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Een handleiding voor leerkrachten en jeugdwerkers

vol concrete en innovatieve werkvormen om samen 

met jongeren genderstereotypen te doorbreken

en gendergerelateerd geweld te voorkomen.
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Bij de totstandkoming van deze handleiding hebben heel wat personen en organisaties 
bijgedragen. We willen iedereen van harte bedanken voor de waardevolle suggesties, de 
verrijkende ervaringen die we deelden en de kansen die we van hen kregen. 

Auteurs
•  Jill Michiels – Vzw Zijn – Beweging tegen Geweld
•  Koen Dedoncker – Vzw Zijn – Beweging tegen Geweld

Revisie teksten
We bedanken graag onderstaande personen voor de tijd en energie die zij hebben vrijgemaakt 
om de inhoud van deze handleiding te optimaliseren. 

•  Noor Verbeeck – Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
•  Ciska Hoet – RoSa vzw 
•  Thomas Demyttenaere – Sensoa
•  Inez Vandenbussche – Kinder- en jeugdpsychiater
•  Sarah Scheepers – Ella vzw

Adviesraad
Bedankt voor de wijze raad, de boeiende discussies en alle hulp gedurende dit project!

•  Noor Verbeeck – Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
• Sabine van de Gaer – Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Gelijke Kansen, 

Integratie en Inburgering 
• Annick Deblauwe – Departement Welzijn Volksgezondheid en gezin, Afdeling 

Beleidsontwikkeling
• Ciska Hoet – RoSa vzw 
• Thomas Demyttenaere – Sensoa
• Evelien Luts – Pimento
• Inez Vandenbussche – Kinder- en jeugdpsychiater
• Sarah Scheepers – Ella vzw

Begeleidersteam
Graag bedanken we ons gemotiveerd en geëngageerd team van begeleiders die met 
hun waardevolle suggesties hebben bijgedragen tot de ontwikkeling en de uitrol van de 
workshops. 

• Khatera Shamal
• Luna Machtelinckx
• Julia Day
• Inez Vandenbussche
• Rob Jacobs
• Don Pandzou
• Christin Ho
• Thomas Demyttenaere
• Koen Dedoncker
• Jill Michiels

Stagiaires
Bedankt aan onze stagiaires, Elize Dierckx en Jolien Kiekens, voor hun inzet en enthousiasme 
waarmee ze hebben bijgedragen aan deze handleiding!

Evaluatieonderzoek
Graag bedanken we Prof. Dr. Colette Van Laar en Dra. Sanne Van Grootel van het Centrum 
voor Sociale en Culturele Psychologie (KU Leuven) voor de ongelofelijke inzet en expertise 
tijdens het ontwerp en de analyse van het evaluatieonderzoek.

DANKWOORD  DANKWOORD

Deelnemers pilootproject
In het bijzonder willen wij alle leerlingen bedanken die met veel enthousiasme en openheid 
hebben deelgenomen aan de workshops en die met hun feedback ervoor hebben gezorgd dat 
deze handleiding aansluit bij hun leefwereld. Daarnaast bedanken wij graag de scholen en 
hun personeel om de tijd te hebben vrijgemaakt voor een intensief traject met hun leerlingen. 

• Atheneum Gentbrugge – Joke Van de Putte
• Sint-Donatus Merchtem – Annelies Holvoet 
• KA Redingenhof Leuven – Ellen Vandenbroucke en Greet Coomans
• Technische School Mechelen – André Jacobs, Marjolein Rombouts en Karlien Vermeulen
• CLW Castor Vilvoorde – Anneleen Staepels
• KA1 Brugge – Herlinde Verstraete 
• Sint-Willebrord – Heilige Familie Berchem – Els Van Ooyen
• Sint-Franciscusinstituut Melle – Ingrid Uvin en Delphine Dewulf

Europese partners
Bedankt voor de input, de afstemming en de verrijkende discussies die vooraf gingen aan het 
tot stand komen van deze handleiding.

• CEPAIM (Spanje)
• CES (Portugal)
• Status M (Kroatië)
• Dissens (Duitsland)

Promundo
Deze handleiding zou onmogelijk tot stand zijn gekomen zonder het werk dat Promundo 
jarenlang heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van hun H|M|D Program. 

Deze handleiding werd gefinancierd door het programma voor rechten, gelijkheid en 
burgerschap van de Europese Unie (2014-2020). No 776969.

De inhoud van deze handleiding vertegenwoordigt enkel de standpunten van de auteur 
en is zijn/haar verantwoordelijkheid. De Europese Commissie aanvaardt geen enkele 
verantwoordelijkheid voor het gebruik van de informatie die het bevat.

The content of this manual represents the views of the author only and is his/her sole 
responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use 
that may be made of the information it contains.

Meer info 
Vzw Zijn – Beweging tegen Geweld
Middaglijnstraat 10
1210 Brussel
equixbelgium@gmail.com
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Introductie: Het EQUI-X project 

Wat is het EQUI-X project?

In januari 2018 ging vzw Zijn – Beweging tegen Geweld van start met een Europees project ter 
preventie van gendergerelateerd geweld. Met het EQUI-X project beogen we de promotie van 
innovatieve strategieën gericht op de constructie van genderidentiteiten en het betrekken van 
jongens en mannen in niet-gewelddadige modellen van mannelijkheid. Het internationaal 
erkende en wetenschappelijke onderbouwde H|M|D programma van Promundo werd in vijf 
verschillende Europese landen (Spanje, Portugal, Duitsland, Kroatië en België) uitgebreid 
getest en grondig aangepast aan de lokale context van elk deelnemend land. Door middel 
van intensieve reeks workshops promootten we meer gendergelijke attitudes en gedrag bij 
jongeren van 12 tot 21 jaar. Niet alleen worden jongeren in dit programma aangesproken op 
hun attitudes en gedrag, ze worden bovendien gestimuleerd om ook sociaal engagement op 
te nemen in hun eigen omgeving. Het project werd gefinancierd door het programma voor 
Rechten, Gelijkheid en Burgerschap van de Europese Unie 2014-2020 (No 776969). 

Vzw Zijn - Beweging tegen Geweld is een organisatie die zich binnen het sociaal-cultureel werk 
in België inzet voor de preventie van relationeel en seksueel geweld.

Deze handleiding kwam tot stand op basis van de ervaringen die we binnen vzw Zijn hebben 
verzameld tijdens een uitvoerige pilootfase waarin we samen met bijna 150 jongeren 
tussen 15 en 18 jaar een intensief traject van workshops aflegden binnen de schoolcontext. 
Verschillende thema’s zoals gender, identiteit en discriminatie, geweld, seksualiteit, drugs en 
alcohol, sociale media en zorg kwamen aan bod. 

Om het evidence based karakter van het programma dat hier in België werd ontwikkeld te 
verzekeren, werd er samengewerkt met het Centrum voor Sociale en Culturele Psychologie 
van de KU Leuven (onder leiding van Prof. Dr. Colette Van Laar en Dra. Sanne Van Grootel). 
Aan de hand van een pre- en posttest werden de attitudes van de deelnemende jongeren 
voor en na de workshops in kaart gebracht. Voor meer informatie betreffende dit onderzoek: 
equixbelgium@gmail.com.

Het H|M|D programma van Promundo
Het H|M|D programma werd oorspronkelijk ontwikkeld in Brazilië in 2002 en is uitgegroeid 
tot een evidence-based best practice over verschillende landen heen. Het programma 
werd reeds geïmplementeerd in meer dan 27 landen verspreid over Latijns-Amerika, 
Noord-Amerika, Sub-Saharisch Afrika en Zuid-Azië en werd benoemd als ‘best practice’ in 
de promotie van gendergelijkheid en de preventie van gender gerelateerd geweld door de 
World Bank en de World Health Organization (WHO). De methodologie die wordt gebruikt 
in het H|M|D programma stelt een gecombineerde aanpak voorop: het programma bestaat 
uit educatieve groepssessies, door jongeren gecreëerde lokale campagnes én activisme op 
beleidsniveau.

Innovatieve workshops
Het bijzondere aan dit programma is de focus op de (de)constructie van mannelijkheid 
en op het aanbieden van alternatieve niet-gewelddadige modellen van mannelijkheid. 
Jongens en mannen worden hierin benaderd als belangrijke bondgenoten in de strijd 
tegen gendergerelateerd geweld en in de promotie van gendergelijkheid. Daarnaast biedt 
het kritisch in vraag stellen van het dominante discours over mannelijkheid (of stereotiepe 
mannelijkheid) heel wat voordelen voor jongens en mannen zelf. We willen een positief verhaal 
brengen waarin mensen (van alle genders) meer vrijheid ervaren om tot zelfontplooiing te 
komen, waarin het is toegestaan om buiten de lijntjes te kleuren van de rigide kaders die 
bepalen wat vrouwelijk dan wel mannelijk is. Op deze manier kan een persoon pas echt zijn 
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volledige potentieel bereiken, zonder ten prooi te vallen aan discriminatie en geweld. Wat dit 
programma dus vernieuwend en uniek maakt, is dat we erkennen dat genderongelijkheid 
óók jongens aanbelangt en dat we hen trachten te stimuleren een positieve en actieve rol te 
spelen in het bevorderen van meer gendergelijkheid en in het voorkomen van geweld.

Voor wie?

Vanuit psychologisch perspectief zijn de adolescentie en de vroege volwassenheid belangrijke 
periodes in de ontwikkeling van een persoonlijke identiteit. Bij het ontwikkelen van hun 
identiteit laten jongeren zich beïnvloeden door leeftijdsgenoten en ouders, de omgeving, de 
media en andere socio-culturele factoren. Deze periode is ook cruciaal voor het internaliseren 
(het zich eigen maken, incorporeren) van normen . Op deze leeftijd zijn jongeren gevoelig 
aan de impliciete boodschappen die normen meegeven en gaan ze bepaalde normen ook 
internaliseren. 

Hoe de handleiding te gebruiken?
Deze handleiding werd ontwikkeld voor professionals (leerkrachten secundair onderwijs, 
leerlingenbegeleiders, jeugd- en vormingswerkers) die op regelmatige basis werken met 
jongeren. Met behulp van deze handleiding wil vzw Zijn het mogelijk maken voor scholen 
of andere organisaties om autonoom een programma samen te stellen voor de preventie 
van gendergerelateerd geweld. De handleiding biedt enerzijds een aantal theoretische 
handvaten met betrekking tot de thema’s die aan bod komen tijdens de workshops en 
anderzijds gedetailleerde instructies om de workshops uit te voeren. Daarnaast werden er 
een aantal richtlijnen in opgenomen die begeleiders in staat stellen om een veilige ruimte 
te creëren voor kritische reflectie en discussie met jongeren. Voor een optimaal verloop van 
de workshops is het aangeraden om het proces te begeleiden met twee begeleiders, bij 
voorkeur van verschillende genders. Dit brengt enkele voordelen met zich mee: deelnemers 
vinden sneller aansluiting bij de ene of de andere begeleider (vaak de begeleider met hetzelfde 
gender), er is afwisseling mogelijk als het energiepeil van de ene begeleider wat afneemt en 
terwijl de ene begeleider focust op de inhoud van de workshops kan de andere begeleider 
de veiligheid in de groep en individuele worstelingen van deelnemers in het oog houden. 
Eventueel kan een deelnemer ook even apart genomen worden voor een gesprek terwijl de 
workshops voor de grote groep gewoon kunnen doorgaan. Tenslotte raden we ook aan om de 
grootte van de groep deelnemers beperkt te houden tot maximum 20 deelnemers. Dit zal de 
veiligheid in de groep en de diepgang van de discussies ten goede komen.

Deze handleiding biedt een kwalitatief kader voor professionals die samen met jongeren aan 
de slag willen gaan met onderstaande thema’s:

1. Gender

2. Identiteit en discriminatie 

3. Geweld

4. Seksualiteit

5. Drugs en alcohol

6. Sociale media

7. Zorg
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Uiteraard is er binnen dit kader ruimte om naar eigen believen toevoegingen te maken 
en bestaande materialen te gebruiken waarmee je als begeleider vertrouwd bent. Ook de 
actualiteit vormt vaak een belangrijke bron van informatie die tijdens de workshops kan 
ingezet worden om de inhoud ervan kracht bij te zetten. Vaak levert dat interessante discussies 
op. Bovendien is het belangrijk om te peilen bij de deelnemers zelf waar zij graag over willen 
spreken en waar ze graag dieper op ingaan. Het vereist natuurlijk wel enige flexibiliteit en 
creativiteit van de begeleider om af te wijken van het kader dat deze handleiding biedt. 

Het is niet aangeraden om uit dit programma lukraak een aantal thema’s te gaan destilleren 
en apart aan te bieden aan een groep jongeren. De opbouw van dit programma is immers 
zorgvuldig gekozen en de duur en intensiteit van het programma is net van belang om 
verandering teweeg te brengen. De eerste vier hoofdstukken vormen zowat de kern van dit 
programma en het is dus niet aan te raden om hier veel in te knippen. Door deze systematische 
opbouw, doorloop je als groep een heel proces waarin je stillaan het vertrouwen van de 
deelnemers kan winnen. Hoewel er vanaf het begin al heel erg persoonlijke en gevoelige 
onderwerpen kunnen worden aangeraakt, is het van groot belang om de veiligheid in de 
groep te bewaken en te vergroten tijdens de eerste workshops voordat er over geweld en 
seksualiteit gesproken kan worden. 

De workshoppenreeks afsluiten, doe je steeds met de workshop ‘Campagne’. Dit is een niet te 
onderschatten onderdeel van het programma. Het geeft de deelnemers de kans om nog eens 
terug te blikken op alle thema’s die aan bod kwamen en zelf te bepalen welke boodschappen 
voor hen echt van belang waren. Tracht deelnemers zo veel mogelijk te stimuleren om actie 
te ondernemen en de voor hen waardevolle boodschappen over te brengen naar een breder 
publiek. Ze staan hier uiteraard niet alleen voor. Begeleiders en organisaties binnen het 
netwerk van de deelnemers (de school, sportclubs, jeugdverenigingen, …) kunnen krachtige 
bondgenoten zijn in de verspreiding van hun boodschappen. Op die manier bereikt men met 
dit programma niet enkel de deelnemende jongeren, maar meteen ook de bredere omgeving 
van jongeren. 
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Richtlijnen voor begeleiders

Als begeleider ben je geen leerkracht, maar tracht je het groepsproces te faciliteren. 
Wees nieuwsgierig en vraag door zodat je de deelnemers goed begrijpt. Begeleid hen zodat 
ze komen tot groepsreflecties die een kritische blik werpen op schadelijke normen over 
mannelijkheid (en vrouwelijkheid). 

