WIE HEEFT HET GEDAAN?
! 5.1 Wie heeft het
gedaan?

## Kinderen ontdekken wie het
seksueel grensoverschrijdende
gedrag gepleegd heeft.
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WERKVORMEN
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INLEIDING
66 INLEIDEND VERHAAL
We hebben een uitnodiging gekregen voor onze groep.
(Zie bijlage 1 voor de afbeeldingen van de personages.)

Dag allemaal!
Ik ben Epsilon, en ik ben het hoofd van een mooi ruimteschip. Samen met zes
andere astronauten ben ik onderweg in de ruimte. We zijn niet zomaar op reis,
nee, onze grote droom is om een maanlanding te maken! We zijn al
even onderweg en moeten nog maar een klein stukje reizen voor we
eindelijk op de maan zullen arriveren.
Ik zorg er als hoofd van het ruimteschip voor dat al mijn
bemanningsleden altijd goed aan het werk zijn. Ik zal mijn
team even aan jullie voorstellen. Sammy staat aan het stuur
van dit ruimteschip. Zo botst het ruimteschip niet tegen
rondzwevende rotsblokken. Sammy is heel lief en staat altijd
voor iedereen klaar. Tau is de technicus van het ruimteschip,
een hele stoere man. Chi zorgt dat de astronauten elke avond
gezellig samen kunnen eten en maakt de lekkerste gerechten van de
wereld klaar. Ik ben de allergrootste fan van zijn worst met appelmoes. Rho
is de verantwoordelijke van de veiligheid, zij zorgt ervoor dat niemand
in het ruimteschip gevaar loopt. Als een van de bemanningsleden een
probleem ontdekt, kan Rho het bijna altijd meteen oplossen. Zeta
is de schoonmaakster van het ruimteschip, zij zorgt ervoor dat alle
kamers altijd netjes opgeruimd zijn. Delta is de wetenschapster
aan boord. Ze onderzoekt alles waar we langs vliegen. Haar
allergrootste droom is om een maanlanding te maken.
Zo, dat zijn alle bemanningsleden van mijn ruimteschip. Het
zijn niet alleen de beste bemanningsleden, maar ook mijn beste
vrienden.
Jullie groep is uitgenodigd op ons ruimteschip. Er is namelijk iets
gebeurd, maar niemand wil erover vertellen. Jullie kunnen aan de hand
van verschillende opdrachten proberen te weten te komen wat er gebeurd is.
Willen jullie die uitnodiging aannemen?

SPACE
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66 ! AFSPRAKEN MAKEN
DOELEN

WERKVORM

## Kinderen en begeleider creëren een veilige sfeer.
## Kinderen en begeleider maken afspraken.

Kern

TIJD
15 min

MATERIAAL
Briefjes met 7 situaties (bijlage 2), overzicht afspraken (bijlage
3)

VERHAAL

Welkom allemaal!
Jullie hebben de uitnodiging
aangenomen, wat leuk! Kom binnen in
ons ruimteschip. Straks krijgen jullie van
onze kok Chi een lekkere maaltijd. Maar voor
ik jullie aan de anderen voorstel, wil ik met
jullie eerst enkele afspraken maken.

Verdeel de groep in zeven kleine groepjes. Verdeel de briefjes
met situaties. Laat de kinderen in hun groepje nadenken over
wat niet oké is aan hun situatie, hoe ze zich zouden voelen
als dat bij hen gebeurde en hoe ze het zouden aanpakken.
Daarna lezen ze de situatie voor aan de andere kinderen en
vertellen ze hoe ze het zouden oplossen. Andere kinderen
kunnen aanvullingen doen. In de bijlage staan enkele
voorbeelden van antwoorden, maar het is belangrijk dat
kinderen zelf de afspraken ontdekken.
Schrijf de afspraken ergens neer en hang ze zichtbaar op. Zo
kun je er altijd naar verwijzen tijdens de werkvormen.

SPACE
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66 ! OPWARMER: WAT IS ER GEBEURD?
DOELEN
## Kinderen ontdekken dat er seksueel grensoverschrijdend
gedrag heeft plaatsgevonden.
(In hoofdstuk 1 ontdekken ze waar dat gebeurd is, in
hoofdstuk 5 wie het gedaan heeft.)

TIJD
10 min voorbereiding + 45 min werkvorm

MATERIAAL
Papier met de 15 ‘wat is er gebeurd’-situaties (bijlage 4), pen

VERHAAL

Hopelijk hebben jullie
allemaal lekker gegeten en kunnen
kennismaken met de andere bemanningsleden. Er is nog één bemanningslid dat jullie
nog niet ontmoet hebben tijdens het eten: Sammy.
Die astronaut wil niet uit de slaapkamer komen. Aan
ons wil Sammy niets vertellen. Kunnen jullie te weten
komen wat er gebeurd is? En waarom Sammy niet
uit de slaapkamer wil komen? Er zijn tips verstopt
op het ruimteschip, waardoor jullie te weten
kunnen komen wat er gebeurd is.

WERKVORM
Voorbereiding (5 min)
Hang veertien van de vijftien ‘wat is er gebeurd’-kaartjes op,
verspreid over de speelplaats, de turnzaal, het lokaal, enz.
Enkele mogen wat beter verstopt zijn. Eén kaartje van de
bijlage mag je niet ophangen, namelijk: ‘Iemand heeft zonder
toestemming Sammy’s geslachtsdelen aangeraakt’.
Verdeel de groep in ploegjes van drie kinderen. Per groepje
krijgen ze het blad waarop de vijftien mogelijke ‘wat is er
gebeurd’-situaties staan.

Kern (15 min)
Na het startsignaal gaan de kinderen op zoek naar de kaartjes.
De situaties die ze tegenkomen, mogen ze doorstrepen op
hun papier. De situatie die overblijft, is ‘Iemand heeft zonder
toestemming Sammy’s geslachtsdelen aangeraakt’. Hiervan is
dus geen kaartje te vinden. Het ploegje dat als eerste tot die
conclusie komt en terug bij jou is, heeft gewonnen.

