Reader ‘Seksuele opvoeding’ - 6 november 2018

Beste ouder,
Heel hartelijk welkom op deze vierde avond van ‘Opvoeden doe je
samen!’. Wat mooi om opnieuw SAMEN te komen om elkaar hier
vanavond te ontmoeten. Samen willen we nadenken en spreken over
het thema ‘Seksuele opvoeding in gezin, school en kerk’.
Seksualiteit is een thema waar iedereen mee te maken heeft. Dus ook
onze kinderen. Allereerst is er de eigen lichamelijke ontwikkeling, hoe
wonderlijk je gemaakt bent en hoe je lichaam verandert. Het is goed
om daar met onze kinderen over te praten: wie heeft ons gemaakt en
wat betekent dat dan voor ons omgaan met ons lichaam? Maar ook:
wat gebeurt er met je als je in de puberteit komt? Belangrijk om daar
met onze kinderen over te spreken, om hen daarop voor te bereiden.
Dat gesprek is ook heel belangrijk omdat onze kinderen midden in de
wereld staan die de mond vol heeft van seksualiteit. Maar dat is dan
wel een ander beeld dan het prachtige beeld dat de Bijbel ons
voorhoudt.
Dat dit deel van de opvoeding niet altijd makkelijk is, zal de ervaring
van menig ouder zijn. En juist daarom willen we er deze avond met
elkaar over doorpraten!
In de lezing wil mw. Sarina Brons ons handvatten voor de seksuele
opvoeding meegeven. Op verschillende manieren komt het thema
terug in de workshops. Daar gaan we samen in gesprek en leren we
met en van elkaar. Omdat je niet alle workshops kunt volgen – helaas –
zijn in deze reader diverse werkbladen en artikelen opgenomen. Om
ook thuis nog eens verder te kunnen lezen, denken én spreken.
We hopen op een goede, inspirerende en rijk gezegende avond die
praktische handvatten geeft voor de opvoeding van onze kinderen!
Het LCJ
(in samenwerking met Erdee Media Groep en Driestar Educatief)
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Ontvangst met koffie en thee
Welkom en opening
Lezing ‘Seksuele opvoeding in gezin, school en kerk’
Pauze
Workshops
Plenaire bespreking
Sluiting
Napraten onder het genot van een hapje en drankje
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Mw. Sarina Brons
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Workshopleider: Sarina Brons
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Workshopleider: Elly van der Gouwe

Stelling: Zeven jaar is een mooie leeftijd voor
seksuele voorlichting.
Ja/Nee, want…

1. Zelfbeeld: wie ben ik?
Wat hebt u uw kind onlangs geleerd?

Wat zou u uw kind willen leren?
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2. Sociale normen: wat is normaal?
Wat hebt u uw kind onlangs geleerd?

Wat zou u uw kind willen leren?

3. Weerbaarheid: wat zou je doen als…?
Wat hebt u uw kind onlangs geleerd?

Wat zou u uw kind willen leren?

4. Duurzame relaties: liefde en trouw
Wat hebt u uw kind onlangs geleerd?

Wat zou u uw kind willen leren?
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Workshopleider: Marieke Griffioen
Praatjes op het schoolplein
Je komt je dochter van 11 ophalen op school. Een groep jongens en meiden
uit groep 8 staat bij elkaar. Aan de manier van lachen en praten, vermoed je
dat ze het hebben over seks. Terwijl je aan komt lopen, hoor je nog net dat ze
het hebben over aftrekken en over vingeren. Je dochter staat in de groep
mee te luisteren.
Wat doe je? Hoe reageer je erop (als je weer met haar alleen bent)?
Menstruatie en natte droom
Je dochter zit in groep 7 en is ‘vroeg rijp’. Ze menstrueert al en voelt zich daar
heel ongelukkig onder…
Hoe help je haar op de beste manier?
Misschien speelt dit bij jouw kinderen nog niet maar denk je wel na over hoe
je ze voor moet bereiden.
 Hoe bereid jij je dochter voor op haar eerste menstruatie?
 Hoe bereid je je zoon voor op een natte droom, en het krijgen van een
erectie?
 Vind je het lastig om deze zaken bespreekbaar te maken? Deel
onderling tips uit hoe je dit zou kunnen doen.
Hot issue bij jongeren
Veel jongeren lopen met vragen rond zelfbevrediging.
Hoe denk je hier als ouder over? Op welke manier zou je over dit onderwerp
kunnen spreken met je zoon of dochter?
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De Bijbel over seksualiteit
Er werden in het eerste deel van de workshop voorbeelden genoemd hoe de
Bijbel heel concreet aanleiding geeft om het thema seksualiteit te bespreken.
Zowel als het gaat om het genieten van deze gave, als de beschermende
grenzen en ook waarschuwingen die God geeft.
Bespreek met elkaar op welke plekken in de Bijbel (nog meer) seksualiteit
besproken wordt, en hoe je vanuit het betreffende Bijbelgedeelte het gesprek
aan zou kunnen gaan met je kind(eren).
Onbespreekbaar…
Je kind is inmiddels 11 jaar… Al verschillende keren heb je geprobeerd om het
onderwerp seksualiteit bespreekbaar te maken.
Het lijkt wel alsof het niet landt, alsof je kind het er gewoon niet over wil
hebben.
Herken je dit? Kun je elkaar als ouders tips geven hoe hier mee om te gaan?
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Workshopleider: Jeroen van der Laan
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Workshopleider: Evelyne Sinke-Provily

Hoe werk ik aan de
weerbaarheid van
mijn kind(eren)?
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---------------------------------------------------------------------

Wat wil ik verbeteren?
Schrijf 2 of 3
actiepunten op.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Workshopleider: Kees van Vianen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17

’

’

Interview met Sarina Brons over seksuele opvoeding
Bron: Geloof in het gezin
Wanneer vertel je ‘het’ aan je kinderen? Hoe begin je een gesprek over
seksualiteit? En hoe voer je het gesprek over intimiteit als je dochter
verkering krijgt? Sarina Brons schreef er een praktisch boek over:
‘Blozen mag’. Speciaal voor de Outline ontmoet jeugdwerkadviseur
Kasper van Helden haar voor een interview.
Wie is Sarina Brons?
“Ik ben 48 jaar, we hebben drie kinderen die inmiddels allemaal het
huis uit zijn. Ik ben GZ-psycholoog bij Eleos en sinds 2,5 jaar
predikantsvrouw. Mensen zouden me kunnen kennen van de boeken,
‘Ruimte door regels’ of ‘Blozen mag’.”
Wat drijft je om een boek over seksuele opvoeding te schrijven?
“Ik merkte dat veel ouders worstelen met dit onderwerp. Veel ouders
hebben in hun eigen opvoeding geen voorbeeld gehad van hoe het
kan. Seksualiteit is iets prachtigs wat God ons geeft, maar tegelijkertijd
ook een moeilijk en ingewikkeld onderwerp. Ik merk dat ik opvoeders
hierin graag dien.
In de tijd dat ik verkering had, was er iemand die me vertelde dat het
waardevol is om te wachten, dat seksualiteit iets kostbaars is, dat je
niet zomaar te grabbel gooit. Dat vond ik zo mooi, dat gun ik anderen
ook.”
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Waarom is het belangrijk dat ouders met hun kinderen spreken over
seksualiteit?
“De maatschappij propageert een vrije seksuele moraal. Kinderen
komen deze boodschappen overal tegen. Denk bijvoorbeeld aan
reclames op straat. Willen we dat onze kinderen over seks denken
zoals God het heeft bedoeld, dan zullen we hen bewust de christelijke
waarden en normen moeten bijbrengen.”
Kun je te vroeg beginnen met seksuele opvoeding?
“Toen onze zoon vijf jaar was wilde hij graag puppy’s van onze hond. Ik
heb toen uitgelegd dat als een vrouwtjeshond loops is, een
mannetjeshond graag op haar wil springen. Dan zorgt hij ervoor dat er
zaadjes bij het vrouwtje binnen komen. Ik dacht toen: Het is eigenlijk
wel een mooie gelegenheid om de lijn door te trekken naar mensen.
Maar is vijf jaar niet aan de vroege kant? Ik heb het erop gewaagd en
heb er nooit spijt van gehad. Dat hij de boodschap begrepen had bleek
wel uit zijn opmerking: ‘Dus papa en mama hebben het drie keer
gedaan.’
Wat mij betreft begint de seksuele opvoeding direct na de geboorte.
Als we ons kind koesteren en verzorgen, geven we ons kind hiermee
een positieve lichaamsbeleving. Wanneer een peuter ziet dat zijn papa
en mama elkaar een knuffel geven, leert hij hierdoor iets over
intimiteit.
Hoe ouder het kind is hoe lastiger het wordt om voor het eerst over
seksualiteit te spreken. Als het van jongs af aan al een onderwerp van
gesprek is, is het in de tienerleeftijd minder een beladen onderwerp. Ik
vind het van belang dat we niet denken als we het een keer hebben
verteld: nu zijn we klaar. Het helpt een kind dat we regelmatig
herhalen wat al is verteld.”
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Nu we het toch over tieners hebben: heb je nog tips?
Wanneer je kinderen ouder worden en verkering krijgen maken ouders
zich nogal eens zorgen. Gaat het wel goed? Wanneer je dan met ze in
gesprek gaat vraag dan niet: ‘Wat doe je allemaal?’. Gun je dochter
een stuk privé over hoe intiem ze is met haar vriend. Het is wel goed
dat we het gesprek voeren zodat je weet hoe ze erover denkt. Dat we
vragen: ‘Hoe denk je erover? Wat is jouw mening?’ Maar het
belangrijkste is dat je betrokkenheid laat merken en jezelf ook
kwetsbaar opstelt. Dat je de boodschap geeft: ‘Als je ergens mee
worstelt, kun je bij me terecht’.”
Hoe kijk je aan tegen het gebruik van voorlichtingsboekjes?
“Ik zeg altijd tegen ouders: ‘Voer het gesprek ook op een manier die bij
jou past.’ De ene ouder vindt het fijn om dit aan de hand van een
boekje te doen, een andere ouder vindt dit maar niets.
Als je een boekje aanschaft, lees eerst zelf de tekst en bekijk de
plaatjes. Voel je je prettig bij hoe erover wordt geschreven en hoe het
in beeld wordt gebracht? Als jij je er ongemakkelijk bij voelt geef het
boekje dan niet of lees er niet uit voor. Er zijn ook goede seculiere
boekjes. Leg hierbij wel goed uit aan je kinderen waarin jouw visie
verschilt van wat in het boekje wordt beschreven.”
Hoe kan de kerk van betekenis zijn voor ouders als het gaat om de
seksuele opvoeding?
“Ik vind het heel goed als in de kerk ook gesproken wordt over
seksualiteit. Bijvoorbeeld in een dienst naar aanleiding van het
zevende gebod. Maar ook op catechisatie en op de club is het goed als
er met jongeren over seksualiteit wordt gesproken. Een tip hierbij is
om de ouders hiervan op de hoogte te brengen, zodat ze er thuis op in
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kunnen haken. Laten we als gemeente biddend rondom de jongeren
en hun ouders te staan.”
Kun je nog meer voorbeelden geven van mooie aanleidingen voor een
gesprek over seks?
“We mogen God bidden om openingen voor gesprek. Het is bijzonder
om te merken dat God dat gebed dan ook verhoort. Als we er alert op
zijn geeft God ons in het dagelijks leven regelmatig aanknopingspunten
om met onze kinderen te spreken over seksualiteit: Een buurvrouw die
zwanger is, het maandverband op het toilet of je zoontje die zijn
middelvinger opsteekt.
Toen onze dochters in de tienerleeftijd waren, lazen we na het
avondeten Deuteronomium 23. Daarin staan de voorschriften voor
wanneer een man een natte droom heeft gehad. Dit was een mooie
aanleiding om aan hen te vertellen hoe dit bij jongens gaat. Op
dezelfde manier kunnen de reinheidswetten rondom menstruatie uit
Leviticus een aanleiding tot gesprek zijn. Lees dus gewoon de hele
Bijbel met elkaar en grijp de gelegenheden die zich aandienen aan. Er
is vaak wat moed nodig om het onderwerp aan te snijden, maar vrijwel
altijd zijn je kinderen achteraf dankbaar dat je het hebt gedurfd.”
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Deze tekst komt uit:
Wonderlijk gemaakt – Methode seksuele vorming voor het
basisonderwijs (Driestar Educatief, 2013)