Je hoeft geen expert te zijn op vlak van gender, je hoeft niet alle antwoorden te hebben! 
Belangrijker is het om een open, respectvolle en veilige ruimte te creëren waar jongeren zich 
comfortabel voelen om zaken te delen en om van elkaar te leren.

Veel van de onderwerpen die in dit programma aan bod zullen komen zijn complex en 
gevoelig. Besteed genoeg aandacht aan het niveau van comfort van de deelnemers tijdens het 
begeleiden van de workshops. In sommige gevallen zal je een jongere moeten doorverwijzen 
naar professionele hulpverlening. 

Ga altijd eerst een gesprek aan met de jongere voor je actie onderneemt. Vraag aan de 
jongere zelf of er een volwassen is die die vertrouwt en waarmee die kan spreken (in de 
schoolomgeving of breder).

Het is belangrijk bewust te zijn van de realiteiten waar de deelnemende jongeren 
geconfronteerd worden in hun dagelijks leven. Het is mogelijk dat zij botsen op heel wat 
uitdagingen of zelfs gevaren wanneer ze verandering proberen aan te brengen (in hun eigen 
leven of binnen hun gemeenschap). 

Het wijzigen van attitudes en gedrag is een lang proces. Deelname aan dit programma leidt 
niet noodzakelijk tot een onmiddellijke transformatie in de levens en de relaties van de 
deelnemers. Het is echter wel een grote stap in de goede richting, nl. naar het aanmoedigen 
van persoonlijke verandering. 
Hoe stel je vragen die dialoog stimuleren?

Beschouw je groep als een proces. Stel hen procesgerichte vragen of vragen die aanzetten 
tot reflectie. Tracht ja/neen vragen te vermijden en stel je vragen op een neutrale en 
onbevooroordeelde manier.

DOs DON’Ts

Stel procesgerichte vragen: “Wat vind jij van 
wat er tot nu toe gezegd werd? Hoe zou jij je 

voelen mocht je dat meemaken?”

Stel ja/neen vragen: “Zou je je partner slaan 
als die seks heeft met iemand anders?”

Houd het simpel: Stel vragen die beginnen 
met “Wat”, “Hoe”, “Wanneer”, “Wie”, “Waar”, 
… Vervolledig deze vragen steeds met een 
volledige zin. Stel één vraag tegelijkertijd.

Stel meerdere vragen tegelijkertijd. Het is 
dan niet meer duidelijk op welke vraag je een 
antwoord verwacht. Bovendien kan dit heel 

bedreigend overkomen.

Blijf onbevooroordeeld: Koppel je eigen 
gevoelens en waarden los van de vragen die je 
stelt. Tracht hen te leiden tot het identificeren 

van hun eigen problemen en oplossingen.

Vraag sturende of bevooroordeelde vragen

7
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Tips voor een succesvolle begeleiding

Hieronder vind je enkele tips terug die je zullen helpen om de groepssessies te begeleiden, 
om een respectvolle en veilige ruimte te creëren waarin jongeren zich comfortabel voelen om 
hun eigen meningen en ervaringen te delen en om te luisteren naar en te leren van elkaar.

• Herinner hen aan de afspraken die ze zelf maakten
• Oordeel niet: wees vriendelijk en nieuwsgierig. Wees bewust van je eigen machtspositie 

en vermijd een oordelende of autoritaire positie. Leg je eigen gevoelens of meningen niet 
op. 

• Stimuleer inclusie: geef aan elke deelnemer de kans om iets te zeggen. Let erop dat het 
gesprek niet gedomineerd wordt door één deelnemer.

• Ga in op de bezorgdheden van de deelnemers: de groepssessies bieden een belangrijke 
opportuniteit om hulp of advies te krijgen. Valideer de bezorgdheden en stimuleer de 
groep om zelf te komen met mogelijke oplossingen. 

• Wees op de hoogte van diensten voor doorverwijzing (voor zowel informatie als 
ondersteuning). Als begeleider ben je geen individuele begeleider of therapeut. Het is 
jouw verantwoordelijkheid om gepast door te verwijzen (in overleg met de jongere zelf).

• Beheer conflicten op een respectvolle manier: herinner de deelnemers aan de 
afspraken die ze zelf maakten. Stimuleer andere deelnemers om te bemiddelen in een 
conflict. Vraag aan de groep hoe zij zouden omgaan met dit probleem. 

• Moedig eerlijkheid en openheid aan: bedank de deelnemers voor het delen van 
persoonlijke verhalen. Forceer niemand om deel te nemen aan de activiteiten maar 
probeer een veilige ruimte te creëren.

• Stimuleer beweging en interactie: tracht zo veel mogelijk fysieke beweging op te 
nemen in het programma zodat deelnemers actief, alert en geïnteresseerd blijven. Maak 
gebruik van korte ‘energizers’ tussen de verschillende workshops.

• Incorporeer spelelementen: probeer zo veel mogelijk leuke en participatieve spelletjes 
(stellingenspel, quiz, pictionary, …) op te nemen in de workshops. Ze zorgen dat de 
vorming niet te schools wordt en geven aan dat er alternatieve vormen van leren bestaan.

• Beheer je tijd: Spendeer niet meer dan 2 uur aan een bepaalde activiteit. Wees bewust 
van de aandachtspanne en de uurroosters van de jongeren. 

• Vraag regelmatig om feedback: gebruik hun input om de sessies te verbeteren.
• Wees respectvol in je voorkomen, verbaal en non-verbaal, bv: aangepaste kledij die 

niet te veel afleidt, leer de namen van de deelnemers zodat je je tot hen kan richten.
• Wees voorzichtig met onderwerpen die hertraumatisering kunnen uitlokken: het 

is mogelijk dat deelnemers verhalen naar buiten brengen over een seksueel trauma of 
misbruik. Gezien de verplichting tot het ondernemen van actie in zulk geval (in geval dat 
er een minderjarige in nood is), is het belangrijk te vermelden dat deelnemers de ruimte 
mogen verlaten als ze zich oncomfortabel voelen, dat ze niet verplicht zijn gevoelige 
informatie te delen, en dat je als begeleider verplicht bent bepaalde instanties in te 
lichten. Herinner ze aan de verschillende instanties waar ze terecht kunnen. Indien ze 
dat wensen, kunnen ze je ook na de sessie apart aanspreken om het hier verder over te 
hebben.

• Laat discussies niet te ver afwijken van de kernboodschap: parkeer onderwerpen die 
niet binnen de bepaalde tijdspanne kunnen behandeld worden. Schrijf ze eventueel op 
zodat je er later kan op terug komen. 

• Wees voorzichtig met persoonlijke informatie. Geef aan dat als iets te persoonlijk 
wordt, je ook niet van hen verwacht dat ze daar op in gaan of alles vertellen

• Probeer hertraumatisering te voorkomen door bij zwaardere thema’s te werken met 
een omweg. Geen persoonlijke verhalen, maar verhalen van een vriend of vriendin

• Ontkracht mythes over bv victim blaming
• Reik voorbeelden aan die ze echt kennen. Dit zal het gesprek en de inzichten daaraan 

gekoppeld aanzienlijk vergemakkelijken. Het laat je ook toe om zelf eerder neutraal te 
blijven. Je toont welke meningen er bestaan, gedeeld worden in de media etc.

• Zorg dat het positief genoeg is, zorg dat het leuk genoeg is. Humor mag zeker!

Richtlijnen voor begeleiders
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• Let op de perceptie van de sociale norm (informatie die je direct en indirect krijgt over 
hoe jij denkt dat anderen denken wat ‘normaal’ is in een sociale context). De perceptie van 
de sociale norm heeft een sterke invloed op het gedrag van mensen. Een goed bedoelde 
‘open discussie’ kan er dus toe leiden dat deelnemers hun conclusie trekken o.b.v. de 
eerste meningen die naar voren komen. Belangrijker is het stimuleren van inleving en 
empathie voor iemand die ‘anders’ is. Zo creëert men een dialoog waarin deelnemers 
luisteren naar elkaar, elkaar vragen stellen, niet oordelen over elkaar en praten over 
dit ‘anders zijn’. Een gesprek waarin openheid is over de gevoelens die dit met zich 
meebrengt en waarin meevoelen, meeleven én compassie voor de ‘ander’ gestimuleerd 
wordt. Zo’n gesprek vraagt om goede sturing, strakke begeleiding en toewijding vanuit 
de begeleider.

Verloop van de sessies

1. Inchecken bij het begin van de sessie
Start elke sessie met een warme welkom een check-in rondje waar ze gedachten, persoonlijke 
ervaringen en opmerkingen kunnen delen die naar aanleiding van de vorige sessie zijn 
ontstaan. Houd deze check-in beknopt, zonder discussie of antwoorden. Bijvoorbeeld: “Wat 
viel je op?”, “Wat vond je belangrijk?”, “Hoe was het voor jou?”.
Eindig elke sessie met een check-out van één woord dat de nadruk legt op de boodschappen 
die zij belangrijk vonden. Gebruik dit moment om te reflecteren over de belangrijkste 
conclusie van de dag, om de volgende activiteit aan te kondigen en om te bekijken wat er 
beter kan, wat er goed ging, …

2. Bereid de ruimte voor
Plaats de stoelen steeds in een cirkel zodat iedereen elkaar kan zien (tenzij anders aangegeven 
in deze handleiding). Zorg dat er voldoende licht en lucht is in de ruimte. 
Het wordt aanbevolen dat deelnemers bepaalde snacks en drankjes aangeboden krijgen 
tijdens de sessies én worden gestimuleerd om te bewegen. Dit komt de groepscohesie ten 
goede en helpt deelnemers om te ontspannen, plezier te maken en hun concentratie te 
behouden. 

3. Wees flexibel, creatief en contextualiseer activiteiten
Als de onderwerpen of de voorbeelden in de activiteiten te abstract of te ver van de realiteit 
van de jongeren overkomen, kan je als begeleider voorbeelden toevoegen vertrekkende 
vanuit je eigen ervaringen. Dit helpt de deelnemers om emotionele betrokkenheid te tonen 
en zich meer te identificeren met de verhalen. Het delen van persoonlijke ervaringen helpt 
bovendien om het gewenste gedrag te modelleren. Wijk daarbij niet te sterk af van het 
programma.

4. Gebruik ijsbrekers en energizers
Ijsbrekers zijn korte activiteiten die op een luchtige manier helpen om het vertrouwen in 
de groep te versterken. Ze kunnen gebruikt worden om de sessies te openen en laten de 
deelnemers toe om in de ruimte te bewegen, om zaken te delen en om de deelnemers zich op 
hun gemak te laten voelen bij elkaar. 

Energizers zijn korte activiteiten die je kan gebruiken wanneer het energiepeil van de 
groep laag is, wanneer deelnemers hun interesse lijken te verliezen of niet meer reageren 
op de activiteit. Ze helpen om de sleur eruit te halen, deelnemers bewegende te krijgen, en 
vermoeidheid en verveling tegen te gaan. In deze handleiding vind je er een aantal terug. 
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5. Houd discussies onbeantwoord en tussen de jongeren zelf
Groepsdiscussies zijn vaak één van de belangrijkste onderdelen van de activiteiten. Ze geven 
de mogelijkheid om te reflecteren over hun gedrag, te discussiëren over hun gedachten en 
kritisch na te denken over hoe verandering in hun eigen leven mogelijk is. Zorg ervoor dat 
de discussie comfortabel en open blijven, zonder oordeel. Stimuleer de deelnemers om met 
elkaar te praten eerder dan een één-op-één gesprek met de begeleider. 

6. Moeizame discussies breken
Diepgaande vragen binnen discussies zijn door de deelnemers soms moeilijk te 
beantwoorden op het moment zelf, zeker wanneer er naar eigen ervaringen en ideeën 
wordt gevraagd. Hierdoor kan een discussie moeizaam verlopen. Het kan helpen om de 
deelnemers een moment voorbereidingstijd te geven. Laat hen een veilige plek in de ruimte 
kiezen waar ze met pen en papier hun gedachten kunnen uitschrijven of -tekenen. Vervolgens 
kan de groepsdiscussie van start gaan. Daarnaast kunnen de persoonlijke ervaringen van 
de leerkracht of de begeleider de discussie ook meehelpen op gang trekken. Je kan de 
deelnemers nadien vragen of deze ervaringen voor hen herkenbaar zijn. 

7. Het opsplitsen van de groep in jongens en meisjes
De groep wordt tijdens de workshops verschillende keren opgesplitst in een groep van 
meisjes en van jongens. Door jongens en meisjes in aparte groepen te plaatsen willen we 
ruimte creëren voor het delen van gelijkaardige persoonlijke ervaringen. Het is belangrijk 
dat je een deelnemer nooit toewijst aan een groep, laat de keuze liever bij henzelf. Verder 
zorgt zulke opdeling opnieuw voor een bevestiging dat jongens en meisjes heel erg van elkaar 
verschillen. Om dit idee te nuanceren, kan je de groep op sommige momenten ook opdelen 
op basis van een aantal andere kenmerken (zoals bijvoorbeeld kleur schoenen, grootte, 
haarkleur, …). 

8. Check out bij het einde van de sessie
Eindig de sessie met een rondje waarin de deelnemers kort iets kunnen zeggen over hun 
ervaringen tijdens de workshops en over de belangrijkste boodschappen die ze meenemen. 
Check ook even af of ze nog tips of opmerkingen hebben voor de volgende sessie. 

Bestanddelen van een geslaagde vorming

Een geslaagde vorming raakt verschillende elementen aan die we onderbrengen onder het 
zogenaamde KAVES principe:

Kennis

Attitude

Vaardigheden

Emoties

Steun

Vooral de laatste twee hebben een grote impact en zorgen voor een daadwerkelijke 
gedragsverandering. Ze zijn erg belangrijk bij het werken rond seksualiteit, geweld, 
discriminatie, …

—

Grenzenspel
Deelnemers vormen 2 lijnen en staan met het gezicht naar elkaar, met minimum 4 meter 
tussen. De begeleider duidt één lijn aan die zal beginnen. Wanneer de begeleider ‘start’ zegt, 
wandelen de deelnemers van de aangewezen lijn in de richting van de deelnemer die zich 
voor hen bevindt, tot die persoon ‘stop’ zegt.
 