Nabespreking (10 min)
## Wat vinden jullie ervan dat iemand de geslachtsdelen van
Sammy aanraakt zonder het te vragen?
## Stel dat iemand vraagt om je geslachtsdelen aan te raken,
wat zou je dan antwoorden?
Noot: In de meeste gevallen is het niet oké als iemand jouw
geslachtsdelen aanraakt, ook al heeft die jouw toestemming.
Een uitzondering is bijvoorbeeld dat je de dokter toestemming
geeft om ze aan te raken omdat je pijn hebt aan je
geslachtsdelen.
## Wie weet wat geslachtsdelen zijn? Hoe noemen jullie dat
nog? Hebben jullie daar andere namen voor?
## Wie kan er uitleggen wat de geslachtsdelen van een man
zijn?
## Wie kan er uitleggen wat de geslachtsdelen van een vrouw
zijn?
## Denken jullie dat Sammy een jongen of een meisje is?
Waarom denken jullie dat?
Sammy kan zowel een jongen als een meisje zijn, dus het is
niet alleen bij meisjes dat dit voorkomt. Als je merkt dat de
kinderen moeite hebben om dat te begrijpen, beslis
dan samen met de groep welk geslacht jullie aan
Sammy toekennen. Benadruk wel zeker dat seksueel
grensoverschrijdend gedrag zowel bij jongens als
meisjes kan voorkomen.

SPACE
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HOOFDSTUK 1: MIJN RUIMTE, MIJN LICHAAM

Hey allemaal, ik ben Delta.

In dit hoofdstuk is het belangrijk dat de kinderen leren welke
Jullie doen onderzoek bij alle bemanningsleden
plaatsen niet privé (voor iedereen toegankelijk), welke privé
(niet voor iedereen toegankelijk) en welke soms privé
en wilden mij spreken over Sammy? Dat is geen
(toegankelijk voor sommige personen) zijn. Ook leren
probleem, ik wil graag met jullie praten.
ze welke lichaamsdelen intiem zijn en dat ze baas
Ik ben echt wel bezorgd over Sammy. Ik weet niet wat er scheelt.
zijn over hun eigen lichaam. Kies eventueel tussen
de werkvormen 1.3 en 1.4 als je ze niet allebei wilt
Sammy heeft altijd naar mij opgekeken want ik was een goede leraar
doen.

66 VERHAAL

en
vriendin. Enkele dagen geleden moest ik het ruimteschip verlaten om op
wetenschappelijke missie te gaan. Toen ik terugkwam, had Sammy zich
opgesloten in de slaapkamer en sindsdien wil Sammy niet meer met me
praten. Ik ben heel ongerust en heb dat tegen Epsilon gezegd. Epsilon
stelt voor om de kamerdeur te forceren met een deurforceerrobot.
Onze technicus Tau kan die robotten gemakkelijk bouwen.
Maar is het wel zo’n goed idee om de deur van
Sammy’s slaapkamer te forceren? Wat
denken jullie?

SPACE
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66 1.1: PRIVÉ OF NIET?
DOELEN
## Kinderen ontdekken waar het seksueel
grensoverschrijdende gedrag heeft plaatsgevonden.
## Kinderen begrijpen het verschil tussen plaatsen die privé,
soms privé en niet privé zijn.

TIJD
60 min

MATERIAAL
Blad met vragen (bijlage 5), pen, afbeeldingen van kamers,
papier, (kleur)potlood
Vereist: De opwarmer moet al gespeeld zijn. De kinderen
moeten weten wie de personages zijn en wat er gebeurd is op
het ruimteschip.

WERKVORM
Voorbereiding
Vraag of de kinderen kort kunnen herhalen wat er gebeurd
is op het ruimteschip: “Iemand heeft de geslachtsdelen van
Sammy aangeraakt.” In deze werkvorm komen de kinderen te
weten waar dat gebeurd is.
Verdeel de kinderen in ploegjes van drie. Dat mogen dezelfde
groepjes zijn als bij de opwarmer. Per ploegje krijgen ze een
blad waar negen vragen op staan met telkens twee mogelijke
antwoorden. Per antwoord staat er ook een plaats bij. De
plaats die bij het foute antwoord staat, moeten ze bovenaan in
de lijst doorstrepen. Zo blijft er één plaats over: de badkamer.
Dat is waar het seksueel grensoverschrijdende gedrag
plaatsvond.
## Juiste antwoorden: 1 B, 2 A, 3 B, 4 A, 5 B, 6 A, 7 B, 8 B, 9 B
## Plaats waar het gebeurd is: badkamer

Kern
Nadat de kinderen te weten gekomen zijn waar het gebeurd
is, laat je hen de verschillende kamers uit bijlage 4 indelen in
drie categorieën:
## Privé (rood licht): vrienden, familieleden en kennissen
krijgen rood licht, ze mogen niet binnen.
## Soms privé (oranje licht): vrienden, familie en kennissen
krijgen oranje licht, ze mogen soms binnen, afhankelijk van
wie het is en wat je aan het doen bent.
## Niet privé (groen licht): vrienden, familie en kennissen
mogen wel binnen.
Laat hen vervolgens in groep nadenken en opschrijven
waarom ze een bepaalde plaats in een bepaalde categorie
geplaatst hebben.
TIP: werk op het bord of op een flap met een verkeerslicht om
de categorieën visueel voor te stellen.
Vraag aan elk groepje om hun antwoorden te delen. Welke
plaatsen zijn privé, soms privé, niet privé? Waar hebben ze
een bepaalde plaats gelegd en waarom? Is dat bij iedereen
hetzelfde?

Nabespreking
Je kunt aanvullend de kinderen hun eigen huis of een
ruimteschip laten tekenen en aan de hand van het
verkeerslicht laten aanduiden welke plaatsen privé/soms
privé/niet privé zijn volgens hun thuissituatie. Ze kunnen
bijvoorbeeld de niet-privéplaatsen groen kleuren,
de soms-privéplaatsen oranje en de privéplaatsen rood.

SPACE
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66 1.2: INTIEME LICHAAMSDELEN
DOELEN
## Kinderen weten welke delen van het lichaam intieme
lichaamsdelen zijn.
## Kinderen kunnen de intieme lichaamsdelen benoemen.

VOORBEELDTABEL

JONGEN/MAN

MEISJE/VROUW

Mond, lippen

Mond, lippen

25 min

Borstkas/tepels

Borsten, tepels

MATERIAAL

Penis, piemel, plasser
(Teel)ballen

Vagina, spleetje

Billen, poep, anus

Billen, poep, anus

TIJD

Kleurpotloden, blad per kind met alle lichaamsdelen (bijlage
6), krijt, krijtbord - Lichaamsregels (bijlage 7)

WERKVORM
Kern
De kinderen krijgen een blad waar een lichaam van een man
en een vrouw op staan. Vraag wat volgens hen de ‘intieme
lichaamsdelen’ zijn bij de man en de vrouw. Die mogen ze
inkleuren.