1. Een Bijbelse en pedagogische visie op seksuele vorming
Inleiding
Samen onderweg, met de rugzak op de rug en sportieve kleren aan. Een
leerling huppelt voor je uit. Ze wijst je verrukt op de paarse libelles die
uitdagend achter elkaar aan vliegen. Samen sta je stil en kijk je om je heen.
Wat een uitzicht! ‘U weet de weg toch wel, meester?’ Ongeduldig trekken de
meiden aan je hand. Je pakt de kaart en legt geduldig uit hoe de weg verder
zal gaan. Het pad is soms zwaar, maar je ondersteunt je leerlingen zo goed
mogelijk om de tocht te vervolgen.

Wat is opvoeden anders dan kinderen op weg helpen en een tijd meelopen
op de levensweg? De weg wijzen, voorop gaan en samen de omgeving
bekijken, totdat ze zelf de weg kunnen vervolgen en volwassen worden.
Als christelijke opvoeders willen we niets liever dan dat kinderen
gedurende de levensweg hun Schepper leren kennen en hun hoop op God
stellen.
Seksuele vorming is een vanzelfsprekend onderdeel van de opvoeding,
waar zowel ouders als leerkrachten onvermijdelijk mee te maken krijgen
naarmate kinderen zich meer ontwikkelen. We geloven dat seksualiteit
een Scheppingsgave is van vóór de zondeval, die God in Zijn genade ook
daarna heeft laten bestaan. Wat zo ontzagwekkend mooi en intiem
bedoeld is, wordt echter ook omringd door zoveel gebrokenheid en zonde,
te zien in onze maatschappij. Daarom is aandacht voor seksuele vorming zo
belangrijk.
In dit hoofdstuk wordt het Bijbelse en pedagogische kader beschreven van
waaruit seksuele vorming vormgegeven wordt. Seksuele vorming moet
gevoed worden door de Bron waaruit we leven. Seksuele vorming is
daarom onlosmakelijk verbonden met geloofsopvoeding.
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Wie zijn het kind en de opvoeders? Wat is het doel van seksuele vorming?
Wat kunnen de opvoeders doen om het kind te begeleiden en hoe moet
dat in onze maatschappij? Deze vragen worden hieronder beantwoord.
Kinderen en opvoeders: wonderlijk geschapen
Wat een wonder om nieuw leven met eigen ogen te kunnen zien, al is het
nog maar vijf centimeter lang. Bij een echo van twaalf weken zijn de
contouren van het lichaam al te zien, de armen en de benen compleet met
vingers en tenen. Het hartje klopt haastig en regelmatig, als bewijs van het
nieuwe bestaan!

Vol verwondering kijken we naar het ontstaan van nieuw leven, want de
Schepper heeft alle kinderen (en volwassenen) in de moederschoot
geweven (Psalm 139). Geschapen naar Gods beeld (Genesis 1:27) en nog
steeds drager van Gods beeld. Ieder kind is uniek, al werden we ook
allemaal in zonde ontvangen en geboren.
God heeft Zijn schepping en daarmee ook de mens in ontwikkeling
geschapen. Vanaf de geboorte ontwikkelt een kind zich. De seksuele
ontwikkeling die bij het lichaam hoort, is daar een vanzelfsprekend
onderdeel van. Kinderen stellen nieuwe vragen, ontdekken nieuwe dingen
en leren nieuwe vaardigheden. Je ziet steeds nieuwe dingen die het kind
eerder nog niet kon. Het kind is onderweg naar volwassenheid.
Gedurende dat eerste stuk van de levensweg, die ontwikkeling naar
volwassenheid, hebben kinderen behoefte aan het voorbeeld en de leiding
en begeleiding van opvoeders. Niet alleen omdat kinderen de weg nog niet
alleen kunnen gaan, maar ook omdat we ze de juiste richting willen wijzen.
Ouders zijn wel degenen met de grootste rol, maar niet met de enige rol.
Juist leerkrachten op de basisschool hebben ook een belangrijke
verantwoordelijkheid. De school is daarmee het verlengde van thuis.
Net als bij de hele opvoeding is ook bij seksuele vorming de liefde en
verantwoordelijkheid van opvoeders om het kind heen van groot belang.
Het voorbeeld dat ze zien in onze houding, de woorden die ze van ons leren
en de vaardigheden die wij ze aanleren, zijn bepalend voor de verdere
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ontwikkeling.
Met vallen en opstaan doen we ons best. Juist rond seksuele vorming is er
veel verlegenheid en onervarenheid. Het is niet erg als kinderen dat aan
ons merken, het geeft iets weer van de intimiteit en verwondering die past
bij het onderwerp. Gelukkig mogen we ook weten dat we de
verantwoordelijkheid en middelen van God ontvangen hebben. Van Hem zijn
we afhankelijk. In gebed zoeken we naar de juiste weg en we gebruiken
Gods Woord als kompas als we kinderen begeleiden in hun seksuele
ontwikkeling.
1. De prachtige manier waarop God mensen geschapen heeft, wekt tot verwondering.

2. Seksuele ontwikkeling is onderdeel van de lichamelijke groei en totale ontwikkeling van
kinderen en is daarom een vanzelfsprekend onderwerp.

Doel van (seksuele) opvoeding
Je ziet ze zelfstandiger worden in groep 8. Een groep van vier meiden heeft
een prachtige collage over vriendschap en huwelijk gemaakt. Respect, liefde,
emoties, verschillen tussen man en vrouw en Bijbelteksten – alles komt aan
bod. En in de presentatie verwoorden ze duidelijk hun eigen mening over
aanrakingen en seksualiteit.

Waar zijn we naar op weg? Wat willen we bereiken met seksuele vorming?
Zolang de kinderen nog niet volwassen zijn, hebben opvoeders een taak.
Daarna hopen we dat ze zelfstandig verder kunnen, maar wel afhankelijk
van God en verbonden met anderen.
Wat betreft seksualiteit willen we allereerst dat ze hun eigen seksualiteit
leren (her)kennen als scheppingsgave. Daarna ook dat ze zelfstandig goede
keuzes kunnen maken en met verwondering, vertrouwen en weerbaarheid
een plaats in de huidige maatschappij innemen.
Naast zelfstandigheid willen we dat kinderen God leren kennen en leren
leven volgens Zijn leefregels in de huidige maatschappelijke context. Dat ze
zich Gods waarden en normen rondom seksualiteit, huwelijk en gezin
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eigen maken. We zien graag dat ze de gebrokenheid erkennen die er is
rondom seksualiteit en relaties. Toch hopen we dat ze relaties van liefde en
trouw met vrienden en later eventueel met een levenspartner kunnen
opbouwen.
3. Vanuit de Bijbel zien we seksualiteit als gave van God binnen een duurzame
huwelijksrelatie van man en vrouw.
4. Begeleiding bij ontluikende seksualiteit vergt bijzondere aandacht en zorgvuldigheid,
omdat ook emotionele aspecten een grote rol spelen.

Wat doen de opvoeders?
Samen lachen en hard werken, dat kenmerkt je klas. Gedurende het jaar zijn
er veel gesprekken en wordt er veel uitgelegd. Je biedt grenzen en
gezelligheid. Stap voor stap worden ze zelfstandiger. Samen onderweg op dit
stukje van de levensweg.