Nadien kan er worden gepraat over de plaats waar de wandelende persoon is gestopt:

• Voelt dit comfortabel of is dit te dichtbij? 

• Kan je nog één stap verder zetten? Hoe voelt dat?

• Wat ervaar je in je lichaam? 

Draai de rollen om zodat elke deelnemer ‘stop’ heeft kunnen zeggen.

Uit evenwicht
Vraag de deelnemers om per 2 te gaan staan (bij voorkeur 2 personen met een gelijkaardig 
gewicht en lengte). Ze krijgen de opdracht elkaar uit evenwicht proberen te brengen. Enkel 
de handpalmen mogen elkaar raken. Wanneer iemand uit evenwicht geraakt en een voet 
verzet, is die verloren. Moedig de deelnemers aan terwijl ze elkaar uit balans proberen halen.
Na een tijdje pauzeer je even en duidt je iemand aan die heel hard aan het duwen is geweest 
op de handpalmen van zijn/haar partner. Daag die persoon uit tot een duel met jou. Van zodra 
je merkt dat die persoon opnieuw heel hard begint te duwen op jouw handpalmen, trek je je 
handen weg zodat de ander uit evenwicht geraakt.

Mijn ideale partner… 
Zet alle stoelen in een cirkel en zorg ervoor dat er één stoel minder is dan dat er deelnemers 
(jongeren + begeleiders) zijn. 

Alle jongeren zitten op een stoel. De begeleider staat in het midden en vult de zin aan: “Mijn 
ideale partner…”. Alle deelnemers die akkoord zijn met deze stelling, moeten zo snel mogelijk 
van plaats veranderen. Zo blijft er telkens één iemand over die geen plaats heeft en die op 
zijn/haar beurt in het midden staat en iets vertelt over zijn/haar ideale partner. 

Hoe uiten vrouwen/mannen zich? 
Vraag aan de deelnemers om 2 lijnen te vormen die tegenover elkaar staan (gezicht naar 
elkaar). Leg uit dat je woorden zult roepen en dat zij die woorden zullen uitbeelden als een 
standbeeld. Lijn 1 beeldt het woord op een vrouwelijke manier, lijn 2 op een mannelijke 
manier. Vraag hen de ogen de sluiten voor je de woorden roept.

• Schoonheid
• Sterk
• Kwaadheid
• Seksualiteit
• Vriendelijkheid
• Liefde
• Macht
• Flirterig

ENERGIZERS
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Energizers

Nadat ze een pose aannemen, mogen ze de ogen openen en iets zeggen over de gelijkenissen 
of verschillen die ze zien bij de persoon die tegenover hen staat. 

Smeltende ijsberg 
Deel de groep op in kleinere groepjes van 5 personen. 
Leg per groepje een groot vel krantenpapier op de grond en vraag aan elk groepje om er 
samen op te gaan staan. Leg uit dat dit een smeltende ijsberg voorstelt en dat die ijsberg zich 
elke maand halveert. Het doel is om er met de hele groep zo lang mogelijk te blijven op staan. 
Vraag hen er terug af te gaan en het papier in 2 te vouwen. Nadien moeten ze er opnieuw met 
z’n allen gaan op staan. Het is de bedoeling dat ze manieren vinden om elkaar te ondersteunen 
zodat niemand er af valt. De groep die het langste blijft staan, wint. 

1-2-3 man… 1-2-3 vrouw
Deze energizer is een variant op 1-2-3 piano. Bij het basisspel staat er één persoon aan de 
muur en staat de rest van de groep een paar meters verderop aan een lijn. Wanneer de 
persoon aan de muur zich omdraait roept hij of zij: “1, 2, 3 piano”. De anderen lopen zo ver 
mogelijk naar de muur toe. Ze blijven stokstijf staan wanneer de persoon aan de muur zich 
omdraait. Diegene die beweegt, wordt terug naar de lijn gestuurd. Wie als eerste de muur kan 
tikken, is gewonnen. 

Bij deze variant roept de begeleider aan de muur: “1 2 3 man” of “ 1, 2, 3 vrouw”. De deelnemers 
aan de lijn lopen zo ver mogelijk richting de muur en nemen na de zin een vrouwelijke of 
mannelijke pose aan. Wie zich niet goed gedraagt als man of vrouw wordt terug naar achteren 
gestuurd. De boodschap van deze oefening is dat geen enkele pose noodzakelijk vrouwelijk 
of mannelijk is en dat er daardoor nooit iemand terug naar achteren gestuurd kan worden. 
Na deze energizer kan er aan de groep gevraagd worden waarom er niemand terug naar 
achteren werd gestuurd. Zo kunnen ze zelf de boodschap van de oefening ontdekken. Als er 
gebruik wordt gemaakt van stereotiepe poses kan er ook nagegaan worden of ze zich (altijd) 
herkennen in deze pose.

Niet (in de lach) schieten
De groep verdeelt zich over de ruimte. Iedereen probeert zich zo goed mogelijk te 
concentreren. Eén iemand wandelt rond in de klas en probeert de anderen aan het lachen te 
krijgen. Dit doen ze zonder elkaar aan te raken. Wanneer een persoon in de lach schiet, helpt 
hij of zij mee de anderen aan het lachen te krijgen.

Op- en ontspanningsoefening
De groep gaat ontspannen in de ruimte staan en luistert naar de instructies van de begeleider. 
Vertel hoe ze hun spieren één voor één moeten opspannen, gaande van het hoofd tot en met 
de tenen. Vervolgens vraag je hen om een handeling uit te voeren (bijvoorbeeld iets oprapen 
van de grond) en zich te concentreren op de spieren die ze daarvoor gebruiken. Vervolgens 
dienen ze dezelfde handeling in hun gedachten uit te voeren en dezelfde spieren daarbij op 
te spannen. 

De muziekdoos
Iedere deelnemer zoekt een voorwerp in de ruimte waarmee ze muziek kunnen maken of 
waarmee ze een ritme kunnen aanhouden. Vervolgens gaat de hele groep in de kring staan. 
De persoon met het meeste gevoel voor muziek houdt een ritme aan. Eén voor één valt 
iedereen in tot er één lied doorheen de ruimte klinkt.

Energizers
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 ENERGIZERS

Raadsels

Een vrouw met een kinderwens is onvruchtbaar. Ze vliegt naar de Verenigde 
Staten om een draagmoeder te zoeken, maar onderweg stort het vliegtuig neer 
op een onbewoond eiland. Iedereen is op slag dood, behalve de onvruchtbare 
vrouw, de piloot en Leonardo DiCaprio. Vijf jaar later worden ze dan eindelijk 
teruggevonden en er lopen twee kinderen rond die sprekend lijken op Leonardo. 
Hoe kan dat? 

Antwoord: de moeder van de kinderen is de piloot. 

Het is een donkere winternacht, een auto met vader en zoon is op weg naar 
huis. Het is echter gevaarlijk rijden, want het is mistig en het heeft geijzeld. De 
auto raakt dan ook van de weg en botst tegen een boom. De vader is op slag 
dood, maar de ambulance komt nog op tijd toe om de jongen uit het wrak te 
bevrijden. De jongen is zwaargewond en de ambulance snelt in volle vaart naar 
het ziekenhuis. Daar wordt hij meteen op een brancard geladen en de spoed 
binnengerold. In het operatiekwartier staat de chirurg al klaar om de operatie 
aan te vangen. Maar wanneer de chirurg ziet wie er op de brancard ligt zegt die: 
“Ik kan deze jongen helemaal niet opereren… hij is mijn zoon!”. Hoe kan dat?

Antwoord: De chirurg is de moeder van de jongen.



12

ENERGIZERS 

Energizers

Nadat ze een pose aannemen, mogen ze de ogen openen en iets zeggen over de gelijkenissen 
of verschillen die ze zien bij de persoon die tegenover hen staat. 

Smeltende ijsberg 
Deel de groep op in kleinere groepjes van 5 personen. 
Leg per groepje een groot vel krantenpapier op de grond en vraag aan elk groepje om er 
samen op te gaan staan. Leg uit dat dit een smeltende ijsberg voorstelt en dat die ijsberg zich 
elke maand halveert. Het doel is om er met de hele groep zo lang mogelijk te blijven op staan. 
Vraag hen er terug af te gaan en het papier in 2 te vouwen. Nadien moeten ze er opnieuw met 
z’n allen gaan op staan. Het is de bedoeling dat ze manieren vinden om elkaar te ondersteunen 
zodat niemand er af valt. De groep die het langste blijft staan, wint. 

1-2-3 man… 1-2-3 vrouw
Deze energizer is een variant op 1-2-3 piano. Bij het basisspel staat er één persoon aan de 
muur en staat de rest van de groep een paar meters verderop aan een lijn. Wanneer de 
persoon aan de muur zich omdraait roept hij of zij: “1, 2, 3 piano”. De anderen lopen zo ver 
mogelijk naar de muur toe. Ze blijven stokstijf staan wanneer de persoon aan de muur zich 
omdraait. Diegene die beweegt, wordt terug naar de lijn gestuurd. Wie als eerste de muur kan 
tikken, is gewonnen. 

Bij deze variant roept de begeleider aan de muur: “1 2 3 man” of “ 1, 2, 3 vrouw”. De deelnemers 
aan de lijn lopen zo ver mogelijk richting de muur en nemen na de zin een vrouwelijke of 
mannelijke pose aan. Wie zich niet goed gedraagt als man of vrouw wordt terug naar achteren 
gestuurd. De boodschap van deze oefening is dat geen enkele pose noodzakelijk vrouwelijk 
of mannelijk is en dat er daardoor nooit iemand terug naar achteren gestuurd kan worden. 
Na deze energizer kan er aan de groep gevraagd worden waarom er niemand terug naar 
achteren werd gestuurd. Zo kunnen ze zelf de boodschap van de oefening ontdekken. Als er 
gebruik wordt gemaakt van stereotiepe poses kan er ook nagegaan worden of ze zich (altijd) 
herkennen in deze pose.

Niet (in de lach) schieten
De groep verdeelt zich over de ruimte. Iedereen probeert zich zo goed mogelijk te 
concentreren. Eén iemand wandelt rond in de klas en probeert de anderen aan het lachen te 
krijgen. Dit doen ze zonder elkaar aan te raken. Wanneer een persoon in de lach schiet, helpt 
hij of zij mee de anderen aan het lachen te krijgen.

Op- en ontspanningsoefening
De groep gaat ontspannen in de ruimte staan en luistert naar de instructies van de begeleider. 
Vertel hoe ze hun spieren één voor één moeten opspannen, gaande van het hoofd tot en met 
de tenen. Vervolgens vraag je hen om een handeling uit te voeren (bijvoorbeeld iets oprapen 
van de grond) en zich te concentreren op de spieren die ze daarvoor gebruiken. Vervolgens 
dienen ze dezelfde handeling in hun gedachten uit te voeren en dezelfde spieren daarbij op 
te spannen. 

De muziekdoos
Iedere deelnemer zoekt een voorwerp in de ruimte waarmee ze muziek kunnen maken of 
waarmee ze een ritme kunnen aanhouden. Vervolgens gaat de hele groep in de kring staan. 
De persoon met het meeste gevoel voor muziek houdt een ritme aan. Eén voor één valt 
iedereen in tot er één lied doorheen de ruimte klinkt.

Energizers

13

 ENERGIZERS

Raadsels

Een vrouw met een kinderwens is onvruchtbaar. Ze vliegt naar de Verenigde 
Staten om een draagmoeder te zoeken, maar onderweg stort het vliegtuig neer 
op een onbewoond eiland. Iedereen is op slag dood, behalve de onvruchtbare 
vrouw, de piloot en Leonardo DiCaprio. Vijf jaar later worden ze dan eindelijk 
teruggevonden en er lopen twee kinderen rond die sprekend lijken op Leonardo. 
Hoe kan dat? 

Antwoord: de moeder van de kinderen is de piloot. 

Het is een donkere winternacht, een auto met vader en zoon is op weg naar 
huis. Het is echter gevaarlijk rijden, want het is mistig en het heeft geijzeld. De 
auto raakt dan ook van de weg en botst tegen een boom. De vader is op slag 
dood, maar de ambulance komt nog op tijd toe om de jongen uit het wrak te 
bevrijden. De jongen is zwaargewond en de ambulance snelt in volle vaart naar 
het ziekenhuis. Daar wordt hij meteen op een brancard geladen en de spoed 
binnengerold. In het operatiekwartier staat de chirurg al klaar om de operatie 
aan te vangen. Maar wanneer de chirurg ziet wie er op de brancard ligt zegt die: 
“Ik kan deze jongen helemaal niet opereren… hij is mijn zoon!”. Hoe kan dat?

Antwoord: De chirurg is de moeder van de jongen.



—

GENDER

1
15

Gender   15
Basisbegrippen   16
Gender op individueel niveau   16
Gender als maatschappelijk gegeven   17
Verklaringen voor genderverschillen   17
Het belang van gender   18
Gendernormen   18
Mannelijkheid   19

Nuttige links   21
Intro. De praatstok   23
Workshop 1. Mannen, vrouwen of beide?   25

Infoblad workshop 1. Statistieken    26
Workshop 2. Gender, wat is dat voor een ding?   28

Infoblad workshop 2. Sekse, genderrollen, seksuele oriëntatie & genderidentiteit  30
Workshop 3. Gedraag je als een man/vrouw   31
Workshop 4. Mijn emoties uiten   33

Infoblad workshop 4. Hulpverlening    35

Het eerste thema dat aan bod komt in dit programma is gender. 
Gender is een concept dat in sociologische wetenschappen 
en ook in feministische theorieën een belangrijke rol speelt. 
Om begeleiders te voorzien van onderbouwde achtergrond 
over dit thema, maakten we deze snelcursus over gender. Dit 
zou begeleiders in staat moeten stellen om een kritische en 
verrijkende discussie te voeren met de deelnemers. Het is dus 
ook aangeraden om de volgende informatie in het achterhoofd 
te houden bij het begeleiden van de workshops. We beginnen 
met enkele basisbegrippen en eindigen met het beschrijven van 
gendernormen en de impact ervan.
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GENDER 

Basisbegrippen

Gender is bij de meeste mensen nog een onbekend concept, hoewel bijna iedereen er 
bewust of onbewust dagelijks mee te maken krijgt. Gender kan gezien worden als een 
verzameling van sociale verwachtingen die met het biologische geslacht gepaard gaan. Zo 
bestaan er in de samenleving algemene opvattingen over hoe een man of vrouw denkt, zich 
voelt en zich gedraagt. Mannelijke en vrouwelijke gedragingen zijn een routine geworden 
en de meerderheid van de bevolking beschouwt deze gedragingen dan ook als ‘normaal’ of 
‘natuurlijk’. Weinig mensen denken na over wat het is om een man of een vrouw te zijn. Toch 
houden we er ons onbewust mee bezig; wanneer we iemand voor de eerste keer zien, ‘lezen’ 
we hun gender en baseren we de verdere interactie op deze ‘lezing’. Het concept gender is 
dus eigenlijk deel van onze culturele kennis en tegelijkertijd een deel van iemands identiteit. 