Nabespreking
Wanneer de kinderen klaar zijn met kleuren, volgt een gesprek
over de benaming van de intieme lichaamsdelen:
## Welke intieme lichaamsdelen hebben jullie gekleurd?
## Heeft iedereen hetzelfde gekleurd? Moet iedereen
hetzelfde hebben? Waarom wel/niet?
## Hoe weet je dat een lichaamsdeel intiem is?
## Is er een verschil tussen de intieme lichaamsdelen van
jongens en die van meisjes?
## Wat zijn de namen voor de intieme lichaamsdelen?
Teken een tabel of een silhouet van een lichaam op een flap,
op de grond of op het bord. Laat de kinderen de namen van
lichaamsdelen erin schrijven. Spoor hen aan om voldoende
synoniemen op te schrijven.

## Wat zijn de delen van het lichaam die we niet als intieme
lichaamsdelen beschouwen?
## Wil dat zeggen dat iedereen zomaar de niet-intieme
lichaamsdelen mag aanraken?
TIP: Leg uit aan de kinderen dat intieme lichaamsdelen en
geslachtsdelen niet hetzelfde zijn.
## Geslachtsdelen (vagina, schaamlippen, clitoris en
penis, eikel en balzak) zijn een onderdeel van intieme
lichaamsdelen.
## Intieme lichaamsdelen is een ruimer begrip, het zijn
plaatsen waar je liever niet aangeraakt wordt.
Bespreek de synoniemen met de kinderen. Maak hen
duidelijk dat sommige synoniemen kunnen leiden tot
misinterpretatie, dat niet iedereen hetzelfde zal verstaan als
ze hun intieme lichaamsdelen met die woorden benoemen.
Daarnaast kunnen kinderen de woorden vies vinden of erdoor
gechoqueerd zijn. Spreek met hen af dat jullie de anatomisch
correcte woorden gebruiken tijdens de werkvormen.

SPACE
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HOOFDSTUK 2: VERTROUWEN
EN VERTROUWENSPERSONEN
Dit hoofdstuk draait om het belang van mensen in je
omgeving te hebben die je kunt vertrouwen, tegen wie je iets
kunt zeggen als er iets scheelt. De eerste drie werkvormen
Hey hallo, zijn jullie nog altijd
zijn vertrouwenswerkvormen, waardoor kinderen
leren op elkaar te vertrouwen. Ze hebben allemaal
op onderzoek? Misschien heb ik wel informatie
dezelfde doelstellingen, dus je kunt er een uitkiezen
voor
jullie.
Het zit zo: met Sammy heb ik altijd een heel
die het beste aansluit bij je groep. Na iedere
werkvorm volgt een korte nabespreking over wat
goede band gehad, we kwamen heel goed overeen. Sammy zag
vertrouwen is. Je kunt ze buiten doen of binnen
mij als een soort vader. Maar plots ontweek Sammy mij. Zo erg dat
waar je genoeg plaats hebt. In werkvorm
2.4 gaan we verder in op volwassenen in
Sammy zich terugtrok in de slaapkamer en er niet meer uit kwam.
vertrouwen nemen in de omgeving van het
Ik begreep helemaal niet waarom Sammy mij ontweek en niet meer met mij
kind. Werkvorm 2.4 is in dit hoofdstuk de
wou praten. Op een dag kwam ik enkele veiligheidsbeelden tegen waarop
belangrijkste om met kinderen te bespreken.

66 VERHAAL

iemand zei tegen Sammy: “Chi ziet jou niet graag meer en wil overgeplaatst
worden naar een ander ruimteschip.” Ik was heel boos toen ik die
beelden zag. Ik heb dat helemaal niet gezegd! Het is niet waar!
Wie kun je hier nog vertrouwen tegenwoordig?

SPACE
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66 2.1: DE MAANLANDING
DOELEN

WERKVORM

## Kinderen leren wat vertrouwen is.
## Kinderen leren wanneer je iemand kunt vertrouwen en
wanneer iemand niet te vertrouwen is.

Kern

TIJD
15 min

MATERIAAL
Blinddoek

De kinderen bevinden zich in de ruimte, ze stellen de sterren
en planeten in de ruimte voor. Twee kinderen gaan achter
elkaar in een rijtje staan en vormen een raket. Die raket
moet veilig op de maan kunnen landen zonder te botsen
tegen rondzwevende rotsblokken. De voorste doet een
blinddoek om en moet vertrouwen op de bewegingen van
de bestuurder. De achterste is de bestuurder. Als bestuurder
stuur je door je handen op de schouders van de voorste te
leggen. Zacht knijpen in de linkerschouder betekent dat
het voorste kind naar links moet gaan, zacht knijpen in de
rechterschouder betekent dat het voorste kind naar rechts
moet gaan. Wanneer het rijtje kinderen de andere kant van de
ruimte bereikt, zijn ze op de maan geland.
Variatie 1: probeer daarna een langere raket te maken. Zet
meerdere kinderen geblinddoekt in de rij voor een bestuurder
die wel kan zien. Dat zal de werkvorm moeilijker maken.
Variatie 2: lanceer twee of meerdere raketten. De kinderen
moeten dan extra opletten, zodat ze niet tegen elkaar botsen.

Nabespreking
## Hoe was het om te vertrouwen op de bestuurder?
## Hoe was het toen jullie met meerdere kinderen een raket
vormden? Was het toen even gemakkelijk om iedereen te
vertrouwen?
## Waarom vertrouwde je iemand? Wanneer kun je iemand
vertrouwen?
Mogelijke antwoorden:
## Als ik mag zijn wie ik ben en die persoon me geen dingen
laat doen die ik niet wil.
## Als ik me veilig kan voelen bij die persoon.
## Als die persoon vertrouwen heeft in mij, en ik in hem of
haar.
## Als die persoon luistert naar mijn mening.

Als begeleider moet je zeker het volgende meegeven aan
de kinderen:
## Vertrouwen is er niet zomaar, vertrouwen moet verdiend
worden door bepaalde acties.
## Het is niet omdat we iemand vertrouwen dat we niet van
gedachten kunnen veranderen als onze vertrouwenspersoon iets doet dat niet oké is. Als iemand niet voldoet aan
de kenmerken die een vertrouwenspersoon voor jou moet
hebben, dan kun je altijd wisselen en iemand anders als
vertrouwenspersoon zoeken.
## Het is niet omdat iemand groter is dan jij, de baas is, een
volwassene is, enz. dat je die persoon sowieso kunt vertrouwen.