Gedurende het gedeelte van de levensweg dat je als opvoeders met
kinderen meeloopt, wordt er van alles doorgeven. In het alledaagse
samenzijn zien kinderen en leerlingen jouw levensvoorbeeld. Je beschermt
ze zo goed mogelijk voor gevaren en biedt een veilige omgeving. Je legt uit
en geeft door wat de Bijbel zegt. Je ondersteunt de kinderen in hun
ontwikkeling en wijst ze de weg. Het liefst wijden we ze in in Gods
geheimen van het leven en bereiken we hun hart daarmee. Ook
seksualiteit krijgt een plaats in het alledaagse opvoeden.
1.

Samenleven
‘Juf, hebt u het ook in de krant gelezen, van dat meisje dat van de fiets
getrokken is in het park?’ De juf knikt instemmend: ‘Ik hoorde er al meer
kinderen over. Zullen we er even met elkaar over praten? Wat dachten jullie,
toen je het hoorde? (…) Wat zou je kunnen doen als zoiets zou gebeuren?’

Opvoeden is allereerst samenleven en voorleven, ook in de klas. Kinderen
zien wat de leerkracht belangrijk vindt in zijn houding en de
gespreksonderwerpen. De vanzelfsprekende dagelijkse gesprekken, die
ook plotseling over lichamelijkheid, grenzen en seksualiteit kunnen gaan,
zijn opbouwend. Eerlijkheid en echtheid van de leerkracht zijn van belang.
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2.

Beschermen
Als ze weer eens verontwaardigd naar je toe komen waarom ze een
bepaalde website niet kunnen zien, vertel je ze: dat is voor onze veiligheid.

In de klas zorg je voor een veilige omgeving, niet alleen fysiek, maar juist ook
emotioneel. Veiligheid om met elkaar te kunnen praten, veiligheid ook in
het omgaan met elkaar en elkaars lichamen. Gevaren van buitenaf
proberen we af te wenden. We hopen de kinderen toe te rusten om
zelfstandig te leren omgaan met de gevaren die er ook rondom media en
seksualiteit in onze maatschappij op de loer liggen.
3.

Doorgeven
‘In het begin schiep God man en vrouw, en ook jullie heeft Hij geschapen. We
gaan vandaag bespreken hoe we alle lichaamsdelen noemen en hoe we met
elkaar omgaan.’ Tijd voor een les seksuele vorming.

Naast de basis van samenleven en beschermen, zijn we juist in de klas
vrijwel de hele dag bezig met doorgeven. Vanuit Gods Woord vertellen we
de verhalen jaar in jaar uit. We leren de leerlingen verwondering over Gods
schepping en hoe Hij ook ons geschapen heeft. Ook nieuwe kennis of sociale
normen die we vanuit de Tien Geboden kennen, geven we door,
bijvoorbeeld dat seksualiteit binnen het huwelijk past. De
gewetensvorming van kinderen is gebaat bij het leren van regels en goed
gedrag.
4.

Ondersteunen
Op allerlei vlakken helpen we de leerlingen vooruit in hun ontwikkeling. We
leren ze de juiste woorden en omgangsvormen en bieden ze nieuwe
informatie. Ondersteunen is wat we hele dagen doen.

Op allerlei vlakken helpen we kinderen vooruit. Ze zijn in ontwikkeling
geschapen. Naarmate het kind het einde van de basisschool nadert,
verandert het lichaam en gaat de jongen zich ontwikkelen tot man, het
meisje tot vrouw. We besteden aandacht aan deze lichamelijke
veranderingen. We moedigen de kinderen aan en ondersteunen ze om een
gezond zelfbeeld te ontwikkelen.
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5.

Weg wijzen
‘Dit gaan we zo niet doen. Ik wil dat jullie voortaan met woorden een
meningsverschil oplossen in plaats van met handen en voeten.’

Onderweg naar de volwassenheid wijzen we kinderen voortdurend de
weg. We bieden grenzen op hun pad en geven de juiste richting aan. Met
Gods Woord als kompas. Daarmee leren we de kinderen normen en
waarden rond seksualiteit. We leren ze zelfbeheersing en omgaan met
grenzen, van zichzelf en van anderen. We wijzen de weg om sterk te staan
in de maatschappij die seks als consumptieartikel aanprijst.
Gehoorzaamheid aan Gods heilzame geboden helpt ons onszelf en
anderen te beschermen. Confrontatie met verkeerde normen kan kinderen
afstompen. Toerusting en vorming zijn belangrijk, totdat ze zelfstandig de
juiste richting kunnen kiezen.
6.

Inwijden
Wat waren ze stil toen de hoogzwangere moeder na het zien van de beelden
in de baarmoeder met tranen in de ogen vertelde hoe ze de bewegingen van
het kindje kon voelen. Het baby’tje kan ons al horen praten!

Wanneer er zo’n bijzondere sfeer in de klas is dat onze harten geraakt
worden, beleven we samen gouden momenten. Op zulke momenten, die
vaak zomaar komen en gaan, worden de kinderen ingewijd in de geheimen
van geloof en liefde. Als kinderen niet van jongs af aan geleerd is waar het
in de kern van ware seksualiteit om draait, wordt het moeilijk hun hart en
lichaam te bewaren voor hoe God het bedoeld heeft.
5. Zelfvertrouwen, vertrouwen in anderen en weerbaar gedrag liggen aan de basis van gezonde relaties
en seksualiteitbeleving.

6. Kinderen moet weerbaarheid geleerd worden om juist te kunnen handelen in bedreigende situaties.

Seksuele vorming in deze tijd
‘Juf, hij zegt homo tegen mij!’, ‘Waarom hangen ze wel reclame voor
ondergoed en niet voor pyjama’s of dikke wollen truien op straat?’ Allerlei
dagelijkse opmerkingen bepalen je bij de invloed van de hedendaagse
maatschappij; een uitdaging om daar eerlijk en evenwichtig op te reageren!
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De tijd waarin we leven is anders dan de tijd van de Bijbel, zelfs anders dan de
eeuwen en decennia voor ons, hoewel seksuele ontsporingen in alle tijden
voorkomen. De gebrokenheid die met de zondeval in de wereld is gekomen,
heeft de gave van seksualiteit hevig aangetast. Verbroken relaties, perverse
activiteiten, seksueel misbruik komen vaker voor dan we denken.
Opvoeden in het huidige Nederland levert nieuwe vraagstukken op, ook
rondom seksualiteit. De levensgrote lingeriereclames langs de weg en de
overal geaccepteerde liefdesliedjes over vreemdgaan en intimiteit omringen
ons, of we nu willen of niet. Seks is in onze maatschappij verworden tot een
consumptieartikel en vrouwen worden gemakkelijk gezien als lustobject.
Seksualiteit wordt over het algemeen losgekoppeld van liefde, en van het
huwelijk, van duurzame relaties in liefde en trouw. Seksualiteit en praten
over seksualiteit is geen taboe meer, en van die openheid moeten wij als
opvoeders ook gebruik maken om onze kinderen en leerlingen vroeg toe te
rusten met verwondering, vertrouwen en weerbaarheid. Er is veel
gebrokenheid in gezinnen. Echtscheiding en alleenstaand ouderschap komen
steeds vaker voor. En achter de voordeur kan ook rondom seksualiteit van
alles spelen, zoals geslotenheid, negatieve ervaringen, pornografie, seksueel
misbruik of seksueel geweld.
Ook rondom seksuele diversiteit is de acceptatie in onze samenleving sterk
veranderd. De diversiteit in seksuele gerichtheid en het seksuele gedrag dat
daarbij hoort, wordt steeds meer breed geaccepteerd en gepropageerd. In
Nederland kunnen homohuwelijken gesloten worden. In de samenleving en
ook door christenen wordt verschillend gedacht over de acceptatie van
homoseksualiteit. Wat betreft het respectvol omgaan met elkaar en het
accepteren van mensen met een andere gerichtheid, hebben christenen in
elk geval een belangrijke rol. We moeten voorkomen dat jongeren en
volwassen zich afgewezen of gestigmatiseerd voelen vanwege hun
gerichtheid.
In het publieke debat over homo-emancipatie in het onderwijs in Nederland
horen we vaak de neiging om homodiscriminatie vooral toe te schrijven aan
christenen en aan christelijke scholen. Uit het onderzoek naar
homoseksualiteit en onderwijs van de afgelopen 30 jaar blijkt echter
consequent dat de onveiligheid zich vooral voordoet in het VMBO en niet
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specifiek op christelijke scholen.
Het is van het grootste belang om ons als opvoeders bewust te zijn van deze
tijd en ons best te doen onze kinderen veiligheid te bieden en te
ondersteunen door de juiste waarden en betekenissen over te brengen.
Zodat ze hun hart en hun lichaam leren en durven te verzorgen, te bewaren
en te gebruiken zoals God dat heeft bedoeld.
7. Het is nodig tegengeluid te bieden tegen het moderne denken over seksualiteit en seksuele
diversiteit.