Gender op individueel niveau

Wanneer we spreken over gender, denken we meteen aan geslacht. Gender en geslacht/sekse 
zijn met elkaar verbonden, maar zijn niet hetzelfde; geslacht verwijst naar de biologische 
karakteristieken die een persoon identificeren als man of vrouw (penis, vagina, baarmoeder, 
testikels, ...), terwijl gender eerder naar sociaal geconstrueerde verschillen tussen man en 
vrouw verwijst. De identificatie van een vrouwelijk of mannelijk geslacht is bovendien niet zo 
eenduidig als het lijkt. Ongeveer 1/2000 mensen worden geboren met sekse-kenmerken die 
niet als typisch mannelijk of vrouwelijk kunnen worden beschouwd.1 Deze mensen worden 
geboren met een intersekse conditie en ontwikkelen een combinatie van zowel vrouwelijke 
als mannelijke (interne en externe) geslachtskenmerken. Onder druk van maatschappelijke 
normen beslissen sommige ouders om hun baby snel na de geboorte te laten opereren zodat 
het kind toch past in het binaire man-vrouw plaatje.2 

Een andere term die vaak aan bod komt als we spreken over het thema gender is 
genderidentiteit. Genderidentiteit wijst op het intern gevoel van man of vrouw zijn los van 
lichamelijk of biologisch geslacht. Wanneer iemands biologische geslacht overeenkomt 
met dit innerlijke gevoel, spreken we van een cisgender persoon. Wanneer het biologische 
geslacht niet overeenkomt met de genderidentiteit, spreken we van een transgender 
persoon. Bovendien zijn er ook personen die zich in geen van beide hokjes ‘man’ of ‘vrouw’ 
thuis voelen. Hun genderidentiteit stemt dus niet overeen met de traditionele binaire man-
vrouw opdeling. Deze personen noemen we non-binaire personen. 

Genderexpressie verwijst naar de manier waarop personen hun genderidentiteit uiten 
naar andere mensen toe door zich op een bepaalde manier te kleden of te gedragen. Een 
genderexpressie kan overeenkomen met de genderidentiteit, maar deze kan ook verschillen 
van de genderidentiteit. De genderexpressie verschilt bijvoorbeeld van de genderidentiteit 
wanneer een persoon zich man voelt (genderidentiteit), maar wel graag make-up draagt 
(genderexpressie), iets dat stereotiep als vrouwelijk wordt beschouwd. Iemand die zich 
vrouw voelt (genderidentiteit), kan zich heel graag kleden met stereotiepe mannelijke kledij 
(genderexpressie). Bij de meerderheid van de bevolking komt de genderidentiteit overeen met 
de genderexpressie. Andere situaties zijn echter ook mogelijk: mannelijke vrouw, vrouwelijke 
man, non-binair persoon, transgender persoon, genderfluïde persoon, enzovoort. 

Seksuele oriëntatie is de emotionele of seksuele aantrekking die je voelt ten aanzien van 
personen van hetzelfde geslacht (homoseksualiteit), personen van het andere geslacht 
(heteroseksualiteit) of personen van zowel hetzelfde als het andere geslacht (biseksualiteit). 
Daarnaast bestaat er ook zoiets als aseksualiteit. In dit geval voelt men geen enkele seksuele 
aantrekking tot anderen. Zowel aseksualiteit als biseksualiteit worden vaak onderbelicht in 
onze maatschappij. Seksuele oriëntatie en genderidentiteit en -expressie worden soms met 
elkaar geassocieerd, maar deze associatie gaat niet noodzakelijk op. Een homoseksuele man 
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(seksuele oriëntatie) gedraagt zich niet per se vrouwelijk (genderexpressie) maar kan zich 
ook heel erg mannelijk gedragen; een homoseksuele vrouw heeft niet altijd een mannelijke 
genderexpressie maar kan ook heel erg vrouwelijk zijn, een transgender persoon kan zowel 
hetero-, homo- of biseksueel zijn. Bovenstaande begrippen staan dus los van elkaar en allerlei 
combinaties zijn mogelijk. 

Gender als maatschappelijk gegeven

Gender speelt niet alleen een belangrijke rol in het individuele leven van mensen, maar heeft 
ook een belangrijke maatschappelijke waarde. Gender wordt in onze maatschappij immers 
gebruikt als een manier om mensen te ordenen. Er bestaan bepaalde maatschappelijk 
verwachtingen ten aanzien vrouwen en mannen en op basis van deze verwachtingen krijgen 
sommige mensen van het ene geslacht (vaak mannen) maatschappelijke voordelen ten 
aanzien van mensen van het andere (vaak vrouwen). Gender is met andere woorden een 
maatschappelijk gegeven waarmee ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in stand wordt 
gehouden. 

Verklaringen voor genderverschillen

Komen mannen van mars en vrouwen van venus? In welke mate zijn vrouwen en mannen 
verschillend? Deze vragen blijven steeds echoën in de maatschappij en toch komt hier geen 
eenduidig antwoord op. Wel weten we dat de verschillen tussen man en vrouw niet enkel 
verklaard kunnen worden op basis van biologische verschillen. Moesten de verschillen tussen 
man en vrouw enkel gebaseerd zijn op biologie, dan zouden mannen en vrouwen over de 
hele wereld op dezelfde manier van elkaar moeten verschillen. Dit is echter niet zo; over de 
culturen heen zijn er verschillen op vlak van wat het betekent om een man of vrouw te zijn. Het 
lijkt er dus op dat genderverschillen binnen een bepaalde samenleving worden aangeleerd. 
Dit proces noemt men ook wel socialisatie3: via impliciete en expliciete boodschappen 
van opvoeders, de media, leeftijdsgenoten, enz. leren kinderen een set van gedragingen 
die volgens de samenleving ‘passen’ bij hun geslacht. Een meisje krijgt bijvoorbeeld steeds 
poppen als speelgoed aangeboden waardoor het kind al van jongs af aan opgevoed wordt 
als zorgend. Impliciet leren meisjes dus dat zorgende eigenschappen bij hun vrouwelijke 
identiteit horen. Omgekeerd kunnen we stellen dat jongens al van kinds af aan auto’s, een 
voetbal of een geweer als speelgoed aangeboden krijgen. Jongens krijgen dus aangeleerd dat 
zij actief, agressief en technisch ingesteld moeten zijn. Ook vanuit het post-structuralisme, 
een filosofische stroming die verschillende sociale concepten voortdurend in vraag stelt, 
wordt gender beschouwd als een concept dat door de mens zelf gemaakt is. Men gaat er dus 
van uit dat gender via verschillende structuren van de samenleving geconstrueerd wordt en 
geen biologisch vaststaand gegeven is. Aanhangers van deze post-structuralistische stroming 
gaan gender dan ook proberen te deconstrueren of te ontbinden. Zo wordt de binaire of 
tweedelige verdeling man/vrouw erg in vraag gesteld. In een samenleving zien we echter wel 
dat één bepaald beeld of idee over mannelijkheid en vrouwelijkheid het meest dominant is. 
Dit wil niet zeggen dat de meeste vrouwen/mannen effectief aan dit beeld voldoen, maar 
wel dat dit wordt vooropgesteld als ideaal en wordt nagestreefd. Het meest dominante of 
stereotiepe discours over mannelijkheid wordt ook wel eens ‘hegemonische mannelijkheid’ 
genoemd.4

In deze handeleiding trachten ook wij te benadrukken dat er niet één juiste manier is om je te 
gedragen als man dan wel als vrouw. We willen een meer complexe en rijkere visie stimuleren 
waarin meerdere vormen van mannelijkheid en vrouwelijkheid naast elkaar mogen bestaan. 
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Het belang van gender

Men kan zich de vraag stellen waarom gender eigenlijk belangrijk is. Gender wijst op de 
economische, sociale en culturele karakteristieken van mensen en heeft ook invloed op 
de kansen die iemand heeft in een maatschappij. De verhouding tussen mannen en vrouwen, 
in de familie, op het werk of in publieke sfeer zijn een weerspiegeling van hoe de samenleving 
denkt over de talenten, de karakteristieken en het gedrag dat gepast is voor mannen of 
vrouwen. Gender biedt structuur en ordent onze samenleving, net zoals bijvoorbeeld etniciteit 
of sociale klasse dat doet. Gender is van maatschappelijk belang omdat het een bepaalde 
hiërarchie aan het licht brengt. In onze samenleving is deze hiërarchie zichtbaar in de manier 
waarop bepaalde eigenschappen die als mannelijk worden beschouwd meer gewaardeerd 
worden, zowel maatschappelijk als economisch, dan eigenschappen die typisch aan vrouwen 
worden toegeschreven. Zo worden eigenschappen die we associëren met leiderschap zoals 
competitiviteit en assertiviteit erg gewaardeerd, terwijl zorgende kwaliteiten en people skills 
veel lager worden ingeschat. Dit hiërarchische systeem wordt zichtbaar als we kijken naar de 
huidige loonkloof en de ongelijke kansen op de werkvloer.

Gendernormen

Gendernormen zijn impliciete of expliciete ‘voorschriften’ met betrekking tot vier aspecten: 
persoonlijkheidskenmerken, rolpatronen, fysieke karakteristieken en beroepsvoorkeuren5. 
Deze normen geven enerzijds aan wat mensen geloven over hoe mannen en vrouwen zich 
gedragen, anderzijds geven ze aan hoe ze zich zouden moeten gedragen6. Deze gendernormen 
zorgen ervoor dat het gedrag van mensen voorspelbaar wordt. Zo kan men na het ‘lezen’ 
van iemands gender veronderstellingen maken over wat deze persoon eventueel leuk zou 
vinden of niet leuk zou vinden. Assertiviteit, onafhankelijkheid en dominantie worden 
typisch beschouwd als ‘mannelijke’ persoonlijkheidskenmerken, terwijl behulpzaamheid, 
emotionaliteit en een zorgend karakter worden toegeschreven aan vrouwen. Men verwacht 
dat mannen bepaalde gedragingen vertonen in tegenstelling tot vrouwen; van mannen 
wordt bijvoorbeeld verwacht dat ze de kostwinner zijn en emoties in bedwang kunnen 
houden, terwijl van vrouwen bijvoorbeeld verwacht wordt dat ze zorgend en lief zijn. Op vlak 
van seksueel gedrag wordt onder meer verondersteld dat mannen initiatiefnemers zijn en 
dat vrouwen eerder een passieve houding aannemen, dat mannen promiscue zijn en dat 
vrouwen eerder kieskeurig zijn. Dit leidt onder andere tot een dubbele standaard; vrouwen 
die veel seksuele partners hebben worden als ‘slet’ of onzedig beschouwd, mannen met veel 
seksuele partners worden als overwinnaars beschouwd. Doordat personen zich gedragen 
naar de normen, worden deze ook onderhouden en bekrachtigd, terwijl personen die hiervan 
afwijken vaak sociaal worden afgestraft. 

De internalisering of het eigen maken van gendernormen beïnvloedt onder andere de 
doelen en acties van een persoon7. Door socialisatie en het tekort aan rolmodellen gaan 
mannen bijvoorbeeld zorgende rollen minder snel internaliseren. Dit wilt zeggen dat ze 
zich minder gaan identificeren met zorgende persoonlijkheidskenmerken en dat ze in de 
toekomst ook minder interesse tonen in zorgrollen en dus minder zorgtaken op zich gaan 
nemen. Omwille van de gevolgen die de gendernormen hebben, worden ze door veel 
onderzoekers beschouwd als de oorzaak van genderongelijkheid. Ze zijn bovendien moeilijk 
te veranderen, omdat personen die ervan afwijken vaak te maken hebben met economische 
en sociale afstraffing zoals discriminatie en spot. Mannen die tijd vrij nemen van het werk om 
voor de kinderen te zorgen worden vaak als minder positief en minder mannelijk beschouwd. 
Vrouwen krijgen dan weer te maken met vooroordelen als ze woede tonen of als ze streven 
naar een leidinggevende rol en worden dan vaak omschreven als een koude bitch. 
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Hoewel er nog een bijzonder lange weg te gaan is, zien we tegenwoordig verbetering als het 
aankomt op het doorbreken van gendernormen. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat deze 
vooruitgang sneller gaat bij vrouwen dan bij mannen. In de onderstaande figuur is deze 
asymmetrie goed te zien op vlak van tewerkstelling: vrouwen zijn in opmars in mannelijk 
gedomineerde beroepen (piloot, ingenieur, …), terwijl mannen veel minder geneigd zijn 
om voor vrouwelijk gedomineerde beroepen (verpleger, leerkracht, …) te kiezen.8 Hoewel 
de vrouwenbeweging al heel wat heeft betekend voor het doorbreken van vrouwelijke 
gendernormen is het een misvatting te denken dat alle problemen van de baan zijn. Bovendien 
zijn veel van de bestaande problemen met betrekking tot mannelijke gendernormen 
onlosmakelijk verbonden met problemen die vrouwen ervaren en vice versa. 