SPACE
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66 2.2: INTIEME RUIMTEBUBBEL
DOELEN
## Kinderen leren wanneer je iemand kunt vertrouwen en
wanneer iemand niet te vertrouwen is.
## Kinderen leren hun eigen grenzen aan te geven.
## Kinderen leren dat er zich een ‘intieme bubbel’ om hen
heen bevindt, waar niet iedereen in mag komen.

TIJD
25 min

MATERIAAL
Grote ruimte / speelplaats

WERKVORM
Kern
Laat de kinderen duo’s vormen. Zet hen per duo tegenover
elkaar, elk achter een lijn. Kind A blijft staan en kind B wandelt
rustig naar kind A toe. Kind B stopt als het vindt dat het dicht
genoeg bij kind A staat. Kind A zegt niets. Wanneer kind B
stopt, vraagt het aan kind A of dat een goede afstand is.
Kind A kan dan beslissen of kind B dichterbij mag komen of
net verder weg moet staan.
Kind B keert terug naar de startpositie en nu doet kind A de
oefening. De afstand kan voor elk kind verschillend zijn.
Variatie: in plaats van dat kind B bepaalt wanneer het stopt,
geeft kind A met een duidelijk stopsignaal aan dat kind B
moet blijven staan.

Nabespreking
## Hoe voelde het om te wandelen?
## Hoe voelde het om te blijven staan?
## Is de afstand bij iedereen even ver? Hoe komt het dat dit
soms verschillend is?
## Wie mag dicht bij jou komen? Wie moet verder blijven
staan?
## Hoe voel je je als iemand te dicht komt? Als iemand te ver
staat?

SPACE
18

66 2.3: ASTEROÏDEN ONTWIJKEN
DOELEN

WERKVORM

## Kinderen leren wat vertrouwen is.
## Kinderen leren wanneer je iemand kunt vertrouwen en
wanneer iemand niet te vertrouwen is.

Kern

TIJD
20 min

MATERIAAL
Geen

De kinderen vormen twee rijen tegenover elkaar met een
armlengte tussen. Per twee vormen ze een asteroïde: een
stuk materie dat zich net als planeten in een baan rond de zon
beweegt. De kinderen staan met hun gezicht naar elkaar en
strekken hun armen. Eén persoon, de raket, loopt tussen de
twee rijen door. Net voordat de raket voorbijloopt, trekken de
asteroïden hun armen naar zich toe zodat de raket nergens
tegen botst. De raket mag niet vertragen, want een echte
raket kan dat ook niet.
Elk kind mag om beurten de raket zijn.

Nabespreking
## Hoe voelde het om te vertrouwen op de anderen?
## Waarom vertrouwde je iemand? Wanneer kun je iemand
vertrouwen?
Mogelijke antwoorden:
## Als ik mag zijn wie ik ben en die persoon me geen dingen
laat doen die ik niet wil.
## Als ik me veilig kan voelen bij die persoon.
## Als die persoon vertrouwen heeft in mij, en ik in hem of
haar.
## Als die persoon luistert naar mijn mening.

Als begeleider moet je zeker het volgende meegeven aan
de kinderen:
## Vertrouwen is er niet zomaar, vertrouwen moet verdiend
worden door bepaalde acties.
## Het is niet omdat we iemand vertrouwen dat we niet van
gedachten kunnen veranderen als onze vertrouwenspersoon iets doet dat niet oké is. Als iemand niet voldoet aan
de kenmerken die een vertrouwenspersoon voor jou moet
hebben, dan kun je altijd wisselen en iemand anders als
vertrouwenspersoon zoeken.
## Het is niet omdat iemand groter is dan jij, de baas is, een
volwassene is, enz. dat je die persoon sowieso kunt vertrouwen.

SPACE
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66 2.4: DE ALIENHAND
DOELEN
## Kinderen weten welke volwassenen in hun omgeving ze in
vertrouwen kunnen nemen.

TIJD
45 min

MATERIAAL
Papier, potlood en kleurpotloden. Optioneel: foto’s van
gekozen volwassenen.

WERKVORM
Kern
Laat ieder kind een schets maken van de hand van een
alien. Zo’n hand ziet er niet uit als een mensenhand. Laat de
kinderen zelf kiezen hoeveel vingers ze de hand geven, maar
wel met een minimum van vijf.
Vervolgens schrijven ze in elke vinger de naam van een
volwassene die ze vertrouwen. Ze mogen zelf kiezen wie ze
erin zetten, maar er moet iemand van de familie, iemand van
school en iemand uit de bredere context bij zijn (bijvoorbeeld
trainer van de sportclub, leiding van de jeugdbeweging,
vrienden van je ouders, huisarts, buurvrouw). Het is belangrijk
dat de kinderen beseffen dat ze zowel in hun familie als op
school en in de bredere context iemand hebben bij wie ze
terechtkunnen.
De kinderen kunnen de hand personaliseren door hem te
versieren. Ze kunnen ook foto’s van de gekozen volwassenen
meebrengen om op de hand te kleven.
Aandachtspunt: de meeste kinderen schrijven
leeftijdsgenoten op als vertrouwenspersoon. Dat mag
zeker, maar zorg dat er zeker vijf volwassenen in hun hand
staan. Leeftijdsgenoten kunnen niet altijd gerichte acties
ondernemen in een situatie van seksueel grensoverschrijdend
gedrag. Volwassenen kunnen dat wel.