2. Ontwikkeling van kinderen
Inleiding
Om kinderen op de juiste manier te begeleiden in hun seksuele
ontwikkeling, is het van belang de hoofdpunten van hun ontwikkeling op
een rij te hebben. Opvoeders kunnen daarbij aansluiten door in seksuele
vorming de juiste onderwerpen en belangrijke leefregels te bespreken.
Door eenvoudig te beginnen met informatie bieden in de kleuterjaren,
wordt een veilige basis gelegd voor het verder ontdekken van de
scheppingsgave van seksualiteit. Juist bij dit onderwerp dringt echter ook
de gebrokenheid zich aan ons op. We willen daarom ook de donkere
kanten die in onze wereld gepaard gaan met seksualiteit, aan de orde
stellen.
Voortdurende aandachtspunten zijn:
Verwondering over Gods schepping van man en vrouw en de gave van
seksualiteit
Bevorderen van zelfvertrouwen en weerbaarheid
Informatie over lichamelijkheid, voortplanting, zwangerschap en
geboorte
Toerusten met Bijbelse normen en waarden
Bewustzijn van donkere zijden van seksualiteit
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Structuur
Onderstaande informatie is beschreven voor het basisonderwijs per twee
groepen. Steeds wordt aandacht besteed aan de algemene ontwikkeling van
kinderen en de seksuele ontwikkeling. Dit mondt uit in richtlijnen voor
opvoeders voor deze leeftijdsperiode.
Groep 1 en 2
Algemene ontwikkeling
Jonge kleuters denken egocentrisch. Er is een sterke ik-betrokkenheid van de
kleuter bij de gebeurtenissen om hem heen. Gaandeweg krijgt het kind
steeds meer belangstelling voor andere kinderen. Het kind gaat ontdekken
dat iedereen verschillend is en weet nog niet altijd hoe het met deze
verschillen moet omgaan. Ook de verschillen tussen jongens en meisjes
worden duidelijk. In spelletjes als ‘vadertje-en-moedertje’ gaan ze het gedrag
dat bij hun sekse past uitproberen.
In de basisschool komen kinderen in aanraking met grotere groepen
leeftijdgenootjes. Dat betekent dat er andere gedragsregels en
omgangsvormen van jonge kinderen worden gevraagd.
Het kind is zich vaak niet bewust van de invloed van het eigen gedrag op de
gevoelens van anderen. De kinderen kennen de basisgevoelens door hun
eigen ervaringen, maar niet alle kinderen kunnen hun gevoelens hiernaar
herleiden en benoemen.
In deze jaren wordt het geweten gevormd door de regels en grenzen waar
het kind mee te maken krijgt. Dit biedt het kind ook veiligheid. Hoe ouder de
kleuter, hoe meer hij gaat begrijpen van de bedoeling achter regels.
Veel kinderen zullen wel afspraken hebben met hun ouders over waar ze
mogen spelen en over het meegaan met vreemden. Het is echter goed om
deze zaken ook op school aan de orde te stellen, omdat niet alle kinderen
met dergelijke afspraken op de hoogte zijn en weet hebben van het gevaar
van het zomaar meegaan met anderen.
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Seksuele ontwikkeling
Jonge kleuters kunnen genieten van het spelen met taal, waaronder het
gebruiken van ‘vieze woorden’. Ze vinden die woorden interessant. Het
levert aandacht op. Meestal gaat dit woordgebruik vanzelf over, zeker als er
minder aandacht aan besteed wordt. Maar kinderen mogen ook leren wat
wel en niet gepast is.
Het aanraken van de eigen geslachtsdelen kan kinderen een prettig gevoel
geven. In de kring kan het voorkomen dat een kind met zijn hand in zijn broek
zit of het lekker vindt om met de geslachtsdelen over de stoel te schuiven.
Deze masturbatie is soms te zien aan het opgewonden gezicht en de
glimmende ogen. Ook in spelletjes kunnen kleuters hun eigen en andermans
lichaam ontdekken. Redenen genoeg voor een gesprek met kinderen over
bijvoorbeeld het begrip ‘privé’. Je privélichaamsdelen zijn van jezelf, anderen
hoeven die niet te zien of aan te raken en zelf raken we die ook niet aan in
het openbaar.
Kleuters kunnen erg geïnteresseerd zijn in het voortplantingsverhaal; dat past
bij de normale nieuwsgierigheid van kinderen van deze leeftijd.
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Zwangerschap en geboorte hebben op deze leeftijd nog geen enkele relatie
met seksuele gevoelens of gedrag. Het beantwoorden van de vragen is
belangrijk. Al begrijpen ze niet alles, ze zullen onthouden wat ze al wel
kunnen bevatten.
Sommige kleuters zullen al wat preutser omgaan met hun eigen lichaam. De
manier waarop kinderen in deze leeftijd met schaamte omgaan, verschilt per
kind. Dat kan ook liggen aan de wijze waarop er in de thuissituatie met bloot
wordt omgegaan.
Taak van de opvoeders
De taak van opvoeders in seksuele vorming bij deze leeftijd, omvat de
volgende aspecten:
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Groep 3 en 4
Algemene ontwikkeling
Kinderen in groep 3 en 4 vergelijken zich steeds meer met anderen. Ze weten
steeds beter wie ze zelf zijn en wat ze zelf kunnen. Daarnaast kunnen ze zich
inmiddels steeds beter verplaatsen in anderen. Ze kunnen zich inleven in
andermans gevoelens en elkaars gedrag begrijpen.
Wat betreft gewetensvorming, begrijpen kinderen van deze leeftijd steeds
meer van de regels om hen heen. Ze zijn zich bewust van de sociale normen
die er zijn rondom gedrag.
Het is goed om stil te staan bij de eigen grenzen en die van anderen. Niet ieder
kind heeft voldoende zelfvertrouwen en zelfbewustzijn om op een goede
manier aan te geven dat zijn/haar grenzen overschreden worden. Kinderen
die hun grenzen wel aangeven, zijn zich nog niet altijd bewust van
lichaamstaal en oogcontact. Voor veel kinderen is het moeilijk zich daarnaast
ook bewust te zijn van de grenzen van anderen. Uit ervaring weten ze wel dat
ieder kind verschillend is, maar hoe ze ermee om moeten gaan als een ander
zijn/haar grens aangeeft, weten ze vaak niet precies.
Kinderen identificeren zich aanvankelijk nog heel sterk met hun ouders of
verzorgers en ook met oudere kinderen. De loyaliteit aan de eigen omgeving
is sterk. Een onveilige situatie thuis zal door de kinderen zelf minder snel
herkend worden. Toch is die gebrokenheid er bij veel kinderen.
In de klas zul je merken dat de kinderen steeds meer gaan optrekken met hun
eigen seksegenoten. Vanaf een jaar of zeven is een duidelijke voorkeur voor
de eigen sekse te zien, vooral vanwege dezelfde interesses. Meisjesgroepjes
of jongensgroepjes vormen een belangrijke ervaringswereld om het gedrag te
oefenen dat past bij de eigen sekse. Er zijn echter ook meisjesachtige jongens
en jongensachtige meisjes die zich soms meer thuis voelen bij de
omgangsmanieren van de andere sekse. Vriendschap tussen een jongen en
meisje kan nog heel gewoon zijn. Voor vriendschap is tot een jaar of acht
vooral ‘dezelfde dingen leuk vinden’ belangrijk. Daarna gaat het ook om de
persoon van de ander; elkaar nodig hebben en steunen.
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Seksuele ontwikkeling
Het lijkt of kinderen in deze periode minder interesse hebben voor
seksualiteit, vandaar dat deze de seksueel latente periode genoemd wordt.
Toch gaat de ontwikkeling gewoon door en richt de aandacht zich meer op
anderen.
Seksuele spelletjes zijn normaal op deze leeftijd, al worden deze steeds
minder in het openbaar gedaan. Kinderen begrijpen dat het spannende
gevoelens oproept, maar beseffen ook dat veel volwassenen het afkeuren.
De sociale normen rondom het eigen lichaam worden steeds beter begrepen
door de kinderen, bijvoorbeeld de regels rondom privélichaamsdelen. Ook
het schaamtegevoel ontwikkelt zich verder.
Verliefdheid kan ook voorkomen in de klas. Het is voor kinderen een speciaal
gevoel van iemand extra lief of leuk vinden. Het heeft nog weinig te maken
met lichamelijk gedrag.

34

Kinderen kunnen op deze leeftijd fantasie en werkelijkheid nog niet altijd
goed onderscheiden. Dat betekent dat het belangrijk is ervan uit te gaan dat
kinderen niet automatisch begrijpen wat hun over seksualiteit verteld wordt.
Taak van de opvoeders
De taak van opvoeders in seksuele vorming bij deze leeftijd, omvat de
volgende aspecten:

Groep 5 en 6
Algemene ontwikkeling
In deze leeftijdsperiode ontwikkelen kinderen meer zelfvertrouwen en de
emotionele stabiliteit neemt toe. Ze worden zich ervan bewust dat
eigenschappen en vaardigheden niet vastliggen, maar zich ontwikkelen onder
invloed van leeftijd, oefening en sociale omgeving. Dit biedt ook kansen om
de weerbaarheid in bedreigende situaties te vergroten.
Ze gaan zich steeds meer identificeren met leeftijds- en seksegenoten.
Kinderen van dezelfde sekse oefenen met hun gedrag. Voor jongens is het
belangrijk om zichzelf te bewijzen als stoer en sterk. Het inleven in en
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rekening houden met anderen gaat steeds beter. Ook voorbeeldfiguren of
idolen met wie kinderen zich kunnen identificeren worden belangrijk.
Onafhankelijkheid neemt toe, wat te merken is aan de eigen mening en het
claimen van eigen verantwoordelijkheid. Het denkvermogen heeft zich nu zo
ontwikkeld dat een kind logisch kan redeneren. De nieuwsgierigheid naar het
waarom achter dingen is groot, te merken aan de vele waaromvragen.