Figuur 2. Asymmetrische verandering in gender ratios
voor mannelijk versus vrouwelijk gedomineerde carrières9

Mannelijkheid 

Zonder onrecht te willen doen aan de huidige worstelingen waar vrouwen mee geconfronteerd 
worden, gaan we toch even dieper in op de problemen die rigide gendernormen voor mannen 
teweegbrengen. Terwijl de vrouwenbeweging reeds jarenlang streeft naar emancipatie van 
vrouwen, blijft eenzelfde beweging voor mannen afwezig. In deze paragraaf nemen we de 
notie mannelijkheid onder de loep en onderzoeken we wat ‘man zijn’ in onze samenleving 
betekent. Uitspraken zoals “wij zijn echte venten” wijzen op het feit dat er een ‘echte’ en 
‘juiste’ vorm van man-zijn zou bestaan. Dit noemt men ook hegemonische mannelijkheid. 
Dit ideaal of dominante discours over mannelijkheid blijkt bovendien onbereikbaar voor de 
meeste mannen.10

Promundo onderzocht in 2017 de verschillende gendernormen ten aanzien van mannelijkheid, 
bracht ze in kaart en ordende ze in zeven grote categorieën.11 

1. Zelfredzaamheid
Van mannen wordt verwacht dat ze onafhankelijk en zelfredzaam zijn. Mannen krijgen de 
boodschap mee dat ze vooral op zichzelf moeten rekenen wanneer het aankomt op hun 
fysieke en emotionele gezondheid. Hulp vragen wordt al snel als zwakte beschouwd. 
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Het belang van gender

Men kan zich de vraag stellen waarom gender eigenlijk belangrijk is. Gender wijst op de 
economische, sociale en culturele karakteristieken van mensen en heeft ook invloed op 
de kansen die iemand heeft in een maatschappij. De verhouding tussen mannen en vrouwen, 
in de familie, op het werk of in publieke sfeer zijn een weerspiegeling van hoe de samenleving 
denkt over de talenten, de karakteristieken en het gedrag dat gepast is voor mannen of 
vrouwen. Gender biedt structuur en ordent onze samenleving, net zoals bijvoorbeeld etniciteit 
of sociale klasse dat doet. Gender is van maatschappelijk belang omdat het een bepaalde 
hiërarchie aan het licht brengt. In onze samenleving is deze hiërarchie zichtbaar in de manier 
waarop bepaalde eigenschappen die als mannelijk worden beschouwd meer gewaardeerd 
worden, zowel maatschappelijk als economisch, dan eigenschappen die typisch aan vrouwen 
worden toegeschreven. Zo worden eigenschappen die we associëren met leiderschap zoals 
competitiviteit en assertiviteit erg gewaardeerd, terwijl zorgende kwaliteiten en people skills 
veel lager worden ingeschat. Dit hiërarchische systeem wordt zichtbaar als we kijken naar de 
huidige loonkloof en de ongelijke kansen op de werkvloer.

Gendernormen

Gendernormen zijn impliciete of expliciete ‘voorschriften’ met betrekking tot vier aspecten: 
persoonlijkheidskenmerken, rolpatronen, fysieke karakteristieken en beroepsvoorkeuren5. 
Deze normen geven enerzijds aan wat mensen geloven over hoe mannen en vrouwen zich 
gedragen, anderzijds geven ze aan hoe ze zich zouden moeten gedragen6. Deze gendernormen 
zorgen ervoor dat het gedrag van mensen voorspelbaar wordt. Zo kan men na het ‘lezen’ 
van iemands gender veronderstellingen maken over wat deze persoon eventueel leuk zou 
vinden of niet leuk zou vinden. Assertiviteit, onafhankelijkheid en dominantie worden 
typisch beschouwd als ‘mannelijke’ persoonlijkheidskenmerken, terwijl behulpzaamheid, 
emotionaliteit en een zorgend karakter worden toegeschreven aan vrouwen. Men verwacht 
dat mannen bepaalde gedragingen vertonen in tegenstelling tot vrouwen; van mannen 
wordt bijvoorbeeld verwacht dat ze de kostwinner zijn en emoties in bedwang kunnen 
houden, terwijl van vrouwen bijvoorbeeld verwacht wordt dat ze zorgend en lief zijn. Op vlak 
van seksueel gedrag wordt onder meer verondersteld dat mannen initiatiefnemers zijn en 
dat vrouwen eerder een passieve houding aannemen, dat mannen promiscue zijn en dat 
vrouwen eerder kieskeurig zijn. Dit leidt onder andere tot een dubbele standaard; vrouwen 
die veel seksuele partners hebben worden als ‘slet’ of onzedig beschouwd, mannen met veel 
seksuele partners worden als overwinnaars beschouwd. Doordat personen zich gedragen 
naar de normen, worden deze ook onderhouden en bekrachtigd, terwijl personen die hiervan 
afwijken vaak sociaal worden afgestraft. 

De internalisering of het eigen maken van gendernormen beïnvloedt onder andere de 
doelen en acties van een persoon7. Door socialisatie en het tekort aan rolmodellen gaan 
mannen bijvoorbeeld zorgende rollen minder snel internaliseren. Dit wilt zeggen dat ze 
zich minder gaan identificeren met zorgende persoonlijkheidskenmerken en dat ze in de 
toekomst ook minder interesse tonen in zorgrollen en dus minder zorgtaken op zich gaan 
nemen. Omwille van de gevolgen die de gendernormen hebben, worden ze door veel 
onderzoekers beschouwd als de oorzaak van genderongelijkheid. Ze zijn bovendien moeilijk 
te veranderen, omdat personen die ervan afwijken vaak te maken hebben met economische 
en sociale afstraffing zoals discriminatie en spot. Mannen die tijd vrij nemen van het werk om 
voor de kinderen te zorgen worden vaak als minder positief en minder mannelijk beschouwd. 
Vrouwen krijgen dan weer te maken met vooroordelen als ze woede tonen of als ze streven 
naar een leidinggevende rol en worden dan vaak omschreven als een koude bitch. 
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Hoewel er nog een bijzonder lange weg te gaan is, zien we tegenwoordig verbetering als het 
aankomt op het doorbreken van gendernormen. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat deze 
vooruitgang sneller gaat bij vrouwen dan bij mannen. In de onderstaande figuur is deze 
asymmetrie goed te zien op vlak van tewerkstelling: vrouwen zijn in opmars in mannelijk 
gedomineerde beroepen (piloot, ingenieur, …), terwijl mannen veel minder geneigd zijn 
om voor vrouwelijk gedomineerde beroepen (verpleger, leerkracht, …) te kiezen.8 Hoewel 
de vrouwenbeweging al heel wat heeft betekend voor het doorbreken van vrouwelijke 
gendernormen is het een misvatting te denken dat alle problemen van de baan zijn. Bovendien 
zijn veel van de bestaande problemen met betrekking tot mannelijke gendernormen 
onlosmakelijk verbonden met problemen die vrouwen ervaren en vice versa. 

Figuur 2. Asymmetrische verandering in gender ratios
voor mannelijk versus vrouwelijk gedomineerde carrières9

Mannelijkheid 

Zonder onrecht te willen doen aan de huidige worstelingen waar vrouwen mee geconfronteerd 
worden, gaan we toch even dieper in op de problemen die rigide gendernormen voor mannen 
teweegbrengen. Terwijl de vrouwenbeweging reeds jarenlang streeft naar emancipatie van 
vrouwen, blijft eenzelfde beweging voor mannen afwezig. In deze paragraaf nemen we de 
notie mannelijkheid onder de loep en onderzoeken we wat ‘man zijn’ in onze samenleving 
betekent. Uitspraken zoals “wij zijn echte venten” wijzen op het feit dat er een ‘echte’ en 
‘juiste’ vorm van man-zijn zou bestaan. Dit noemt men ook hegemonische mannelijkheid. 
Dit ideaal of dominante discours over mannelijkheid blijkt bovendien onbereikbaar voor de 
meeste mannen.10

Promundo onderzocht in 2017 de verschillende gendernormen ten aanzien van mannelijkheid, 
bracht ze in kaart en ordende ze in zeven grote categorieën.11 

1. Zelfredzaamheid
Van mannen wordt verwacht dat ze onafhankelijk en zelfredzaam zijn. Mannen krijgen de 
boodschap mee dat ze vooral op zichzelf moeten rekenen wanneer het aankomt op hun 
fysieke en emotionele gezondheid. Hulp vragen wordt al snel als zwakte beschouwd. 
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2. Sterkte
De sterkte die van mannen wordt verwacht kent twee luiken: enerzijds hoort men bereid te 
zijn de eigen reputatie te verdedigen, met fysieke macht of geweld indien nodig; anderzijds 
verwacht men ook een soort van emotionele onschendbaarheid. Er wordt er verwacht dat 
mannen een bepaalde kracht en sterkte uitstralen naar de buitenwereld toe, zelfs wanneer ze 
zich kwetsbaar voelen.

3. Fysieke aantrekkelijkheid
Niet alleen van vrouwen wordt verwacht dat ze er ten allen tijde tiptop uitzien, de lat voor 
mannen ligt op dit vlak eveneens erg hoog. De verwachting houdt in dat men er enerzijds 
goed uitziet – met voldoende spiermassa en gekleed volgens de laatste trends – en anderzijds 
dat men dit bereikt zonder er al te veel moeite voor te doen. 

4. Rigide mannelijke genderrollen
Er bestaat een overtuiging dat huishoudelijk werk en zorgende taken voorbehouden zijn voor 
vrouwen. Voor mannen is de belangrijkste rol in het familiale leven die van de kostwinner 
terwijl vrouwen disproportioneel instaan voor de dagelijkse zorg voor de kinderen en het 
huishouden. 

5. Heteroseksualiteit en homofobie
De norm voor mannen is om heteroseksueel te zijn. Homoseksualiteit doet dus afbreuk aan 
je mannelijkheid en hoort vermeden te worden. Homoseksuele mannen worden maar al 
te vaak bestempeld als zijnde “geen echte mannen”. Gedrag dat de seksuele voorkeur van 
mannen in twijfel trekt, bijvoorbeeld het knuffelen van een mannelijke vriend, wordt sociaal 
afgekeurd en bestempeld als gay. 

6. Hyperseksualiteit 
Een “echte” man hoort niet alleen uitgesproken en ondubbelzinnig heteroseksueel te zijn, er 
wordt ook nog eens verwacht dat hij altijd klaar staat voor seks. ‘Neen’ zeggen tegen seks is 
vaak geen optie, men moet immers zoveel mogelijk seksuele veroveringen verzamelen. 

7. Agressie en controle
Tenslotte wordt van mannen verwacht dat men fysiek geweld gebruikt wanneer nodig én dat 
men de controle behoudt over beslissingen thuis en over de bewegingsvrijheid van vrouwen. 

Deze gendernormen hebben niet enkel zware gevolgen voor vrouwen, maar ook mannen en 
hun relationeel, psychisch, seksueel en fysiek welzijn kunnen hieronder lijden. Bovendien 
mag men de impact van deze normen op onze maatschappij als geheel niet onderschatten. 

Alleen al het feit dat deze normen voor de meeste mannen onbereikbaar zijn12 en mannen 
dus vaak niet voldoen aan de verwachtingen, geeft aanleiding tot tal van psychische 
problemen. Socialisatie volgens deze traditionele gendernormen beperkt de psychologische 
ontwikkeling van mannen, beperkt hun gedrag en heeft een negatieve invloed op hun mentaal 
en fysiek welzijn. 13 Jongens en mannen blijken oververtegenwoordigd te zijn als het aankomt 
op bijvoorbeeld leerstoornissen en gedragsproblemen op school en gewelddadig gedrag en 
het plegen van misdrijven. Bovendien lopen ze statistisch gezien vier keer meer kans om 
over te gaan tot zelfdoding, zijn ze veel vaker dan vrouwen het slachtoffer van gewelddadig 
gedrag, liggen de sterftecijfers – ondanks grotere socio-economische voordelen – veel hoger 
dan bij vrouwen, zoeken ze veel minder hulp bij fysieke en psychische problemen en nemen 
ze grotere risico’s met betrekking tot seksualiteit.14 Van kinds af aan horen ze dat jongens 
niet huilen terwijl het tonen van boosheid of agressie wel geaccepteerd wordt. Het tonen van 
andere emoties zoals verdriet of angst behoort niet tot het culturele script waar mannen zich 
aan moeten houden, waardoor ze kwetsbaar zijn voor mentale problemen, maar ook een 
risicogroep vormen als het aankomt op suïcide. Het gebruik van alcohol of drugs is voor veel 
mannen bovendien een strategie om moeilijke of oncomfortabele emotionele situaties te 
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gaan vermijden.15 De idee dat mannen zich niet zwak mogen opstellen maakt het bovendien 
ook moeilijk voor mannelijke slachtoffers om misbruik te rapporteren, zo durft meer dan de 
helft van de mannelijke slachtoffers er met niemand over te praten.16

Uit onderzoek blijkt dat mannen gevoelig zijn voor oordelen die hun mannelijke identiteit 
bedreigen. Dit komt omdat mannelijkheid binnen onze samenleving iets is dat iemand kan 
verdienen, maar ook even gemakkelijk kan verliezen. Dit blijkt uit uitspraken zoals ‘wat 
ben jij een mietje’ of ‘pussy’ en uit de angst om verkeerdelijk bestempeld te worden als 
homoseksueel of vrouwelijk. Mannelijkheid is dus een fragiele en kwetsbare eigenschap die 
telkens opnieuw verkregen en bewezen moet worden17. 

Gendernormen hebben voor zowel vrouwen, mannen als de maatschappij in zijn 
geheel verstrekkende gevolgen. Natuurlijk bestaan er heel veel verschillende soorten 
mannelijkheden en wordt de identiteit van een persoon niet enkel bepaald door diens gender, 
maar ook door bijvoorbeeld sociaaleconomische klasse, etniciteit, huidskleur, seksuele 
oriëntatie, lichamelijke fitheid, enz. In het hoofdstuk dat volgt, wordt hier dieper op ingegaan. 

