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(SEKSUEEL) GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG  

HOE TE HANDELEN? 

 
Stappen:  

1. Leerkracht signaleert en schakelt onmiddellijk met Intern Begeleider en directeur.  
2. Directeur en/of IB-er betrekken de procesbegeleider van de school, voor advisering en 

afstemming, bij te ondernemen acties. Samen wordt de inschatting gemaakt (a.d.h.v. 
vlaggensysteem en ev. andere signalen van ouders, school of omgeving ) of stap 5 ook 
genomen wordt.  

3. Volg ‘School en Veiligheid.nl’ protocollen zie de links hieronder.  
4. In afstemming met de procesbegeleider: communicatie adviseur inschakelen om vast te 

stellen op wie de communicatie gericht moet zijn en wat daarvan de inhoud moet zijn. 
Communicatie is altijd een onderdeel van de uitvoering van het protocol.   

5. Indien gewenst: schakelen met specialist van de GGD 
 
Zie links hieronder voor nadere toelichting en uitwerking. 

 
Zorg voor voortdurende communicatie met betrokken ouders en houd een logboek bij.  
 
 
Seksuele integriteit algemeen PO/VO: https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/thema/seksuele-
integriteit/    
→ van daaruit naar grensoverschrijdend gedrag leerling of grensoverschrijdend gedrag personeel 
 
Leerlingen onderling PO: https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/seksueel-gedrag-op-de-
basisschool/ 
 
 
Leerlingen onderling PO/VO: https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/seksueel-
grensoverschrijdend-gedrag-leerlingen-onderling/ 
 
 
Vlaggensysteem Leerlingen persoonlijk, onderling en i.r.t. anderen PO/VO: 
https://www.sensoa.be/sites/default/files/digitaal_materiaal/uitgebreide-normatieve-lijst_0.pdf 
 
Om je te helpen om seksueel gedrag op bepaalde leeftijd correct in te schatten kan je het 
‘vlaggensysteem gebruiken. Je krijgt een overzicht van wat in de wetenschappelijke literatuur staat 
over seksueel gedrag van kinderen en jongeren.  
Met het vlaggensysteem kun je seksueel gedrag duiden en sturen. Het systeem heeft een uitgebreide 
(normatieve)lijst waarin de seksuele gedragingen van kinderen en jongeren (van 0-18 jaar) zijn 
benoemd.  
De zes criteria (toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, leeftijds- of ontwikkelingsadequaat, 
contextadequaat en zelfrespect) bieden handvatten om het gedrag te duiden met gekleurde vlaggen.  

 

Groene vlag= acceptabel gedrag (hoort bij leeftijd), gele vlag= licht grensoverschrijdend gedrag, rode 
vlag= ernstig grensoverschrijdend gedrag, zwarte vlag= zwaar grensoverschrijdend gedrag. 
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In deze herwerkte versie is aandacht voor signalen van seksueel misbruik, voor emotionele 
ontwikkeling, gender- en cultuurdiversiteit. Je vindt steeds de meest recente versie op 
https://vlaggensysteem.nl/ 
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