Seksuele ontwikkeling
Seksuele spelletjes kunnen nog steeds voorkomen en ook andere vormen
aannemen, zoals het vertellen van schuine moppen of spelletjes van
aanraking, vooral bij jongens (zie verder groep 7/8). Gevoelens van
verliefdheid kunnen een grotere rol gaan spelen. Hoe ouder het kind wordt,
hoe meer dit ook gekoppeld gaat worden aan lichamelijk contact. Kinderen
zoeken daarvoor vaker elkaars aanwezigheid.
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De groepsnorm is sterk gericht op heteroseksualiteit. Grapjes over
homoseksualiteit moeten echter niet getolereerd worden. Wel bieden die
gelegenheden voor gesprek.
Er kunnen kinderen zijn bij wie de lichamelijke verandering van het
volwassen worden al begonnen is. Dit zorgt voor grote verschillen tussen de
kinderen in de klas.
Taak van de opvoeders
De taak van opvoeders in seksuele vorming bij deze leeftijd, omvat de
volgende aspecten:

Groep 7 en 8
Algemene ontwikkeling
Kinderen in de hoogste groepen van de basisschool beginnen duidelijk meer
zelfstandigheid te ontwikkelen, dit is te merken aan de eigen meningen en
meer behoefte aan privacy en ruimte voor eigen verantwoordelijkheid.
Vanuit de morele ontwikkeling worden rond deze leeftijd de normen en
verwachtingen van de groep belangrijker, zowel van het gezin als van
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leeftijdsgenoten. Sociale afkeuring of instemming wordt belangrijker. De
kinderen kunnen ook beter zelf standpunten beredeneren.
De eerste lichamelijke veranderingen horend bij de puberteit kunnen
plaatsvinden, te merken aan het uiterlijk en het gedrag van kinderen. Dit kan
een zekere emotionele instabiliteit en verminderd zelfvertrouwen geven.
Extra aandacht voor het zelfbeeld en het omgaan met gevoelens is belangrijk.

Seksuele ontwikkeling
Er kunnen hevige emoties en verliefdheden spelen. Bijna alle kinderen in
deze leeftijd zeggen wel eens verliefd te zijn geweest. Soms wordt daarbij
ook gezoend.
De belangstelling voor volwassen seksualiteit neemt toe, kinderen kunnen er
samen over praten of mee bezig zijn. In sommige jongensgroepjes is
seksualiteit een belangrijk thema. Veel weten en vertellen geeft een hogere
status. Vaak gebeurt dit in de vorm van schuine moppen of het gebruik van
schuttingtaal. Soms blijft het niet bij praten, maar is er ook sprake van
seksueel gedrag, bijvoorbeeld het onderling aanraken van geslachtsdelen met
de handen of de mond. Het geeft een opwindend gevoel om in elkaars ballen
te stompen of te knijpen. Meestal onttrekt zich dit gedrag aan de ogen van
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volwassenen. Als het wel openbaar komt, is het goed hier allereerst
informerend op in te gaan. Het is verstandig om met kinderen van deze
leeftijd te praten over de normen en waarden rondom seksualiteit.
Tegelijkertijd kunnen kinderen erg preuts zijn rondom seksualiteit.
Waarschijnlijk heeft dit te maken met de puberteit die eraan komt. En de
verschillen in openheid binnen de gezinnen kunnen ook zorgen voor grote
verschillen in het gesprek dat je met de kinderen hebt rond dit thema.
Taak van de opvoeders
De taak van opvoeders in seksuele vorming bij deze leeftijd, omvat de
volgende aspecten:

39

Bron: Geloof in het gezin
Kinderen en tieners groeien op in een maatschappij die bol staat van seksuele
beelden en toespelingen; een uitdaging voor de ouders! Alhoewel de seksuele
revolutie vrijheid beloofde, zijn grenzeloosheid en losbandigheid het resultaat.
Voortdurend klinkt om ons heen: ‘Doe waar jij je goed bij voelt’.
Dat is nou juist een advies waar kinderen, tieners en jongeren niets mee kunnen,
zeker niet als het gaat om liefde en seksualiteit. Verliefdheid en opspelende
hormonen kunnen immers allerlei ‘goede’ gevoelens opwekken, maar zorgen er
ook voor dat je niet zo helder nadenkt en keuzes kunt maken waar je achteraf
erg veel spijt van hebt. Het is aan ons om kinderen en tieners te leren wat
gezonde seksualiteit is, hoe ze een goede relatie op kunnen bouwen en hoe om
te gaan met al die seksuele toespelingen om hen heen. Zodat ze up to date zijn
als het zover is: toegerust om een goede relatie aan te gaan.

1. OPVOEDEN RONDOM LIEFDE EN SEKSUALITEIT
Dit vraagt wel iets van ons opvoeders. Willen we hen goed voorbereiden, dan
moeten we weten wat ze op hun pad tegenkomen en welke kennis en
vaardigheden ze daarbij nodig hebben. Wat speelt er in de jongerencultuur en in
de samenleving? Wat zijn de sterken kanten van je kind en waar is hij kwetsbaar?
Welke situaties gaat hij tegenkomen en wat heeft hij nodig om daar goed mee
om te gaan?
Seksuele opvoeding begint al wanneer je kind nog klein is. Het omvat alles wat je
kind nodig heeft aan normen, waarden, ondersteuning en toerusting om op een
goede manier om te gaan met relatievorming, intimiteit en seksualiteit. Al van
jongs af aan ziet je kind hoe jij met deze dingen omgaat en welke dingen jij
belangrijk vindt. Hoe reageer jij op een aantrekkelijke man of vrouw in je buurt?
Hoe gaan jullie als partners met elkaar om? Hoe spreek je over relaties en
seksualiteit? Welke foto’s en berichten zet jij online en welke sites bezoek je?
Wat is jouw beeld van een waardevolle man of vrouw? Welke eisen stel je aan
een relatie? En welke rol speelt God op dit terrein?
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Het is bijzonder hoeveel wijze richtlijnen de Bijbel geeft als het gaat om liefde en
seksualiteit. Als je kijkt naar de tijd waarin de eerste christenen leefden, tussen
de Romeinen en de Grieken, dan is er in de kern niet zoveel veranderd. Een
samenleving die vervalt in losbandigheid en grenzeloosheid, waarin God een weg
wijst die ten leven leidt (Psalm 16:11). Het beste wat je kunt doen, is kinderen,
tieners en jongeren die weg wijzen.

2. GRENZEN EN INTIMITEIT
Je kunt al vroeg investeren in seksuele weerbaarheid, door kinderen van jongs af
goed te leren omgaan met hun lichaam, met hun eigen grenzen en met de
grenzen van anderen. Sommige kinderen kruipen graag op schoot en houden van
knuffelen en kroelen, maar andere kinderen zijn meer op zichzelf of kijken graag
eerst de kat uit de boom. Soms kan het je verrassen dat je kind ineens afstand tot
iemand houdt en geen handje of kusje wil geven. Aan de ene kant is het goed om
je kind bepaalde beleefdheidsvormen aan te wennen, aan de anderen kant is het
belangrijk om de grenzen van je kind te respecteren. Zo leert je kind dat hij
grenzen aan kan en mag geven en dat anderen daar rekening mee houden.
Een aai over zijn bol, een high-five, even een kroel of een potje stoeien: positief
lichamelijk contact doet kinderen goed. Kinderen die dit gewend zijn, kunnen
beter herkennen of lichamelijke toenadering door anderen positief bedoeld is of
dat er een onzuivere bedoeling achter zit.

3. IN GESPREK
Met je kind in gesprek gaan over seksualiteit voelt vaak wat ongemakkelijk. Maar
dat geeft niet. Het is niet erg dat je soms naar woorden zoekt of dat je bloost. Als
jij het gesprek durft aan te gaan, geef je je kind de ruimte om naar jou toe te
komen als hij een vraag heeft of ergens mee zit. Jij bent degene die de deur als
het ware open doet en het onderwerp bespreekbaar maakt. Je zult merken dat
hoe vaker je er eens iets over zegt, al is het met een boekje erbij, hoe makkelijker
het wordt om hierover te praten. Als seksualiteit, intimiteit en relaties
onderwerpen zijn waar je al van jongs af aan met je kind (op zijn niveau!) over
praat, dan is het voor je kind niet zo beladen en kun je er ook als hij ouder wordt,
over blijven praten met elkaar.
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4. VERSCHIL TUSSEN MAN EN VROUW
God schiep mensen man en vrouw. Ze zijn niet hetzelfde, maar vullen elkaar aan.
Kinderen ontdekken al jong dat er jongens en meisjes zijn en dat die verschillen
verder gaan dan alleen het lichamelijke verschil. In de (pre)puberteit worden
deze verschillen belangrijker, als tieners zich lichamelijk en emotioneel
ontwikkelen tot man of vrouw. Het is een periode van onzekerheid en zoeken,
naar wie ze zijn, wat er van hen wordt verwacht en wie ze willen zijn. Juist in
deze periode spelen vaders een belangrijke rol. Dochters zoeken de bevestiging
van hun vader, dat ze een waardevolle vrouw zijn. Zoons kijken naar het
voorbeeld van hun vader in hoe hij omgaat met relaties en seksualiteit en zijn
geneigd dat voorbeeld te volgen.
Veel tieners realiseren zich niet dat de manier waarop mannen en vrouwen
intimiteit, seksualiteit en aantrekkingskracht beleven, heel verschillend kan zijn.
Door hen die verschillen uit te leggen, help je hen goed met elkaar om te gaan en
rekening te houden met elkaars gevoelens, sterke en zwakke kanten.
Bijvoorbeeld door rekening te houden met hoe je je kleedt, welke foto’s je online
zet en welke woorden je spreekt. Maar ook als je een relatie krijgt door hen te
leren zorgvuldig met elkaar om te gaan en rekening te houden met de sociaalemotionele verschillen. Niet te ‘hoge’ verwachtingen te hebben dat jullie
hetzelfde leuk vinden of dingen op dezelfde manier aanpakken. Uiteindelijk wil
bijna iedereen het liefst een levenslange, goede relatie. Leer hen hoe je daar aan
bouwt!