Çavaria  
Vlaamse belangenverdediger van LGBTI+-mensen en koepel van LGBTI+-organisaties 
https://www.cavaria.be/ 

Rosa vzw  
Kenniscentrum voor gender en feminisme 
https://rosavzw.be/site/ 

IDEM 
Een digitaal informatieplatform rond (lichaams)variaties in sekse-kenmerken (intersekse/dsd) 
https://www.ideminfo.be/ 

Sensoa 
Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid 
https://www.sensoa.be/ 

Alles over seks 
Alles over seksualiteit en seksuele gezondheid 
https://www.allesoverseks.be/ 

bvundo 
Promundo works to promote gender equality and prevent violence by engaging men and boys in 
partnership with women and girls. 
https://promundoglobal.org/work/ 

Nuttige links
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2. Sterkte
De sterkte die van mannen wordt verwacht kent twee luiken: enerzijds hoort men bereid te 
zijn de eigen reputatie te verdedigen, met fysieke macht of geweld indien nodig; anderzijds 
verwacht men ook een soort van emotionele onschendbaarheid. Er wordt er verwacht dat 
mannen een bepaalde kracht en sterkte uitstralen naar de buitenwereld toe, zelfs wanneer ze 
zich kwetsbaar voelen.

3. Fysieke aantrekkelijkheid
Niet alleen van vrouwen wordt verwacht dat ze er ten allen tijde tiptop uitzien, de lat voor 
mannen ligt op dit vlak eveneens erg hoog. De verwachting houdt in dat men er enerzijds 
goed uitziet – met voldoende spiermassa en gekleed volgens de laatste trends – en anderzijds 
dat men dit bereikt zonder er al te veel moeite voor te doen. 

4. Rigide mannelijke genderrollen
Er bestaat een overtuiging dat huishoudelijk werk en zorgende taken voorbehouden zijn voor 
vrouwen. Voor mannen is de belangrijkste rol in het familiale leven die van de kostwinner 
terwijl vrouwen disproportioneel instaan voor de dagelijkse zorg voor de kinderen en het 
huishouden. 

5. Heteroseksualiteit en homofobie
De norm voor mannen is om heteroseksueel te zijn. Homoseksualiteit doet dus afbreuk aan 
je mannelijkheid en hoort vermeden te worden. Homoseksuele mannen worden maar al 
te vaak bestempeld als zijnde “geen echte mannen”. Gedrag dat de seksuele voorkeur van 
mannen in twijfel trekt, bijvoorbeeld het knuffelen van een mannelijke vriend, wordt sociaal 
afgekeurd en bestempeld als gay. 

6. Hyperseksualiteit 
Een “echte” man hoort niet alleen uitgesproken en ondubbelzinnig heteroseksueel te zijn, er 
wordt ook nog eens verwacht dat hij altijd klaar staat voor seks. ‘Neen’ zeggen tegen seks is 
vaak geen optie, men moet immers zoveel mogelijk seksuele veroveringen verzamelen. 

7. Agressie en controle
Tenslotte wordt van mannen verwacht dat men fysiek geweld gebruikt wanneer nodig én dat 
men de controle behoudt over beslissingen thuis en over de bewegingsvrijheid van vrouwen. 

Deze gendernormen hebben niet enkel zware gevolgen voor vrouwen, maar ook mannen en 
hun relationeel, psychisch, seksueel en fysiek welzijn kunnen hieronder lijden. Bovendien 
mag men de impact van deze normen op onze maatschappij als geheel niet onderschatten. 

Alleen al het feit dat deze normen voor de meeste mannen onbereikbaar zijn12 en mannen 
dus vaak niet voldoen aan de verwachtingen, geeft aanleiding tot tal van psychische 
problemen. Socialisatie volgens deze traditionele gendernormen beperkt de psychologische 
ontwikkeling van mannen, beperkt hun gedrag en heeft een negatieve invloed op hun mentaal 
en fysiek welzijn. 13 Jongens en mannen blijken oververtegenwoordigd te zijn als het aankomt 
op bijvoorbeeld leerstoornissen en gedragsproblemen op school en gewelddadig gedrag en 
het plegen van misdrijven. Bovendien lopen ze statistisch gezien vier keer meer kans om 
over te gaan tot zelfdoding, zijn ze veel vaker dan vrouwen het slachtoffer van gewelddadig 
gedrag, liggen de sterftecijfers – ondanks grotere socio-economische voordelen – veel hoger 
dan bij vrouwen, zoeken ze veel minder hulp bij fysieke en psychische problemen en nemen 
ze grotere risico’s met betrekking tot seksualiteit.14 Van kinds af aan horen ze dat jongens 
niet huilen terwijl het tonen van boosheid of agressie wel geaccepteerd wordt. Het tonen van 
andere emoties zoals verdriet of angst behoort niet tot het culturele script waar mannen zich 
aan moeten houden, waardoor ze kwetsbaar zijn voor mentale problemen, maar ook een 
risicogroep vormen als het aankomt op suïcide. Het gebruik van alcohol of drugs is voor veel 
mannen bovendien een strategie om moeilijke of oncomfortabele emotionele situaties te 
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gaan vermijden.15 De idee dat mannen zich niet zwak mogen opstellen maakt het bovendien 
ook moeilijk voor mannelijke slachtoffers om misbruik te rapporteren, zo durft meer dan de 
helft van de mannelijke slachtoffers er met niemand over te praten.16

Uit onderzoek blijkt dat mannen gevoelig zijn voor oordelen die hun mannelijke identiteit 
bedreigen. Dit komt omdat mannelijkheid binnen onze samenleving iets is dat iemand kan 
verdienen, maar ook even gemakkelijk kan verliezen. Dit blijkt uit uitspraken zoals ‘wat 
ben jij een mietje’ of ‘pussy’ en uit de angst om verkeerdelijk bestempeld te worden als 
homoseksueel of vrouwelijk. Mannelijkheid is dus een fragiele en kwetsbare eigenschap die 
telkens opnieuw verkregen en bewezen moet worden17. 

Gendernormen hebben voor zowel vrouwen, mannen als de maatschappij in zijn 
geheel verstrekkende gevolgen. Natuurlijk bestaan er heel veel verschillende soorten 
mannelijkheden en wordt de identiteit van een persoon niet enkel bepaald door diens gender, 
maar ook door bijvoorbeeld sociaaleconomische klasse, etniciteit, huidskleur, seksuele 
oriëntatie, lichamelijke fitheid, enz. In het hoofdstuk dat volgt, wordt hier dieper op ingegaan. 

Çavaria  
Vlaamse belangenverdediger van LGBTI+-mensen en koepel van LGBTI+-organisaties 
https://www.cavaria.be/ 

Rosa vzw  
Kenniscentrum voor gender en feminisme 
https://rosavzw.be/site/ 

IDEM 
Een digitaal informatieplatform rond (lichaams)variaties in sekse-kenmerken (intersekse/dsd) 
https://www.ideminfo.be/ 

Sensoa 
Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid 
https://www.sensoa.be/ 

Alles over seks 
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 INTRO. DE PRAATSTOK

Doel
• Aanmoedigen van dialoog o.b.v. respect
• Opstellen van afspraken/basisregels

Materiaal
• Een stok
• Flipchart
• Stiften 
• Lege kartonnen doos met gleuf

Duur  30 min

Verloop
1. Plaats zoveel stoelen in een cirkel als er deelnemers zijn (begeleiders + jongeren). Zorg ervoor dat 

iedereen elkaar kan zien. 

2. Introductie praatstok: De praatstok werd vroeger gebruikt voor ceremonies bij de oorspronkelijke 
inwoners van Amerika; ‘de indianen’. De praatstok symboliseerde de macht van het opperhoofd. 
Wanneer die de praatstok vast had, betekende dat de anderen zwegen en aandachtig luisterden 
naar wat er gezegd werd. Wanneer iemand anders iets wilde zeggen, vroeg die om de praatstok 
vast te nemen. Als de praatstok werd doorgegeven, kreeg die persoon het recht om te spreken en 
om gehoord te worden door de anderen. Elke persoon in de groep heeft het recht om de praatstok 
te vragen en moet de persoon die de praatstok heeft respecteren en wachten tot die gedaan heeft 
met spreken. Elke persoon die de praatstok vast heeft, moet ook bereid zijn die door te geven.  
Geef hen dit mee terwijl je de praatstok vast hebt. 

3. Geef de praatstok rond en vraag aan de deelnemers om iets te zeggen over bijvoorbeeld:
• Hun naam 
• Wat was het tofste dat ik vandaag heb gedaan? 
• Wat is het minst leuke dat ik vandaag heb gedaan? 
• Waar vrees je voor? Waar hoop je op?
• Wat vind je het leukst aan een meisje/jongen zijn?

4. Vraag aan de deelnemers wat hen werd verteld over wat we gaan doen vandaag. Neem je tijd om 
duidelijk uit te leggen dat we de komende periode gaan spreken over wat het betekent een man te 
zijn/een vrouw te zijn en hoe mannen en vrouwen met elkaar omgaan (met als thema’s gevoelens, 
discriminatie, geweld).

	
	Maak duidelijk dat dit geen gewone les is, maar dat we gaan spreken met elkaar.

5. Vraag aan de groep wat er nodig is om dit vlot te laten verlopen (wetende dat het soms over 
persoonlijke dingen gaat gaan). Gebruik hierbij de praatstok. Schrijf de verschillende antwoorden 
op. Je kan hier doorheen de verschillende workshops steeds naar verwijzen.
Maak zelf suggesties als er weinig komt van de groep: bijvoorbeeld: 
a. We hebben respect voor elkaars cultuur (gezinscultuur, religie, …)
b. Er mag gelachen worden! Zonder uitlachen
c. We respecteren elkaars privacy: we vertellen niets door (via sociale netwerken, op de 

 speelplaats, …). We roddelen ook niet over anderen die niet aanwezig zijn. 
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 INTRO. DE PRAATSTOK

Doel
• Aanmoedigen van dialoog o.b.v. respect
• Opstellen van afspraken/basisregels

Materiaal
• Een stok
• Flipchart
• Stiften 
• Lege kartonnen doos met gleuf

Duur  30 min

Verloop
1. Plaats zoveel stoelen in een cirkel als er deelnemers zijn (begeleiders + jongeren). Zorg ervoor dat 

iedereen elkaar kan zien. 
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Maak zelf suggesties als er weinig komt van de groep: bijvoorbeeld: 
a. We hebben respect voor elkaars cultuur (gezinscultuur, religie, …)
b. Er mag gelachen worden! Zonder uitlachen
c. We respecteren elkaars privacy: we vertellen niets door (via sociale netwerken, op de 

 speelplaats, …). We roddelen ook niet over anderen die niet aanwezig zijn. 
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6. Indien nodig, voeg zelf ook toe: 
a. Je kiest zelf wat je wel of niet vertelt. Je bent niet verplicht om te antwoorden. 
b. We willen wel dat iedereen actief deelneemt. Actief luisteren is ook actief deelnemen! 
 Respect is belangrijk, dus luisteren we naar elkaar.
c. Je hebt altijd de mogelijkheid om één van de begeleiders voor of na de workshops 
 aan te spreken.
d. Op sommige momenten gaan we over gevoelige dingen praten. Er kan gepraat 
 worden over erge dingen die jij of iemand anders hebben meegemaakt én als blijkt 
 dat er iemand in gevaar is, gaan we in de eerste plaats zorgen voor de veiligheid van 
 die persoon. We spreken eerst met jou en kijken wie we kunnen aanspreken hier op 
 school om jou verder te helpen. 

7. Eindig met: “Hebben we alles? Kan iedereen zich daarin vinden?”

8. Zet een lege kartonnen doos met gleuf in de klas en leg uit dat dit een doos is voor anonieme vragen. 
Iedereen kan een vraag in de doos plaatsen zonder zijn/haar naam te noteren. De vraag zal dan op 
een later moment (tussen de workshops) voorgelegd worden aan de groep voor discussie. 

Hulpmiddel voor de begeleiders: PICKASOLL (Sensoa)

Privacy   Wat we hier vertellen is vertrouwelijk en blijft binnen de groep. We gebruiken wat we  
  hier horen niet in andere situaties, ook de begeleiders niet. 

Ik-vorm  We praten over onszelf, onze gevoelens en ervaringen, opvattingen, ... We zijn open en 
  eerlijk in wat we vertellen. 

Cultuur   Hou rekening met de verschillende culturele achtergronden die in de groep meespelen. 
  ‘Cultuur’ kan verwijzen naar je afkomst, maar ook naar je religie of je thuiscultuur.

Kies   Kies wat je vertelt en wat niet. Niet alles is voor alle oren bedoeld, en je kan gerust je 
  gevoelens en gedachten voor jezelf houden, als je je niet comfortabel voelt in de 
  groep.
Actief   Wees actief in het verloop van het groepsgebeuren. We geven je veel ruimte om zelf te 

  bepalen waarover het moet gaan vandaag. Dus wacht niet passief af tot iemand anders 
  iets inbrengt. 

Seksueel actief  Dit ben je niet enkel als je met iemand naar bed gaat, seks zit ook in je hoofd en in je 
  gevoelens. We hebben het dus over alle vormen van seks, en iedereen kan erover 
  meepraten. 

Oriëntatie  Mensen kunnen heteroseksueel, homoseksueel, lesbisch, biseksueel zijn. Er zijn grote 
  verschillen. 

Luisteren Ook luisteren is belangrijk, niet alleen praten. 

Lachen  Humor is belangrijk, het is soms goed geladen onderwerpen te ontmijnen. Uitlachen  
  kan niet. 
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 WORKSHOP 1. MANNEN, VROUWEN OF BEIDE?

Doel
• Promoten van bewustzijn van de linken tussen hoe jongeren worden opgevoed en de 

gezondheidsrisico’s die daarmee gepaard gaan.

Materiaal
• Infoblad met statistieken

Duur  45 min

Verloop
1. Vraag aan de deelnemers om recht te staan. Verdeel de ruimte in 2 zones: mannen en vrouwen. Leg 

uit dat er een aantal vragen komen waarop zij kunnen antwoorden door in de juiste zone te gaan 
staan: ‘mannen’, ‘vrouwen’ of ‘beide’.

2. Check bij elke vraag of deze duidelijk is voor alle deelnemers. 

3. Vragen: 
a. Wie sterft er gemiddeld vroeger?
b. Wie heeft de meeste kans om een alcoholverslaving te krijgen? 
c. Wie sterft er het vaakst aan een overdosis?
d. Wie sterft er het vaakst in een verkeersongeval? 
e. Wie wordt het vaakst vermoord? 
f. Wie pleegt het meeste zelfmoord?
g. Wie zoekt het minst snel hulp?