Nabespreking
Laat enkele kinderen hun tekening voorstellen en vertellen
wie ze opgeschreven hebben.
## Wie zijn personen die je kunt vertrouwen?
## Waarom heb je voor die persoon gekozen?
## Wat moet die volwassene doen of kunnen om in
vertrouwen genomen te worden?
Schrijf de antwoorden op die laatste vraag op het bord of op
een flap. Mogelijke antwoorden:
## Moet kunnen luisteren.
## Je moet hem of haar kunnen vertrouwen.
## Je kunt bij hem of haar terecht als er problemen zijn.
## Mag lichaamsregels niet breken.
## Gelooft me als ik de waarheid vertel.
## Doet mij me niet slecht voelen over wie ik ben.
## Helpt me goede vrienden te maken.
## Is eerlijk.
## Ik weet hoe ik met hem/haar contact kan opnemen.
## Geeft me een veilig gevoel.
## Respecteert me.
## Respecteert mijn familie.
## Komt op voor mij.
## ...
Laat kinderen nadenken of de volwassenen die ze
opgeschreven hebben ook werkelijk voldoen aan meerdere
kenmerken. Laat hen bepaalde kenmerken bij hun personen
schrijven.
Maak kinderen duidelijk dat ze op elk moment van
vertrouwenspersoon kunnen veranderen.
Wat kunnen redenen zijn om te veranderen van
vertrouwenspersoon?
## Verandering van klas/school/sportclub
## Voorkeur voor iemand anders
## Ze kunnen hen niet meer gemakkelijk contacteren.
## Ze beseffen dat de persoon geen veilige persoon is om bij
te zijn.
## De persoon die je vertrouwde, overtrad je lichaamsgrenzen.
## ...

Opdracht voor thuis
Geef kinderen de opdracht om met hun vertrouwenspersonen
de alienhand te bespreken. Kinderen vertellen aan hun
vertrouwenspersonen waarover ze geleerd hebben en wat
de betekenis is van de alienhand. Ze bespreken aan welke
kenmerken een vertrouwenspersoon moet voldoen en
waarom ze net die persoon als vertrouwenspersoon gekozen
hebben. Om het ‘officieel’ te maken, kunnen de kinderen de
vertrouwenspersoon een certificaat geven met “Jij bent mijn
vertrouwenspersoon” op. De kinderen kunnen dat certificaat
op elk moment intrekken als de vertrouwenspersoon niet
meer aan de verwachte kenmerken voldoet.
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HOOFDSTUK 3: VERTELLEN
In dit hoofdstuk leren kinderen onderscheid te maken tussen
de methoden die plegers van seksueel grensoverschrijdend
gedrag kunnen gebruiken.

66 VERHAAL
Sammy wil nog niet met ons praten, maar heeft wel een brief
geschreven waarin een probleem wordt aangekaart.

vang ik een groot deel van de
Als bestuurder van het ruimteschip ont
enz. Soms zie of hoor ik dingen
communicatie: e-mails, sms, audio,
ig heb ik de Moet-je-Verteldie storend of verwarrend zijn. Gelukk
te komen welke dingen ik echt
len-Machine. Die helpt om erachter
ssene en welke niet. Helaas,
wa
vol
de
uw
tro
ver
een
aan
en
tell
ver
moet
moet gerepareerd worden.
de machine werkt niet goed meer. Ze
boodschappen. Kunnen jullie
Maar ondertussen krijg ik nog altijd
ik zeker moet vertellen en welke
helpen bepalen welke boodschappen
uit!
niet? Ik kan er echt niet meer aan
Groetjes
Sammy

SPACE
21

66 3.1: VERTELLEN
DOELEN
## Kinderen weten wat geheimhouden, omkopen, dwingen
en misleiden is.
## Kinderen weten welke situaties ze moeten vertellen tegen
iemand die ze vertrouwen.
## Kinderen weten welke methoden plegers kunnen
gebruiken.
## Kinderen leren hoe ze een grensoverschrijdende situatie
kunnen vertellen aan een vertrouwde volwassene.

TIJD
60 min

MATERIAAL
Situatiekaartjes (bijlage 8), krijt, krijtbord, magneten of
plakband

WERKVORM
Kern
Schrijf de vier methoden op die mensen met minder goede
bedoelingen gebruiken: geheimhouden, omkopen, dwingen,
misleiden. Vraag aan de kinderen wat die termen betekenen.
Laat de kinderen bij elke term opschrijven wat ze denken dat
hij betekent.
Geheimhouden
## Wie weet wat een geheim is? Kun je daarvan een
voorbeeld geven?
## Waarom hebben mensen geheimen?
## Bestaan er ook goede geheimen? Kun je daar een
voorbeeld van geven?
Antwoord: Een geheim is iets wat je verborgen houdt voor
andere mensen.
Volwassenen die de lichaamsregels overtreden, weten dat
ze ook de wet overtreden, dat ze iets doen dat eigenlijk niet
mag. En daarom willen ze het geheimhouden. Als iemand je
vraagt om het overtreden van de lichaamsregels geheim te
houden, moet je het onmiddellijk vertellen aan iemand die je
vertrouwt!
Omkopen
## Wie weet wat omkopen betekent?
## Kun je daar een voorbeeld van geven?
## Waarom zouden mensen iemand anders omkopen?
Antwoord: Omkopen gebeurt als iemand iets geeft, zoals
geld of cadeaus, zodat je zal doen wat de omkoper wil. Als
iemand je probeert om te kopen om zo de lichaamsregels
te breken, vertel het dan onmiddellijk aan iemand die je
vertrouwt!
Dwingen
## Wie weet wat dwingen betekent?
## Kun je daar een voorbeeld van geven?
## Waarom zou iemand een andere persoon dwingen?

Antwoord: Dwingen wil zeggen dat iemand druk zet op jou,
zodat je iets moet doen wat je eigenlijk niet wilt. Iemand kan
je dwingen om een intiem lichaamsdeel aan te raken als je dat
niet wilt. Die persoon dwingt je dan om de lichaamsregels te
verbreken.
Misleiden
## Wie weet wat misleiden is?
## Kun je daar een voorbeeld van geven?
## Waarom zou iemand een andere persoon misleiden?
Antwoord: Mensen die de lichaamsregels overtreden, kunnen
heel goed misleiden. Ze doen je geloven dat het een spelletje
is, of dat het iets is dat niet veel betekent.

Deel 2
Als je de vier methoden besproken hebt, verdeel je de groep
in duo’s. Geef elk duo enkele situatiekaartjes. Laat de duo’s
bepalen tot welke categorie hun situatiekaartjes behoren. Ze
mogen de kaartjes dan op het bord plakken bij wat volgens
hen de juiste categorie is.
Bespreek elke situatie daarna in groep en ga na waarom
ze bij een bepaalde categorie geplaatst is. Bekijk met de
kinderen welke situaties ze zeker moeten vertellen tegen een
volwassene en bij welke situaties dat niet nodig is. Bespreek
bij de situaties die je moet vertellen ook hoe ze dat aan een
volwassene kunnen vertellen. Bespreek ook waarom het
belangrijk is om bepaalde zaken te vertellen: volwassenen
zijn er om kinderen te helpen, zodat ze niet alleen met een
probleem moeten omgaan.