5. SEKSUELE GEVOELENS EN VERLANGENS
Tijdens het opgroeien ontdekken kinderen en tieners de gevoelige plekken van
hun lichaam. In de puberteit worden ook seksuele gevoelens en verlangens
ontwikkeld. Dit zijn normale onderdelen van de ontwikkeling, maar ze kunnen
veel verwarring en onzekerheid geven als ze onbesproken blijven. Bovendien
bestaat dan het gevaar dat ze gaan uitproberen en experimenteren. Zeker in
onze maatschappij die seks zo belangrijk maakt, zoveel seksuele prikkels geeft en
de indruk wekt dat je vooral veel ervaring op moet doen. Hoe ga je op een goede
manier om met al die beelden, prikkels en gevoelens? Zowel in het echte leven
als op internet?

42

Twee waardevolle richtlijnen die de Bijbel geeft zijn het bewaren van je hart en je
gedachten en het groeien in zelfbeheersing (Spreuken 4:23, Mattheüs 5:8,
Mattheüs 15:19, Efeziërs 4:7, Jacobus 1: 14-15, 2 Petrus 1:4-8). Een klein
vlammetje kun je nog doven, maar als het een grote bosbrand is geworden, kun
je het niet meer tegenhouden. Zo is het ook met seksuele verlangens. Je kunt
niet voorkomen dat er seksuele beelden of gevoelens in je opkomen, maar je
kunt er wel voor kiezen die niet op te zoeken of te stimuleren. En door wijsheid
en zelfbeheersing kun je voorkomen dat er een grote oncontroleerbare
(seks)brand ontstaat.

6. REINHEID
In Job 17:9 staat: ‘Wie rein van handen is, neemt toe in kracht’. In 1 Petrus 1:16:
‘Wees heilig, want Ik ben heilig’. God vraagt van ons om Zijn geboden in acht te
nemen. Om erop te vertrouwen dat Zijn Woord waar is en dat Hij weet wat goed
voor ons is. Om zuiver en rein te leven. Om gezond en zuiver te blijven zijn er drie
processen nodig: verkeerde keuzes voorkomen, dagelijks opruimen en (grondig)
herstel als iets helemaal verkeerd gegaan is. God vraagt niet van ons dat we
perfect zijn, want Hij weet dat we dat niet zijn. Hij vraagt ons de verkeerde
dingen te belijden en op te ruimen en nieuwe te voorkomen. Zoals Jezus sprak
tot de overspelige vrouw: ‘Ga heen en zondig niet meer’ (Johannes 8:11). We
mogen onze kinderen voorgaan in ons dagelijks leven, zodat het ook in hun leven
een vast patroon wordt. Leven met God, heilig en rein voor zijn aangezicht. Het
kan, ook in deze maatschappij.
TIPS
In ons boek Eros online bespreken we allerlei aspecten omtrent seksualiteit
online: sexy profielfoto’s, sexting, porno, daten, grooming, etc. Een boek vol
handige informatie en praktische tips voor opvoeders. We hebben er ook een
werkboek bij ontwikkeld, aan de hand waarvan je met je tiener(groep) dit
onderwerp kunt bespreken.
Er zijn verschillende boeken voor kinderen en tieners geschreven, die je goed
kunt gebruiken om seksualiteit met hen te bespreken. Bijvoorbeeld: ‘Saar en
Jop’, ‘Saar en Jop in gesprek over seksualiteit’, ‘Alleen voor jongens’ (J. Janssen),
‘Alleen voor meisjes’ (J. Janssen).
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Bron: RD
Refomeisjes kwamen met hun ouders bij hem op het politiebureau. Hun
vriendje had om foto’s gevraagd. Van borsten en billen. Toen ging de relatie
uit. En verschenen de foto’s in app-groepen. De hele school wist het. Hoe
kan het dat sexting steeds vaker voor ellende zorgt?
Wekelijks krijgt Sjac van Eijzeren nieuwe meldingen binnen van sexting, het
verzenden van seksueel getinte beelden of berichten via telefoons en sociale
media. „We zien het topje van de ijsberg”, zegt de wijkagent jeugd bij de
politie op Walcheren. Die sprak de afgelopen tweeënhalf jaar zo’n 300
jongeren over sexting.
Sexting gebeurt via WhatsApp, Facebook en Instagram, maar vooral via
Snapchat. Ruim driekwart van de naaktfoto’s of foto’s in ondergoed wordt
verstuurd via het razendpopulaire medium, waar de gebruiker zelf bepaalt
welke vrienden zijn foto mogen zien. En hoelang: één of tien seconden. Dat
de foto’s niet automatisch op internet worden opgeslagen, maakt Snapchat
zo aantrekkelijk voor het versturen van seksueel getinte beelden. Ook bij
privéberichten op Instagram kun je instellen dat foto’s en video’s verdwijnen.
Maar ongevaarlijk is dat niet: als één ontvanger een schermfoto maakt, kan
de afbeelding overal terechtkomen.
„Een jongen vindt het stoer als hij zo’n foto of filmpje heeft”, zegt Van
Eijzeren. De verleiding ligt volgens hem dan ook op de loer om de beelden
aan vrienden te laten zien. „Het is net een geheim dat vrijwel niemand kan
bewaren en je met minstens één iemand wilt bespreken.” Daarbij komt: als
de relatie uitgaat, worden de foto’s soms verspreid die een meisje haar
vriendje in vertrouwen had gestuurd.
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Generatiekloof
„Het is bijna keiharde porno”, waarschuwt de wijkagent, als hij de USB-stick
uit zijn broekzak haalt. Intussen is hij zo gewend aan de beelden dat ze hem
nauwelijks meer choqueren. Hij start de powerpoint die hij eerder liet zien
tijdens een symposium voor professionals uit de zorg en het onderwijs.
De eerste dia’s tonen straatbeelden: billboards van Radio 538 in een
bushokje. Twee vrouwen, schaars gekleed, hun tong tegen een hotdog. De
Reclame Code Commissie vond dat het beeld niet door de beugel kan. Van
Eijzeren wil maar zeggen: daar op straat begint het. „We hebben te maken
met een glijdende schaal.”
Op het scherm verschijnt een seksfilmpje met de tekst: „Stuur door naar je
vrienden want ze ****** elkaar.” De ene na de andere vraag komt langs.
Bedreigend: „Ik wil naaktpicca van je. Anders blok ik je.” Of bedelend:
„Wanneer ga je nou foto sturen?” Vanavond, belooft het meisje. Ondanks de
witte vlekken die de foto moeten kuisen, spreken de beelden boekdelen.
„Jongens vragen erom alsof het normaal is. En meisjes sturen het alsof het
normaal is”, zegt Van Eijzeren. „Jongens zouden dus meer respect voor
meiden moeten hebben, en meiden voor zichzelf.” Hij stipt de generatiekloof
aan. „In mijn jeugd zou je echt klappen krijgen van je vrienden. Of een glas
bier in je gezicht.”
Aandacht, bevestiging, groepsdruk, spanning en de uitdaging van het
experimenteren zijn redenen voor pubers om zichzelf letterlijk bloot te geven
via hun telefoon. Alles delen is normaal voor hen. „Wat denk je: toen ik
twintig jaar geleden trouwde, liet je je trouwalbum alleen aan vrienden en
familie zien. Echt niet aan de hele wereld. Voor jongeren is het gewoon
geworden om alles uit hun leven te filmen, te fotograferen en te delen.” Dat
maakt de stap klein om een foto waarop ze naakt of in ondergoed te zien zijn
naar een vriendje te sturen.
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Refojongeren
Van Eijzeren hield presentaties om het probleem aan te kaarten, onder meer
voor docenten en leerlingen van het Zeeuwse Calvijn College. „Niemand zag
je denken: wat vertel je nu? Ik zag één grote blik van herkenning.” Zijn deze
praktijken dan niet anders in de christelijke wereld? „Nee”, antwoordt de
agent stellig.
Dat bevestigt het Reformatorisch Meldpunt, dat diverse slachtoffers van
sexting uit christelijke kring sprak. „Het is een relatief nieuw probleem, iets
van de laatste jaren. Elke jongere weet dat dit op school gebeurt”, zegt
bestuursvoorzitter Berna van der Zouwen.
Hoeveel jongeren precies aan sexting doen, is lastig te zeggen. De cijfers
lopen behoorlijk uiteen. Het openbaar ministerie meldt dat zo’n 6 procent
van de jongeren tussen de 12 en de 17 jaar weleens een pikante foto van
zichzelf –naakt of in ondergoed– zegt te hebben verzonden.
Een onderzoek in opdracht van internetprovider Kliksafe, uitgevoerd door de
Universiteit van Amsterdam, houdt het op ongeveer 3 procent van de
jongeren. Het rapport hanteert dezelfde definitie en keek naar dezelfde
leeftijdscategorie als het OM. Een vergelijkend onderzoek van de Kliksafe
stelt dat dit percentage onder reformatorische jongeren meer dan dubbel zo
hoog ligt als onder hun seculiere leeftijdsgenoten: 7 procent. Een op de
veertien dus. Twee in een gemiddelde middelbareschoolklas. De meesten
doen het op hun vijftiende of zestiende.
Reformatorische tieners oordelen positiever over sexting dan de seculiere
jeugd. Ook zeggen bijna dubbel zo veel refojongeren dat zeker de helft of
meer van hun vrienden aan sexting doet. Het OM stelt overigens dat maar
liefst 23 procent van de jongeren weleens een pikante foto heeft ontvangen.
Het gesprek
Meest opvallende uitkomst noemt onderzoeker Jeroen van der Laan dat
meer dan de helft van de reformatorische jongeren niet met zijn of haar
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ouders spreekt over sexting, terwijl 70 procent van hun niet-christelijke
leeftijdsgenoten dit wél doet (zie ”Waarom refojongeren sexy selfies
sturen”). „Praten werkt aantoonbaar risicoverlagend”, stelt hij. Hoe meer er
thuis gepraat wordt, hoe vaker pubers vertellen dat ze een sextingafbeelding
hebben gekregen.
Praten moet wel op de juiste manier gebeuren, staat in de rapporten van
Kliksafe. Bang zijn voor boze reacties is voor jongeren namelijk een
belangrijke reden om niet naar hun ouders te gaan. Vragend en
belangstellend communiceren is het effectiefst. Hoe rustiger ouders de regels
en afspraken uitleggen, hoe vaker jongeren beseffen dat sexting niet normaal
is en de beelden niet doorsturen, maar wissen.
Eenrichtingsverkeer en onderhandelen in gesprek met jongeren lijken juist
risicovol gedrag in de hand te werken. In gesprek blijven over afspraken en
regels vermindert riskante opvattingen over sexting. Straffen en boos
worden, werken aantoonbaar minder goed.
Psychische schade
Hoewel de meeste jongeren sextingafbeeldingen niet doorsturen en meteen
wissen, hoeft er hoeft maar één persoon te zijn die beelden wél verder
verspreidt. En van die ontvangers maar één die een foto of filmpje opnieuw
doorstuurt. De gevolgen zijn desastreus. Wat eenmaal op internet staat, gaat
er nooit meer vanaf, waarschuwt Van Eijzeren. „Je kunt de verspreider wel
vragen het beeldmateriaal van zijn telefoon te verwijderen, maar je kunt
onmogelijk nagaan wie het allemaal nog meer heeft.”
De psychische schade bij slachtoffers is groot. Psychiatrische klinieken zagen
begin vorig jaar een forse toename van de opnames na verspreide
sextingfoto’s of -filmpjes, zo bleek uit onderzoek van RTL Nieuws. In een
jeugdkliniek behoorde een kwart van de opgenomen meisjes tot deze groep,
terwijl deze patiënten zich volgens deskundigen drie jaar geleden nog niet
meldden.
47