4. Vraag aan een aantal deelnemers om hun antwoorden te verduidelijken.

5. Op het einde van de oefening deel je mee dat het antwoord op alle vragen ‘MANNEN’ is. 

6. Optioneel: Laat de deelnemers raden naar een aantal cijfers. Schrijf ze op het bord en vergelijk 
ze met de eigenlijke cijfers. 

7. Bekijk de antwoorden op een aantal vragen van naderbij en deel de infobladen uit.  
Let op dat dit niet beschuldigend overkomt. Deze cijfers zeggen iets over maatschappelijke trends 
en verwachtingen (bijvoorbeeld: mannen worden verwacht meer risico’s te nemen), het gaat 
daarbij niet om individueel gedrag. 

Discussie
• Hoe komt dit? Worden mannen zo geboren of is er iets anders aan de hand? 
• Stel dat we buitenaards bezoek krijgen en zij komen dit te weten, hoe verklaar je dit aan hen? 
• Herken je dit in je eigen omgeving? Herken je dit bij jezelf/de jongens die je kent? 
• In welke leeftijdscategorie komen deze zaken het meeste voor denken jullie?

Afsluiting
• Wat neem je hiervan mee? Wat heeft er jou verrast? Was dit iets nieuws voor jou? 

Kernboodschappen
• Wereldwijd zien we dat mannen meer risico’s nemen die hun leven of hun gezondheid in gevaar 

brengen. 
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INFOBLAD WORKSHOP 1. STATISTIEKEN  

Wie sterft er gemiddeld vroeger?
• Over de hele wereld zien we dat de levensverwachting van mannen 65 jaar is en die van vrouwen 

69 jaar.18

• In België ligt de levensverwachting van mannen op 79 jaar en die van vrouwen op 84 jaar.19

Wie heeft de meeste kans om een alcoholverslaving te krijgen? 
• Wereldwijd zijn er meer mannen dan vrouwen die geregeld drinken of binge drinken.20

• Onderzoek uit 2015-2016 toont aan dat 53.8% van de leerlingen in het Vlaams secundair onderwijs 
het afgelopen jaar alcohol dronk. 33% van de mannelijke studenten deden minstens één keer 
per maand aan binge drinken, bij de vrouwen lag dat veel lager (15%). In Vlaanderen was in 2013 
van 10% van de bevolking die het laatste jaar alcohol dronk het alcoholgebruik problematisch te 
noemen: bij 15% van de mannen en 5% van de vrouwen.21

Wie sterft er het vaakst aan een overdosis?
• Wereldwijd zien we dat jonge mannen (15-29 jaar) meer kans hebben om te sterven van 

alcoholmisbruik.22

• In de periode 2004-2014 zijn in het Vlaams gewest 571 personen (454 mannen en 117 vrouwen) 
overleden als gevolg van het gebruik van illegale drugs.23

Wie sterft er het vaakst in een verkeersongeval? 
• Wereldwijd sterven er 28 op 100.000 mannen en 11 op 100.000 vrouwen in een verkeersongeval. 

Met andere woorden, bijna 3 keer meer mannen dan vrouwen sterven aan de verwondingen van 
een verkeersongeval.24

• In België was in 2017 op het totaal van 615 doden 72% chauffeur, waarvan 58% mannen en 13% 
vrouwen.25

Wie wordt het vaakst vermoord? 
• Wereldwijd zien we dat 80% van de slachtoffers mannen zijn, maar dat mannen ook 95% van de 

daders zijn. Echter, wanneer moorden gebeuren als gevolg van huiselijk geweld (15% van alle 
moordzaken), dan blijkt 70% van de slachtoffers vrouwen te zijn. Vrouwen lopen het meest risico 
vermoord te worden door mensen die ze kennen, terwijl mannen meestal vermoord worden door 
onbekenden. Het mannelijke moordcijfer is 4 keer zo hoog dan dat voor de vrouwen.26

• In België zijn er 182 vermoorde mensen per jaar, waarvan 56 procent mannen zijn.27

Wie pleegt het meeste zelfmoord?
• Wereldwijd plegen mannen bijna 4 keer meer zelfmoord dan vrouwen.28

• In 2015 pleegde in Vlaanderen bijna 24 op 100.000 mannen zelfmoord terwijl amper 9 op 100.000 
vrouwen zelfmoord pleegden. Zelfdoding is in Vlaanderen de eerste doodsoorzaak bij mannen 
tussen 15 en 19 en tussen 25 en 49 jaar.29 

Wie zoekt het minst snel hulp?
• Wereldwijd zoeken mannen minder professionele hulp op dan vrouwen. Bovendien doen ze dit ook 

minder frequent.30

• In Nederland maken vrouwen meer gebruik van professionele zorg wegens psychische problemen 
en gebruiken vaker medicijnen dan mannen.31 
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18 World Population Datasheet. Population Reference Bureau, 2006
19 Sterftetafels en levensverwachting. Statbel: België in cijfers, 2016.
20 WHO Global Status Report on Alcohol, 2004
21 Alcohol: de cijfers. De druglijn. https://www.druglijn.be/over-ons/schoolopdracht-drugs/cijfers-en-statistieken/alcohol 
22 WHO Global Status Report on Alcohol, 2004
23 Illegale drugs: de cijfers. De druglijn. https://www.druglijn.be/over-ons/schoolopdracht-drugs/cijfers-en-statistieken/illegale-drugs 
24 WHO World Report on Violence and Health, 2002
25 Verkeersongevallen. Statbel: België in cijfers, 2017. 
26  Rapport van het VN-Bureau voor Drugs en Misdaad (UNODC), 2012.
27  Rapport van het VN-Bureau voor Drugs en Misdaad (UNODC), 2012.
28  Bertolote JM and Fleischmann A. 2002. “A Global Perspective in the Epidemiology of Suicide”. Suicidologi. Arg. 7, no. 2
29  Cijfers over suïcide en suïcidepogingen. 
 https://www.zelfmoord1813.be/feiten-en-cijfers/cijfers-over-su%C3%AFcide-en-su%C3%AFcidepogingen 
30 Addis, M and Mahalik, J. 2003. “Men, Masculinity, and the Contexts of Help Seeking.” American Psychologist, January 2003
31 M. Ten Have, C. Schoemaker, W. Vollebergh (2002). Genderverschillen in psychische stoornissen,
 consequenties en zorggebruik. Resultaten van de Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (nemesis). 
 Tijdschrift voor Psychiatrie 44, 6.
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WORKSHOP 2. GENDER, WAT IS DAT VOOR EEN DING?  

Doel
• Begrijpen van het verschil tussen sekse/geslacht en gender
• Reflecteren over hoe gendernormen de levens en relaties van mannen en vrouwen beïnvloeden

Materiaal
• Flipchart
• Tape
• Stiften 
• Infoblad

Duur  45 min

Verloop
1. Verdeel de groep op in 2 gelijke groepen. Ze nemen het tegen elkaar op en worden uitgedaagd om zo 

veel mogelijk woorden op te schrijven in vrije associatie. Start de oefening met een testronde. Neem 
2 flipcharts en schrijf op de één de hoofding ‘online’ en op de ander de hoofding ‘offline’. Vraag aan 
de deelnemers om 2 rijen te vormen, elk voor één van de flipcharts. Vraag aan de deelnemers wat er 
in hen opkomt bij het lezen van deze woorden (vrije associatie). Geef de deelnemers 2 minuten de 
tijd om zo veel mogelijk associaties op te schrijven. Per rij mag de voorste één woord opschrijven. 
Nadien geeft deze persoon de stift door aan de volgende in de rij en sluit achteraan de rij opnieuw 
aan. De groep die na 2 minuten de meeste woorden heeft opgeschreven, wint. 

2. Na deze testronde herhaal je de oefening, deze keer met op de ene flipchart de hoofding ‘man’ en 
op de andere ‘vrouw’. Moedig deelnemers aan om zowel biologische als sociale eigenschappen te 
noemen.

3. Wissel de hoofdingen op de flipcharts en vraag “Kan elk van deze eigenschappen voor zowel 
mannen als vrouwen gelden? Ken je een man/vrouw die … Bestaan er ook mannen/vrouwen die…”

4. Doorstreep de eigenschappen die voor zowel mannen als vrouwen kunnen gelden. Dan blijven de 
biologische eigenschappen over. Leg uit dat we dit benoemen als ‘sekse’ of ‘geslacht’. 

5. Verduidelijk het onderscheid tussen sekse, gendernormen, seksuele oriëntatie en genderidentiteit 
(zie infoblad).

6. Optioneel: toon een aantal foto’s die genderstereotypen ontkrachten en vraag wat zij daarvan 
vinden. 

Kijk tip! 

Experiment jongens- vs. meisjesspeelgoed uit de Pano aflevering ‘Lieve jongens en 
stoere meisjes’: https://vimeo.com/245395331 (04:24 - 08:08)
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 WORKSHOP 2. GENDER, WAT IS DAT VOOR EEN DING?

Discussie
• Wat betekent het een man/vrouw te zijn? Welke verwachtingen gaan hiermee gepaard?
• Worden meisjes en jongens op dezelfde manier opgevoed? Hoe komt dat? 
• Hoe is het voor een vrouw om typisch mannelijke eigenschappen te hebben? Hoe is het voor een 

man om typisch vrouwelijke eigenschappen te hebben? Is dat gemakkelijk/moeilijk? Wat maakt dit 
moeilijk/gemakkelijk?

• Wie heeft jou dat geleerd? Waar komen deze ideeën vandaan? Welke invloed hebben familie/
vrienden hierop? 

• Krijgen jongens en meisjes hetzelfde speelgoed? Hoe komt dat? Wat als meisjes met 
jongensspeelgoed spelen? Wat als jongens met meisjesspeelgoed spelen?

• Welke invloed hebben de media (denk aan TV, Youtube, magazines, social media, radio) hierop?
• Wat is de waarde van mannelijke en vrouwelijke eigenschappen? Worden de ene meer gewaardeerd 

dan de andere in onze samenleving? 
• Ken je zelf iemand die niet helemaal voldoet aan deze verwachtingen? Hoe is dat voor deze persoon? 
• Hebben deze verwachtingen een impact op jouw dagelijks leven? Wat zijn de gevolgen van deze 

verwachtingen?
• Wat kan je zelf doen om bepaalde negatieve gevolgen tegen te gaan? 

Afsluiting
• Wat neem je hiervan mee? Wat heeft er jou verrast? Was dit iets nieuws voor jou? 

Kernboodschappen
• Gender verwijst naar sociale normen, verwachtingen en rollen die de samenleving toekent aan 

mannen en aan vrouwen. 
• Gender is niet biologisch of natuurlijk, maar wordt aangeleerd door familie, vrienden, op school, in 

de media en op tal van andere plekken. 

Hoofdstuk 1: Gender
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INFOBLAD WORKSHOP 2. 
SEKSE, GENDERROLLEN, SEKSUELE ORIËNTATIE & GENDERIDENTITEIT

Hoofdstuk 1: Gender

‘Gender in de Blender van Sensoa’
Gender in de blender, over genderdiversiteit en transgender
www.genderindebender.be

�� ��

Genderdiversiteit in beeld
Met dit begrippenkader proberen we de bestaande diversiteit een beetje te ordenen en bevat-

telijk te maken voor de geest. Maar we mogen niet vergeten dat de complexe realiteit zich 

moeilijk laat verengen in begrippen en dat een indeling in travestie, transgenderisme en trans-

seksualiteit steeds kunstmatig blijft. Categorieën kennen geen duidelijke scheidingslijnen. De 

concepten travestie, transseksualiteit en transgenderisme worden dan ook vaak verward omdat 

er tussen de groepen veel overeenkomsten zijn. Niet altijd is duidelijk tot welke groep iemand 

behoort. Daarom spreekt men gemakkelijker over transgender personen als overkoepelende 

term. Er bestaan nog hardnekkige mythes over het samengaan van transgender en homosek-

sualiteit. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de seksuele voorkeur (hetero of ho-

lebi) en de genderidentiteit (gevoel van man en/of vrouw zijn). Transgender personen kunnen 

zowel hetero, homo, lesbisch, bi... zijn.  

Volgende figuur visualiseert de variaties in sekse, genderidentiteit, genderrol en seksuele oriëntatie en 
de mogelijke onderlinge combinaties.  De verschillende aspecten van de seksuele identiteit worden voor-
gesteld als cirkels die op elkaar liggen en onderling kunnen draaien.  Zo wordt genderdiversiteit in beeld 
gebracht.  Oefening 8 “Sekse, gender en oriëntatie” is een methodiek om in de klas met deze figuur te 
werken.

Een educatief pakket 
voor het secundair onderwijs
Dit educatief pakket biedt materiaal om genderdiversiteit en transgender bespreekbaar te ma-

ken in de klas. Genderdiversiteit verwijst naar de  biologische, sociale, culturele, psychologische 

en seksuele aspecten van gender en de verschillen in individuele  beleving en invulling van al 

deze aspecten. Deze individuele invulling of seksuele identiteit stemt niet altijd overeen met 

de maatschappelijke verwachtingen of gendernormen. Jongeren voelen dit spanningsveld heel 

sterk aan. In de ontwikkeling van hun seksuele identiteit zijn zij afhankelijk van anderen:  ouders, 

leerkrachten en vrienden. Het zijn de anderen die hun identiteit bevestigen maar die ook eigen 

normen en verwachtingen opleggen. De puberteit is een kwetsbare zoektocht naar zichzelf. 