Rollenspel: Hoe vertel ik een situatie aan een vertrouwde
volwassene?
Verdeel de kinderen in duo’s. Elk duo krijgt een van de
situaties die ze gecategoriseerd hebben, en waarbij het nodig
is dat ze die vertellen aan een volwassene. Laat de ene het
kind spelen en de andere de vertrouwde volwassene, en laat
de kinderen daarna van rol wisselen. Het is de bedoeling dat
de kinderen leren hoe ze een grensoverschrijdende situatie
vertellen aan een vertrouwde volwassene.
Bespreek nadien de rollenspelen met de hele groep. Maak
samen met de kinderen een samenvatting van hoe ze tegen
een volwassene kunnen vertellen wat ze meegemaakt
hebben. Zo hebben ze handvaten als ze in dergelijke situaties
terechtkomen.
Situaties die je moet vertellen aan een volwassene die je
vertrouwt:
## Een situatie waarin iemand de lichaamsregels doorbreekt.
## Een situatie waarin je het ongemakkelijk vindt wat iemand
anders doet met jou.
## Een situatie waarin een volwassene je zijn of haar intieme
lichaamsdelen laat zien. Een situatie waarin iemand je iets
laat doen wat je niet wilt doen.

SPACE
22

Kinderen moeten weten dat volwassenen die de
lichaamsregels overtreden, weten dat wat ze doen verkeerd
is. Daarom gebruiken ze methoden om te voorkomen dat
anderen het misbruik vinden. We hebben al vier methoden
besproken, maar mensen met slechte bedoelingen gebruiken
nog andere methoden. Bespreek die ook met de kinderen.
Door geïnformeerd te worden over de methoden die gebruikt
worden, zijn kinderen meer in staat om de motieven achter
het genoemde gedrag te betwisten en ze te identificeren als
methoden om grensoverschrijdend gedrag te verdoezelen.
Als kinderen geen inzicht hebben in die methoden zullen
ze vaker de schuld bij zichzelf leggen en dan staan ze in een
kwetsbaarder positie. Het is dus zeker een meerwaarde om ze
te bespreken.
De andere methoden zijn:
## Bedreigen – de persoon met slechte bedoeling zegt je dat
er iets ergs met jou zal gebeuren als je vertelt wat er gebeurd is tussen jullie.
## Zorgen dat het kind zich speciaal voelt – de persoon met
slechte bedoelingen doet alsof hij of zij echt voor je zorgt
en om je geeft, terwijl dat net niet zo is.
## Chantage – de persoon met slechte bedoelingen gebruikt
druk of bedreigingen om ervoor te zorgen dat je niets zal
vertellen.
## Het kind laten geloven dat ze het zelf wilden – de persoon met slechte bedoelingen maakt je wijs dat je het zelf
wou, dat je de situatie zelf veroorzaakte. Zo denk je dat je
zelf schuldig bent in plaats van de persoon die grensoverschrijdend gedrag bij je deed.
## Het kind isoleren van hen die kunnen helpen – de
persoon met slechte bedoelingen creëert emotionele of
lichamelijke belemmeringen tussen jou en de mensen die
je kunnen helpen. Hij of zij zorgt er ook voor dat je wordt
gezien als een leugenaar of een onbetrouwbaar persoon
als je iets vertelt. Hierdoor denk je dat niemand je zal geloven.
## Zorgen dat er een hechte band ontstaat - de persoon
met slechte bedoelingen bouwt geleidelijk aan een relatie op met jou en je familie waardoor je die persoon gaat
vertrouwen en graag ziet. Stap per stap kom je in contact
met seksueel grensoverschrijdend gedrag zonder dat je dat
doorhebt, waardoor je je goed gaat voelen bij het gedrag
dat die persoon stelt, terwijl het eigenlijk niet oké is.
## Het kind manipuleren om iets te geloven dat niet waar
is.
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Dag onderzoekers, hoe gaat
het met jullie? Ik heb nog wel wat interessante
HOOFDSTUK 4: MUREN BREKEN
informatie. Ik zal het jullie eens vertellen. Sammy is altijd
Dit hoofdstuk richt de aandacht op
al mijn lieveling geweest. Ik voel me als een soort tante voor
de drempels die kinderen kunnen
voelen om een situatie van seksueel
Sammy. Maar op een dag kwam Sammy mij bizarre verhalen over de
grensoverschrijdend gedrag aan iemand
veiligheidsbeelden vertellen. Sammy zei dat de beelden niet juist waren, dat
te vertellen. Het is belangrijk dat
ze niet toonden wat er echt gebeurd is. Ik wist niet wat te doen omdat Sammy
kinderen beseffen dat ze moeten blijven
doorzetten als iemand hen niet gelooft.
normaal nooit tegen mij zou liegen. Maar wat Sammy nu zei, kon niet waar zijn. De
beelden waren volgens mij wel juist. De camera’s bewezen toch wat er gebeurd is.
66 VERHAAL
Tja, ik wou Sammy dus niet geloven. Sindsdien sluit Sammy zich op in de slaapkamer.
Ik ben nadien toch nog eens naar de beelden gaan kijken. Ik onderzocht er enkele en
besefte algauw dat iemand ermee geknoeid had. Op de beelden werd namelijk iets
verborgen gehouden. Ik kon niet goed zien wat. Ik ontleedde de beelden en zag dat
iemand misbruik maakte van Sammy. O, had ik Sammy maar geloofd. Sammy
heeft heel de tijd de waarheid verteld. Kwam Sammy maar uit de slaapkamer,
dan kon ik zeggen hoeveel het me spijt omdat ik het niet geloofde.
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66 4.1: MUREN BREKEN

MATERIAAL

Mogelijkheid 2: Hiervoor bouw je drie muren. Verdeel de
kinderen in drie ploegen. De ploeg die als eerste hun muur
heeft afgebroken, wint.
Alle kinderen lopen rond. De helft van de groep heeft
een situatiekaartje, de andere helft een antwoordkaartje.
Ze moeten het juiste situatiekaartje met het juiste
antwoordkaartje matchen. Als ze denken de juiste match
gevonden te hebben, komen ze naar jou. Jij bekijkt of de
match de juiste is. Zo ja, dan mogen ze een blok wegnemen
van de muur. Wanneer de muren helemaal weg zijn, bespreek
je de situaties in grote groep.