„Wat zegt het over hun gevoel van eigenwaarde”, vraagt Van Eijzeren
indringend, „als meiden hun bevestiging moeten hebben van jongens die hen
mooi, lief en leuk vinden?” De politieman, zelf christen: „Ik hoef dit buiten de
christelijke wereld niet te vertellen, maar ik geloof dat het een grote
bescherming is als een kind hoort dat zijn ouders voor hem bidden. Niet
alleen om bewaring voor het kwaad, maar ook dat ze danken voor hun
geweldige zoon of dochter. Laten we hun leren wat liefde en respect is. En ga
daarnaast uit oprechte interesse het gesprek aan.”
Sexting is strafbaar
Wettelijk gezien valt het maken, bezitten of verspreiden van seksueel getinte
beelden van minderjarigen onder kinderporno. Sexting is dus strafbaar. Het
openbaar ministerie adviseert niet tot vervolging over te gaan als het
uitwisselen van het beeldmateriaal met wederzijdse instemming gebeurt –
een gedoogbeleid.
Zit er druk, dwang of misleiding achter de sexting, zijn de opnames in het
geheim gemaakt of is er een leeftijdsverschil van meer dan vijf jaar, dan valt
de kwestie onder zedenzaken. Voor de overgrote meerderheid geldt dat niet.
Daarbij is sprake van pesten, smaad, laster of intimidatie. Minderjarigen
worden dan naar bureau Halt gestuurd. Zijn de beelden met goedkeuring van
de betrokkenen gemaakt en zonder opzet verspreid, dan adviseert justitie
het gesprek aan te gaan over de gevolgen van sexting.
Volgens Halt heeft sexting niet veel te maken met zedenproblematiek. „Het is
pubergedrag, en pubers denken niet na over de gevolgen”, stelt directeur
Janet ten Hoope. „Ze sturen zo’n foto door omdat het op dat moment
grappig lijkt, omdat ze wraak willen nemen als de verkering uit is, of graag bij
de groep willen horen.” Halt startte in november vorig jaar een pilot voor
minderjarigen die zich schuldig maken aan sexting. Jongeren voeren
gesprekken met een Halt-medewerker, deels in het bijzijn van de ouders,
bekijken filmpjes over de gevolgen voor het slachtoffer, maken opdrachten
en moeten het slachtoffer tot slot hun excuses aanbieden.
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Het kabinet-Rutte III gaat het online verspreiden van seksueel getinte foto’s
of video’s van (ex-)geliefden strafbaar stellen. Wraakporno, zoals dat heet,
staat vooralsnog niet in het Wetboek van Strafrecht. Door bijvoorbeeld
smaad en laster erbij te betrekken, konden verspreiders soms toch worden
veroordeeld. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil dat hier
vanaf 2019 tot twee jaar celstraf op komt te staan.
Waarom refojongeren sexy selfies sturen
Juist omdat het zo veilig lijkt, vreest Jeroen van der Laan dat refojongeren
sneller dan hun seculiere leeftijdsgenoten aan sexting doen. Van der Laan
deed onderzoek voor Kliksafe naar het onlinegedrag van reformatorische
jongeren. Pubers voelen zich achter hun smartphone relatief veilig en
anoniem om te experimenteren, legt hij uit. „Foto’s op Snapchat verdwijnen
toch wel, denken ze. Sexting lijkt minder slecht dan samen het bed delen. Je
wordt er niet zwanger van. Ik ben bang dat het voor jongeren daarom van
een andere orde is”, zegt Van der Laan, in het dagelijks leven practor
mediawijsheid aan het Hoornbeeck College.
Seculiere wetenschappers menen dat sexting een normaal onderdeel is van
de seksuele ontwikkeling. Het is vooral vervelend als de foto’s toch naar
buiten komen, dus daar moet je voor waken, is hun boodschap. Van der Laan
kiest een andere lijn: „Begin hier niet aan, ook niet binnen een relatie. Een
grijs gebied is er niet: seksualiteit is bedoeld voor binnen het huwelijk. Door
sexting neem je daar minimaal een voorschot op. Bovendien: vanuit Bijbels
oogpunt is het zeer ongewenst om jezelf zo in de etalage te zetten.”
Veel reformatorische jongeren vinden volgens hem ook dat seksualiteit in
een huwelijk thuishoort. „Maar ik ben bang dat ze dit soort
experimenteergedrag minder erg vinden dan met elkaar het bed delen. En
nee, sexting is niet hetzelfde, maar de stap naar seksueel contact is klein als
je al volop dit soort beelden hebt gedeeld.”
Hij wijst ook op de gevolgen als de beelden naar buiten komen. „Mensen zijn
voor hun leven beschadigd als een foto eenmaal op WhatsApp circuleert.”
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Angst voor een nieuwe relatie en depressie komen voor, waarschuwt hij. In
het nieuws kwamen verhalen van mensen die om deze reden suïcide
pleegden. „Sowieso verandert sexting je visie op seksualiteit, net als porno. Je
krijgt die beelden nooit meer van je netvlies af, ook niet als je later in een
serieuze verkering zit. Je relatie valt dan misschien tegen, omdat het gras bij
de buurman groener lijkt.”
Naïef
Online zijn jongeren vrij naïef. „Ze gaan er soms van uit dat een foto weer
verdwijnt van Snapchat. En over de gevolgen denken ze veelal niet na, het
gebeurt in een opwelling. Het is een uitdaging om foto’s te delen, een soort
spelletje. Plaatjes verzamelen om je status te verhogen. Een dag later
realiseren ze zich misschien dat het onverstandig was. Dan kun je niet meer
terug”, zegt Van der Laan. „De macht over wat er met de foto’s gaat
gebeuren, ligt bij de ander. Zeker oudere jongens gebruiken ze als
dreigmiddel: Als jij dit of dat niet doet, gooi ik die foto online.”
Opvallend genoeg aanvaarden jongens sextinggedrag snel van andere
jongens: het vergroot hun aanzien en populariteit binnen de groep. Terwijl
diezelfde jongens dat bij meiden sletterig gedrag noemen.
Schokkendste uitkomst van zijn onderzoek vindt Van der Laan dat jongeren
uit christelijke gezinnen hun ouders minder vaak in vertrouwen nemen dan
seculiere leeftijdsgenoten. Juist omdat praten een bewezen middel is tegen
ontsporend onlinegedrag, zoals sexting. Ook voor ouders is het onderwerp
lastig en gevoelig, erkent de practor. Hij vreest dat zij er niet naar vragen,
omdat ze denken dat hun zoon of dochter dit niet doet. Of omdat ze niet
weten wat er technisch mogelijk is. „Ik kom ouders tegen die zeggen: Wij
hebben thuis Kliksafe, dus dit kunnen onze kinderen niet. Dat vind ik zeer
zorgelijk, want iedereen met een camera op zijn telefoon kan deze beelden
zien en delen. En wie niet weet wat Snapchat of Instagram is, snapt de
gevolgen van sexting niet.”
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In de preek
Van der Laan adviseert ouders in een gesprek eerst te beginnen over
anderen. „Heb je weleens meegemaakt dat iemand uit jouw klas zo’n foto
stuurde? Wat heb je er toen mee gedaan? Dan kun je dichterbij komen: Doen
je vrienden het? Of jijzelf?” Zeker als zoon of dochter een relatie heeft,
adviseert hij ouders om duidelijk aan te geven niet aan sexting te beginnen.
„Laten we binnen de gereformeerde gezindte specifiek over dit thema
spreken. Ga het niet hebben over „dat gedoe op sociale media”, of: „het is
allemaal van de duivel.” Geef voorbeelden waar het mis kan gaan. Een
predikant zou sexting wat mij betreft letterlijk mogen noemen in een preek
over het zevende gebod: welke beelden deel jij? Leraren kunnen er in de
dagopening aandacht aan besteden. Doe het vooral concreet.”
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Vanuit de seculiere media: een heel ander geluid…

Bron: AD
Sociale media zijn soms eng en gevaarlijk, maar ook spannend, romantisch
en leerzaam. Onderzoeker Marijke Naezer van de Radboud Universiteit
dook in de wereld van jongeren, sociale media en seksualiteit. ,,We moeten
voorbij de paniek.''