Blokken, eventueel twee speelgoedpoppetjes, situatiekaartjes
en antwoordkaartjes (bijlage 9)

Nabespreking

DOELEN
## Kinderen weten wat drempels zijn om een situatie van
seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen iemand te
vertellen.
## Kinderen beseffen dat ze het ondanks die drempels toch
beter kunnen vertellen tegen iemand die ze vertrouwen.

TIJD
40 min

VEREIST
In deze werkvorm komen de lichaamsregels terug, die
besproken zijn in werkvorm 1.4.

WERKVORM
Voorbereiding
Op een tafel of op de grond bouw je een muur, bv. van
grote blokken, dozen of Duplo-blokken. Er moeten
evenveel blokken gestapeld worden als er situaties zijn. Bij
mogelijkheid 2 (zie verder) bouw je drie muurtjes. Die muur
of muren staan symbool voor een muur die tussen twee
personen staat en die het kind tegenhoudt om een situatie
te vertellen tegen de volwassene die het kind vertrouwt.
Gebruik eventueel twee speelgoedpoppetjes om het visueel
te maken.

Kern
Leg uit dat er verschillende redenen zijn waarom kinderen
situaties van seksueel grensoverschrijdend gedrag niet
vertellen. Die redenen, die hier ervaren worden als drempels,
worden voorgesteld door de muur. Redenen kunnen de
volgende zijn: bang zijn, niemand van streek willen brengen,
denken dat niemand je zal geloven, niet zeker zijn dat wat er
gebeurde misbruik was, denken dat het jouw fout is, enz. Leg
de redenen nog niet uit, de kinderen moeten zelf achter de
betekenissen komen tijdens de werkvorm en kunnen zelf ook
aanvullingen geven.
Mogelijkheid 1: Hier heb je één muur nodig. De kinderen
krijgen per twee een antwoordkaartje waar een reactie van
een vertrouwde volwassene op staat. Lees een situatie voor.
De kinderen die het juiste antwoordkaartje bij die situatie
hebben, staan recht en lezen hun antwoord voor. Als dat
juist is, mogen ze een blok van de muur nemen. Ga door tot
er helemaal geen muur meer is en het kind dus vrij tegen de
volwassene kan spreken.

## Wat is er met Lambda, Mu en Eta gebeurd?
Wat zorgt ervoor dat je iets niet durft te vertellen?
Mogelijk antwoord: bang zijn, niemand van streek willen
brengen, denken dat niemand je zal geloven, niet zeker zijn
dat wat er gebeurde misbruik was, denken dat het jouw
fout is, enz.
## Wat vinden jullie ervan dat dit met Lambda, Mu en Eta
gebeurde door iemand die ze kenden?
Wat doe je als je het tegen iemand vertelt en die gelooft
jou niet?
Mogelijke antwoorden: Het tegen iemand anders
vertellen die je ook vertrouwt, tot iemand je gelooft, naar
Awel bellen, enz.
## Waarom zijn er meerdere blokken in de muur en niet één?
Mogelijk antwoord: Er kunnen meerdere dingen zijn die je
tegenhouden om het te zeggen.
## Zie je gelijkenissen met de ervaring die Sammy had op
het ruimteschip? Waarom zou Sammy tegen niemand
willen vertellen wat er gebeurd is? Wat deed Sammy toen
Rho niet geloofde wat Sammy vertelde? Wat had Sammy
anders kunnen doen?
## Als Sammy toch vertelde wat er gebeurd was, hoe zou dat
dan kunnen verlopen? Wat zou jij zeggen?
Boodschap om mee te geven aan de kinderen: Het
belangrijkste is dat je je veilig voelt. Het is normaal dat deze
drempels er zijn en dat ze je tegenhouden om je situatie te
vertellen. Toch is het heel belangrijk dat je je situatie vertelt
tegen je vertrouwenspersoon zodat je je weer veilig en goed
kunt voelen.
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HOOFDSTUK 5: SLOT EN NABESPREKING
In dit hoofdstuk ontdekken de kinderen wie het seksueel
grensoverschrijdende gedrag gepleegd heeft tegenover
Sammy. Daarna volgt een nabespreking over alle
hoofdstukken. Zo kunnen de kinderen nog eens opfrissen wat
ze geleerd hebben en wat ze zeker moeten onthouden over
seksueel grensoverschrijdend gedrag.

66 AFSLUITEND VERHAAL

We hebben nog niet iedereen geïnterviewd, maar dat hoeft ook niet meer. Sammy
heeft zich namelijk niet meer opgesloten en is klaar om te vertellen wie het
gedaan heeft. Sammy zegt heel blij te zijn dat jullie op het ruimteschip gekomen
zijn. Sammy wil het zelf niet zeggen, maar heeft een brief geschreven naar een
vertrouwde volwassene. Toevallig heb ik die gevonden. De brief is in ruimtetaal,
dus we kunnen hem niet lezen. Er staat wel een vertaalsleutel bij, misschien
kunnen we hem zo toch ontcijferen.
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66 ! 5.1: WIE HEEFT HET GEDAAN?
DOELEN
## Kinderen ontdekken wie de geslachtsdelen van Sammy
aangeraakt heeft.

TIJD
30 min

MATERIAAL
Brief van Sammy (bijlage 10), pen

VEREIST
Voor deze werkvorm is het nodig dat alle voorgaande
rodedraadwerkvormen gedaan zijn.

WERKVORM
Kern
Sammy schreef een brief naar volwassen
vertrouwenspersonen, omdat het een te grote drempel
is om rechtstreeks te vertellen wat er precies gebeurd is.
Toevallig heeft iemand die brief gevonden.
De brief is in ruimtetaal, met een vertaalsleutel eronder. De
kinderen kunnen de brief ontcijferen met die vertaalsleutel. Zo
komen ze te weten dat Epsilon de pleger is van het seksueel
grensoverschrijdende gedrag bij Sammy.
De juiste oplossing van de brief is:
DEGENE DIE MIJN GESLACHTSDELEN AANRAAKTE, WAS
EPSILON

Nabespreking
We werden uitgenodigd op een ruimteschip. We hebben van
alles meegemaakt, gezien en gehoord.
## Kan er eens iemand samenvatten wat er allemaal gebeurd
is? Wat zijn we allemaal te weten gekomen? Wat hebben
we gedaan en wat hebben we onthouden?
## Was je verbaasd toen je hoorde wat er gebeurd was?
## Wat dacht je over Epsilon voor je wist dat hij degene is die
Sammy’s geslachtsdelen aangeraakt heeft?
## Wat denk je dat er met Epsilon zal gebeuren nu we weten
wat hij gedaan heeft?
## Hoe denken jullie dat Sammy zich nu voelt? Waarom?
## Wat denk je dat de belangrijkste boodschap is die we
moeten onthouden uit de opdrachten die we uitgevoerd
hebben?
Mogelijke antwoorden op die laatste vraag:
## Het verschil tussen intieme en niet-intieme lichaamsdelen
kunnen benoemen.
## Weten dat er lichaamsregels zijn:
- Je bent de baas over je eigen lichaam.
- Niemand mag zomaar je intieme lichaamsdelen
aanraken of vragen om ze te zien (tenzij een dokter als
je ziek bent).

- Niemand mag je dwingen om iemand anders zijn of
haar intieme lichaamsdelen aan te raken.
- Niemand mag zomaar foto’s nemen van je intieme
lichaamsdelen of foto’s van intieme lichaamsdelen aan
jou laten zien.
- Niemand mag zomaar zijn of haar intieme
lichaamsdelen aan jou laten zien als je dat niet wilt.
## Het is altijd goed om het te vertellen aan iemand die je
vertrouwt als er iets gebeurd is dat je niet wilde. Het is
belangrijk om het je vertrouwde volwassenen te vertellen
als er iets is dat je dwarszit.
## Je moet methoden van plegers kunnen herkennen:
geheimhouden, omkopen, misleiden, dwingen.
## Drempels die je kunnen tegenhouden om het te vertellen:
bang zijn, niemand van streek willen brengen, denken dat
niemand je zal geloven, niet zeker zijn dat wat er gebeurde
misbruik was, denken dat het jouw fout is, enz.
Wat denk je dat de belangrijkste boodschap is die we moeten
onthouden uit de opdrachten die we uitgevoerd hebben?
Antwoord:
## Dat wat Epsilon deed echt niet oké is.
## Dat het goed is om volwassen vertrouwenspersonen te
hebben bij wie je altijd terecht kunt.
## Dat als je jezelf opsluit, het probleem niet opgelost kan
worden.
## Dat je ook nee kan zeggen tegen volwassen als je je ergens
niet oké bij voelt.
## Dat als je je niet veilig voelt of wanneer je in een situatie
belandt die niet oké is, je het moet blijven vertellen
tegen vertrouwenspersonen tot iemand je gelooft en die
vertrouwenspersoon daar iets aan doet.
## Dat het niet de bedoeling is dat kinderen het probleem
gaan oplossen, maar dat er volwassenen zijn die je
vertrouwt die jouw situatie oplossen.
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LINKS
NAAR MEER
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LINKS NAAR MEER
Als er tijdens de werkvormen of nadien situaties van seksueel grensoverschrijdend gedrag aan het licht komen, kun je de
onderstaande adressen en meldpunten gebruiken.

66 EEN LUISTEREND OOR
## Awel
awel.be
Awel luistert naar kinderen en jongeren. Via de site kun je
iets op het forum posten, een mail sturen of chatten. Of bel
naar het nummer 102.
## Nu praat ik erover
nupraatikerover.be
Website waar iedereen anoniem met een medewerker van
Child Focus kan chatten over seksueel misbruik. Bel gratis
naar het nummer 116000.
## Tele-Onthaal
teleonthaal.be
Heb je het moeilijk en wil je er met iemand over praten?
Chat anoniem op de site van Tele-Onthaal, of bel hen op
het nummer 106.

66 GEZONDHEID EN SEKSUALITEIT
## Pimento
pimento.be, nietsmismee.be
Pimento versterkt kinderen, jongeren en hun opvoeders via
zijn expertise over onder andere relaties en seksualiteit.
Pimento doet onderzoekt, maakt educatieve spelen,
publicaties en geeft vorming aan kinderen, jongeren
en hun begeleiders. Daarnaast begeleidt Pimento ook
beleidstrajecten rond relaties en seksualiteit in organisaties.
Bel voor meer info naar het nummer 03-336 99 99.
## Sensoa
sensoa.be
Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid
seksuelevorming.be
Hulp om goede relationele en seksuele vorming te geven.
Voor leraars en begeleiders van kinderen en jongeren.

66 MELDPUNTEN
## Vertrouwenscentra Kindermishandeling
kindermishandeling.be
Alle informatie voor kinderen, jongeren of volwassenen
over kindermishandeling.
## Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling
1712.be
Voor elke vraag over elke vorm van geweld of misbruik.
Zowel voor kinderen, jongeren of volwassenen als dader en
slachtoffer.
Stop Child Porno

stopchildporno.be
Het Belgische burgerlijk meldpunt om beelden te
rapporteren van seksueel misbruik van kinderen op het
internet.

66 OPVOEDING
## Opvoedingstelefoon
opvoedingstelefoon.be
Klankbord voor ouders die merken dat het met de
opvoeding de verkeerde kant lijkt op te gaan. Bel de
Opvoedingslijn via 078-15 00 10.
## Centra voor Leerlingenbegeleiding
ond.vlaanderen.be/CLB
www.pov.be
vclb-koepel.be
go-clb.be
ovsg.be
Elk centrum voor leerlingenbegeleiding biedt een
wegwijzer voor leerlingen, ouders, personeel en
instellingen. Klik op de link van jouw onderwijsnet.
## Expoo
expoo.be
Expertisecentrum voor opvoedingsondersteuning. Je vindt
er als begeleider vorming, ontmoetingen en informatie
over opvoeden.
## Groei mee
groeimee.be
Hier krijgen begeleiders van kinderen en jongeren nuttige
en luchtige tips en artikels over opvoeden. Je vindt ook
een mama- en papa-blog, groeimee-tv, opvoedingstips en
opvoedingspolls.
## Opvoedingswinkel
groeimee.be/soort-organisatie/opvoedingswinkel
Gratis en anoniem een luisterend oor,
opvoedingsinformatie en raad.
## Orbit
orbit.org.au
Op de website van Orbit kun je terecht voor informatie
voor opvoeders, gezinnen of het spel zelf.
Sinds maart 2017 is er ook een app: Orbit Rescue.
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