Het is alsof je de rokjesdiscussie terughaalt: trek maar
niet zo’n kort rokje aan, want voor je het weet word je verkracht.
Marijke Naezer
Eens in de zoveel tijd duiken de berichten weer op: een middelbare school is in
rep en roer door een sexting-affaire. Jongeren sturen pikante foto’s van zichzelf
naar een schoolgenoot, die deelt de beelden met andere leerlingen. Het
dieptepunt: de 14-jarige Onur uit Enschede pleegde zelfmoord nadat drie meiden
naaktfoto’s van hem verspreidden.
De politie riep laatst op om dergelijke foto’s of filmpjes niet meer te versturen,
omdat het veel leed veroorzaakt. Dagelijks melden zich drie jongeren die
slachtoffer zijn geworden van sexting.
Toch gingen van die oproep de nekharen van onderzoeker Marijke Naezer
overeind staan. Voor haar proefschrift dook Naezer de afgelopen anderhalf jaar
in de wereld van jongeren, sociale media en seksualiteit om te achterhalen wat
ze online uitvreten en waarom ze dat eigenlijk doen. ,,Vaak gaat het in het
maatschappelijke debat alleen maar over mogelijke negatieve uitkomsten.
Daardoor worden we bang en adviseren we jongeren te stoppen met bepaalde
seksuele activiteiten zoals sexting. Maar het is zonde om zo beperkt te reageren,
want dit soort activiteiten leveren jongeren ook veel moois op’’, constateert ze.
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Maar drie jongeren per dag die zich melden wegens een sexting-incident. Een
zelfmoord. Dat is niet mals.
,,Klopt, maar dat leed wordt niet veroorzaakt doordat deze jongeren een foto
van zichzelf hebben verstuurd. Dat ontstaat doordat iemand die foto dóórstuurt.
Met de oproep van de politie leg je het probleem bij de slachtoffers. Het is alsof
je de rokjesdiscussie terughaalt: trek maar niet zo’n kort rokje aan, want voor je
het weet word je verkracht. Tegen die slachtoffers zeggen we toch ook niet dat
ze zijn verkracht door hun korte rokje? Daarom vind ik het advies van de politie
kwalijk. Als slachtoffers van sexting hulp willen inschakelen, worden ze
veroordeeld, vertelden ze in interviews. Ze kregen te horen: we zeiden toch dat
je niet moest sturen. Maar de verantwoordelijke, degene die de foto
doorstuurde, gaat vrijuit.’’
Waarom versturen jongeren zulke foto’s en filmpjes?
,,In de meeste gevallen vinden ze het leuk en gaat het ook goed. Volwassenen
praten hierover in stereotypen: jongeren zijn naïef en zien de gevolgen niet.
Maar dat is voor de gemiddelde jongere niet waar. Die denkt goed na over wie
een foto krijgt en waarom. Bijvoorbeeld om complimentjes te krijgen, een relatie
op te bouwen of een seksueel avontuur aan te gaan.’’
Zien tieners de risico’s?
,,Ja, er zijn genoeg jongeren die zeggen: ik vind het te gevaarlijk om zo’n foto te
sturen of ik stuur alleen foto’s aan mensen van wie ik weet dat ik ze kan
vertrouwen. Ze zijn wel doordrongen van de gevaren.’’
Als ouder blijft het een verschrikkelijk idee dat jouw kind pikante foto’s
verstuurt die kunnen uitlekken.
,,Ja, natuurlijk moet je je kinderen begeleiden als ze op sociale media actief zijn.
Het is belangrijk dat ze kritisch blijven denken. Het is goed om het erover te
hebben met wie ze dat materiaal kunnen delen. Maar ook te praten over: wat
doe je als je zo’n foto ontvangt? Want er zijn mensen die de beelden doorsturen
en daar moeten we iets aan doen. Volwassenen doen het trouwens zelf ook.
Denk maar aan het filmpje van Patricia Paay die plasseks heeft. Dat werd massaal
gedeeld. Lekker goed voorbeeld voor kinderen.’’
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U vindt dat volwassenen te negatief oordelen over seksuele activiteiten op
sociale media. Maar zeg nou eerlijk, als ouder word je toch niet altijd vrolijk
van wat er online gebeurt?
,, Dat ligt eraan op welke aspecten je focust. Kijk je alleen naar de negatieve
dingen, of ook naar positieve uitkomsten? Jongeren kunnen er bijvoorbeeld ook
veel leren. Ze zijn benieuwd naar opvattingen en ervaringen van
leeftijdsgenootjes. Die vinden ze op sociale media. Ze kijken ook graag filmpjes
op YouTube over seksuele onderwerpen. Scholen kunnen ze zelfs naar goede
filmpjes begeleiden.’’

Volwassenen vinden dat gevaarlijk, want er zitten
vieze mannen op. Maar sommige jongeren vinden dat juist leuk.
Marijke Naezer
Tegelijkertijd zijn er ook zat filmpjes waarvan je liever niet wil dat tieners die
zien.
,,Natuurlijk is niet alles even wenselijk, maar jongeren zijn prima in staat
daarover na te denken. Als ze bijvoorbeeld een videoclip zien van een mannelijke
rapper met allemaal schaars geklede dames er omheen, kan je daar als ouder
over praten. Wat gebeurt daar en welk beeld geeft dat? Zeg niet dat ze die
video’s niet meer mogen kijken.’’
Hoe ervaren jongeren dat afkeurende vingertje?
,,Ze voelen zich heel erg onbegrepen, te veel veroordeeld en ze hebben het idee
dat ze niet serieus worden genomen. Ze waren ook heel blij dat ik met ze in
gesprek ging, vertelden honderduit. Eindelijk konden ze hun perspectief op de
zaak laten horen.’’
Wat was dat perspectief dan?
,,Ze gebruiken sociale media op verschillende manieren voor hun seksuele
ontwikkeling. Eén ervan is dat ze op zoek zijn naar avontuur. Jongeren zitten
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bijvoorbeeld in Chatroulette. Volwassenen vinden dat gevaarlijk, want er zitten
vieze mannen op. Maar sommige jongeren vinden dat juist leuk en willen niet
beschermd worden. Bovendien gebeurt dit vaak anoniem en kunnen gesprekken
heel gemakkelijk beëindigd worden. Lastig gevallen worden via WhatsApp door
je oom of door een vriend, zoals verschillende jongeren uit mijn onderzoek
meemaakten, is veel belastender. Maar dit gevaar zien we over het hoofd, omdat
we zo gericht zijn op die enge mannen in chatrooms.’’
Maar vieze mannen… daar wil iedere tienerouder zijn of haar kinderen toch
tegen beschermen?
,,Jongeren weten precies wie daar op die chat zitten. Ze weten ook dat die
mannen ertussen zitten. En dat vinden ze juist leuk. Vroeger belde je een sekslijn
omdat het spannend was, nu zitten tieners in zo’n chatroom. Vaak doen ze dat in
groepjes en lachen ze zich rot. Tegelijkertijd kan het ook zo maar zijn dat ze er
iemand ontmoeten met wie ze een romantische relatie willen opbouwen.’’
Een romantische, digitale relatie? Blijft het contact via sociale media niet
oppervlakkig?
,,Voor veruit de meeste jongeren is online contact een aanvulling op offline
contact. Je hoort altijd dat ons intieme leven kapot gaat door de sociale media en
het altijd maar online zijn. Maar dat hoeft helemaal niet. Jongeren bouwen
relaties op via sociale media, hebben hele gesprekken. Soms is het juist ook een
makkelijker manier om over gevoelige onderwerpen te praten, want je hoeft
elkaar niet in de ogen te kijken. Bovendien mogen jongeren ’s avonds niet altijd
weg van huis en via sociale media kunnen ze toch contact hebben.’’
Kortom, ouders moeten het toejuichen als hun kinderen ook voor seksuele
activiteiten op sociale media zitten?
“Het is vooral jammer dat we de blik zo hebben vernauwd en alleen maar naar
het negatieve kijken. We moeten als volwassenen meer oog hebben voor wat
jongeren er uit halen. En natuurlijk zijn er risico’s, maar welke doen er écht toe?
Laten we niet direct alles veroordelen wat met sociale media en seksualiteit te
maken heeft. Er gebeurt ook zoveel moois.’’
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Alleen voor jongens
Judith Janssen
Boekencentrum,
juli 2017
9789023922025

We krijgen een baby
Willemieke Kloosterman
’t Gulden Boek (CBC),
april 2014
9789033611780

Let op: liefde
Sarina Brons
De Banier,
oktober 2018
9789033632525

Alleen voor meisjes
Judith Janssen
Boekencentrum,
juli 2017
9789023922018

Mam, waar was ik toen
Ineke van Herk
Uitgeverij Groen,
oktober 2018
9789058298775

Blozen mag
Sarina Brons
Boekencentrum,
januari 2016
9789023970736
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Saar en Jop praten over
seksualiteit
Arjet Borger
Ark Media, september 2012
9789033832161







Papa, mama en ik
M. Doney
Uitgeverij Gideon
september 2006
9789060676165

www.geloofinhetgezin.nl
www.abcvanhetgeloof.nl
www.abcvoorkinderen.nl
www.wonderlijkgemaakt.nl
www.geloofwaardigopvoeden.nl/reader-15mei

Voor in de agenda: D.V. 21 mei 2019 vindt de 5e avond plaats, met
prof. dr. M.J. Kater over ‘Gezag en gezin’.

volgende avond:
D.V. 21 mei 2019
Gezag en gezin
Prof. Dr. M.J. Kater
Hoe ga je om met gezag? Wat zegt de Bijbel over de opvoeding in een
christelijk gezin? Welke plaats krijgt God binnen deze opvoeding? Naast
de lezing is er keus uit diverse workshops die het thema elk op een eigen
manier uitdiepen.

Houd de website in de gaten!
www.geloofwaardigopvoeden.nl