Daarom willen we met dit educatief pakket niet alleen informatie geven maar ook stimuleren 

tot uitwisseling en zelfreflectie. Dit zijn de belangrijkste ingrediënten van de oefeningen die we 

voor dit pakket hebben uitgewerkt. 
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oEfEninG moEilijk-
hEidSGraad

multicultu-
rElE klaS

ViSuEEl

1. Sekse M/V 3 x

2. Gender en sekse 1 x x

3. Genderkwis 2

4. Aardig divers 1 x x

5. Hij is zwanger 3 x

6. Genderpaspoort 1 / 3

7. Genderknipsels 1

8.  Sekse, gender en           
oriëntatie

2 x

9. In de spiegel 1 x x

10.  Van geslacht        
veranderen

1 x

11. Genderbending 2 x

12. Venus en mars 2 / 3 x

13. Genderlabels 1 / 2 x

14. Gendercarrousel 1 x

15.  Werken met          
getuigenissen

1 x x

16. Valentijn 3 x

17.  Omgaan met          
genderdiversiteit

2

18.  Genderverhalen uit 
de wereld

3 x

19. Jo en Sam 2

20. Hoe aanvaardbaar? 1 x

21.  Opvoeden en   
boodschappen

1 x

22.  For today I am a 
boy

2

23. Sisters 2 x x

werkVormen

Deze educatieve bundel presenteert 23 oe-
feningen waaruit de leerkracht kan kiezen 
naargelang de doelstelling, de doelgroep en 
de context. Ligt het accent op informatie of 
zelfreflectie? Geeft men les in het ASO, TSO 
of BSO? Zijn er in de klas jongeren met ver-
schillende (etnische) culturen of achtergrond? 
Geeft men de voorkeur aan beeld (portret-
ten), taal (getuigenissen) of film (documen-
taire)? En ga zo maar door. 
De bundel is zo samengesteld dat alle leer-
krachten hun gading kunnen vinden. Deze ta-
bel geeft een aanduiding van de moeilijkheids-
graad, mogelijke toepassing in multiculturele 
klassen en gebruik van visueel materiaal. 

Elke oefening is opgesteld volgens een vast 
stramien: doelstelling, materiaal, werkwijze, 
nabespreking en duur. Het materiaal is con-
creet uitgewerkt en onmiddellijk beschikbaar. 
Zo hoort bij oefening 16 “Valentijn” de docu-
mentaire die vooraan in de map op dvd wordt 
meegeleverd. 

Vanaf 2009 zijn de oefeningen te downloaden 
van www.genderindeblender.be in pdf en 
op vraag in een word-document. 
Informeer bij de provincie Vlaams-Brabant, 
gelijkekansen@vlaamsbrabant.be 
of tel. 016-26 73 94.

�

secundair onderwijs

Educatief pakket 
over genderdiversiteit 
en transgender 

www.genderindeblender.be

�� ��

Genderdiversiteit in beeld
Met dit begrippenkader proberen we de bestaande diversiteit een beetje te ordenen en bevat-

telijk te maken voor de geest. Maar we mogen niet vergeten dat de complexe realiteit zich 

moeilijk laat verengen in begrippen en dat een indeling in travestie, transgenderisme en trans-

seksualiteit steeds kunstmatig blijft. Categorieën kennen geen duidelijke scheidingslijnen. De 

concepten travestie, transseksualiteit en transgenderisme worden dan ook vaak verward omdat 

er tussen de groepen veel overeenkomsten zijn. Niet altijd is duidelijk tot welke groep iemand 

behoort. Daarom spreekt men gemakkelijker over transgender personen als overkoepelende 

term. Er bestaan nog hardnekkige mythes over het samengaan van transgender en homosek-

sualiteit. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de seksuele voorkeur (hetero of ho-

lebi) en de genderidentiteit (gevoel van man en/of vrouw zijn). Transgender personen kunnen 

zowel hetero, homo, lesbisch, bi... zijn.  

Volgende figuur visualiseert de variaties in sekse, genderidentiteit, genderrol en seksuele oriëntatie en 
de mogelijke onderlinge combinaties.  De verschillende aspecten van de seksuele identiteit worden voor-
gesteld als cirkels die op elkaar liggen en onderling kunnen draaien.  Zo wordt genderdiversiteit in beeld 
gebracht.  Oefening 8 “Sekse, gender en oriëntatie” is een methodiek om in de klas met deze figuur te 
werken.

Een educatief pakket 
voor het secundair onderwijs
Dit educatief pakket biedt materiaal om genderdiversiteit en transgender bespreekbaar te ma-

ken in de klas. Genderdiversiteit verwijst naar de  biologische, sociale, culturele, psychologische 

en seksuele aspecten van gender en de verschillen in individuele  beleving en invulling van al 

deze aspecten. Deze individuele invulling of seksuele identiteit stemt niet altijd overeen met 

de maatschappelijke verwachtingen of gendernormen. Jongeren voelen dit spanningsveld heel 

sterk aan. In de ontwikkeling van hun seksuele identiteit zijn zij afhankelijk van anderen:  ouders, 

leerkrachten en vrienden. Het zijn de anderen die hun identiteit bevestigen maar die ook eigen 

normen en verwachtingen opleggen. De puberteit is een kwetsbare zoektocht naar zichzelf. 

Daarom willen we met dit educatief pakket niet alleen informatie geven maar ook stimuleren 

tot uitwisseling en zelfreflectie. Dit zijn de belangrijkste ingrediënten van de oefeningen die we 

voor dit pakket hebben uitgewerkt. 
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oEfEninG moEilijk-
hEidSGraad

multicultu-
rElE klaS

ViSuEEl

1. Sekse M/V 3 x

2. Gender en sekse 1 x x

3. Genderkwis 2

4. Aardig divers 1 x x

5. Hij is zwanger 3 x

6. Genderpaspoort 1 / 3

7. Genderknipsels 1

8.  Sekse, gender en           
oriëntatie

2 x

9. In de spiegel 1 x x

10.  Van geslacht        
veranderen

1 x

11. Genderbending 2 x

12. Venus en mars 2 / 3 x

13. Genderlabels 1 / 2 x

14. Gendercarrousel 1 x

15.  Werken met          
getuigenissen

1 x x

16. Valentijn 3 x

17.  Omgaan met          
genderdiversiteit

2

18.  Genderverhalen uit 
de wereld

3 x

19. Jo en Sam 2

20. Hoe aanvaardbaar? 1 x

21.  Opvoeden en   
boodschappen

1 x

22.  For today I am a 
boy

2

23. Sisters 2 x x

werkVormen

Deze educatieve bundel presenteert 23 oe-
feningen waaruit de leerkracht kan kiezen 
naargelang de doelstelling, de doelgroep en 
de context. Ligt het accent op informatie of 
zelfreflectie? Geeft men les in het ASO, TSO 
of BSO? Zijn er in de klas jongeren met ver-
schillende (etnische) culturen of achtergrond? 
Geeft men de voorkeur aan beeld (portret-
ten), taal (getuigenissen) of film (documen-
taire)? En ga zo maar door. 
De bundel is zo samengesteld dat alle leer-
krachten hun gading kunnen vinden. Deze ta-
bel geeft een aanduiding van de moeilijkheids-
graad, mogelijke toepassing in multiculturele 
klassen en gebruik van visueel materiaal. 

Elke oefening is opgesteld volgens een vast 
stramien: doelstelling, materiaal, werkwijze, 
nabespreking en duur. Het materiaal is con-
creet uitgewerkt en onmiddellijk beschikbaar. 
Zo hoort bij oefening 16 “Valentijn” de docu-
mentaire die vooraan in de map op dvd wordt 
meegeleverd. 

Vanaf 2009 zijn de oefeningen te downloaden 
van www.genderindeblender.be in pdf en 
op vraag in een word-document. 
Informeer bij de provincie Vlaams-Brabant, 
gelijkekansen@vlaamsbrabant.be 
of tel. 016-26 73 94.

—
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 WORKSHOP 3. GEDRAAG JE ALS EEN MAN/VROUW

Doel
• Begrijpen hoe gendernormen iemands leven beïnvloeden

Materiaal
• Flipchart
• Tape
• Stiften 

Duur  45 min

Verloop
1. Splits de groep op in jongens en meisjes. Elke groep krijgt een begeleider.

2. Flipcharts met als hoofding ‘gedraag je als een man’ (voor de jongesgroep) & ‘gedraag je als een 
vrouw’ (voor de meisjesgroep).

3. Teken een vierkant op elk van de flipcharts. Vraag aan de deelnemers of er ooit al eens tegen hen 
werd gezegd: ‘gedraag je als man/vrouw’. Expliciet of impliciet. 
a. Hoe komt het dat die persoon dit zei? 
b. Hoe voelde je je daarbij? 

4. Schrijf de betekenissen die de deelnemers naar voor schuiven in het vierkant (bijvoorbeeld: stoer 
zijn, niet wenen, mooi zijn, …) 

Act Like a Man Box

Weakness Strong Aggressive Try hard

Unathletic In Control Tough Gay

Sensitive Money Athletic Effeminate

Mama’s boy Car Confident Geeky

Girls Funny Cries

5. Stel hen volgende bijkomende vragen en noteer de antwoorden buiten het vierkant.
a. Wanneer gedraag je je niet als een typische man/vrouw? 
b. Welke reacties geven anderen dan? 
c. Hoe noemen ze jou dan? 

6. Breng beide groepen opnieuw samen, vraag of iemand van de groep hun flipchart wil toelichten 
aan de anderen. Nadien vraag je hen of ze nog iets willen aanvullen op de flipchart van de andere 
groep.

Kijk tip! 

De VPRO2 documentaire ‘Man Made’ van Sunny Bergman waarin ze onderzoekt 
wat de maatschappelijke ideeën over mannelijkheid zijn. https://www.vpro.nl/
programmas/2doc/kijk/2doc-overzicht/2019/man-made.html



30

INFOBLAD WORKSHOP 2. 
SEKSE, GENDERROLLEN, SEKSUELE ORIËNTATIE & GENDERIDENTITEIT

Hoofdstuk 1: Gender

‘Gender in de Blender van Sensoa’
Gender in de blender, over genderdiversiteit en transgender
www.genderindebender.be

�� ��

Genderdiversiteit in beeld
Met dit begrippenkader proberen we de bestaande diversiteit een beetje te ordenen en bevat-

telijk te maken voor de geest. Maar we mogen niet vergeten dat de complexe realiteit zich 

moeilijk laat verengen in begrippen en dat een indeling in travestie, transgenderisme en trans-

seksualiteit steeds kunstmatig blijft. Categorieën kennen geen duidelijke scheidingslijnen. De 

concepten travestie, transseksualiteit en transgenderisme worden dan ook vaak verward omdat 

er tussen de groepen veel overeenkomsten zijn. Niet altijd is duidelijk tot welke groep iemand 

behoort. Daarom spreekt men gemakkelijker over transgender personen als overkoepelende 

term. Er bestaan nog hardnekkige mythes over het samengaan van transgender en homosek-

sualiteit. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de seksuele voorkeur (hetero of ho-

lebi) en de genderidentiteit (gevoel van man en/of vrouw zijn). Transgender personen kunnen 

zowel hetero, homo, lesbisch, bi... zijn.  

Volgende figuur visualiseert de variaties in sekse, genderidentiteit, genderrol en seksuele oriëntatie en 
de mogelijke onderlinge combinaties.  De verschillende aspecten van de seksuele identiteit worden voor-
gesteld als cirkels die op elkaar liggen en onderling kunnen draaien.  Zo wordt genderdiversiteit in beeld 
gebracht.  Oefening 8 “Sekse, gender en oriëntatie” is een methodiek om in de klas met deze figuur te 
werken.

Een educatief pakket 
voor het secundair onderwijs
Dit educatief pakket biedt materiaal om genderdiversiteit en transgender bespreekbaar te ma-

ken in de klas. Genderdiversiteit verwijst naar de  biologische, sociale, culturele, psychologische 

en seksuele aspecten van gender en de verschillen in individuele  beleving en invulling van al 

deze aspecten. Deze individuele invulling of seksuele identiteit stemt niet altijd overeen met 

de maatschappelijke verwachtingen of gendernormen. Jongeren voelen dit spanningsveld heel 

sterk aan. In de ontwikkeling van hun seksuele identiteit zijn zij afhankelijk van anderen:  ouders, 

leerkrachten en vrienden. Het zijn de anderen die hun identiteit bevestigen maar die ook eigen 

normen en verwachtingen opleggen. De puberteit is een kwetsbare zoektocht naar zichzelf. 

Daarom willen we met dit educatief pakket niet alleen informatie geven maar ook stimuleren 

tot uitwisseling en zelfreflectie. Dit zijn de belangrijkste ingrediënten van de oefeningen die we 

voor dit pakket hebben uitgewerkt. 
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oEfEninG moEilijk-
hEidSGraad

multicultu-
rElE klaS

ViSuEEl

1. Sekse M/V 3 x

2. Gender en sekse 1 x x

3. Genderkwis 2

4. Aardig divers 1 x x

5. Hij is zwanger 3 x

6. Genderpaspoort 1 / 3

7. Genderknipsels 1

8.  Sekse, gender en           
oriëntatie

2 x

9. In de spiegel 1 x x

10.  Van geslacht        
veranderen

1 x

11. Genderbending 2 x

12. Venus en mars 2 / 3 x

13. Genderlabels 1 / 2 x

14. Gendercarrousel 1 x

15.  Werken met          
getuigenissen

1 x x

16. Valentijn 3 x

17.  Omgaan met          
genderdiversiteit

2

18.  Genderverhalen uit 
de wereld

3 x

19. Jo en Sam 2

20. Hoe aanvaardbaar? 1 x

21.  Opvoeden en   
boodschappen

1 x

22.  For today I am a 
boy

2

23. Sisters 2 x x

werkVormen

Deze educatieve bundel presenteert 23 oe-
feningen waaruit de leerkracht kan kiezen 
naargelang de doelstelling, de doelgroep en 
de context. Ligt het accent op informatie of 
zelfreflectie? Geeft men les in het ASO, TSO 
of BSO? Zijn er in de klas jongeren met ver-
schillende (etnische) culturen of achtergrond? 
Geeft men de voorkeur aan beeld (portret-
ten), taal (getuigenissen) of film (documen-
taire)? En ga zo maar door. 
De bundel is zo samengesteld dat alle leer-
krachten hun gading kunnen vinden. Deze ta-
bel geeft een aanduiding van de moeilijkheids-
graad, mogelijke toepassing in multiculturele 
klassen en gebruik van visueel materiaal. 

Elke oefening is opgesteld volgens een vast 
stramien: doelstelling, materiaal, werkwijze, 
nabespreking en duur. Het materiaal is con-
creet uitgewerkt en onmiddellijk beschikbaar. 
Zo hoort bij oefening 16 “Valentijn” de docu-
mentaire die vooraan in de map op dvd wordt 
meegeleverd. 

Vanaf 2009 zijn de oefeningen te downloaden 
van www.genderindeblender.be in pdf en 
op vraag in een word-document. 
Informeer bij de provincie Vlaams-Brabant, 
gelijkekansen@vlaamsbrabant.be 
of tel. 016-26 73 94.

�

secundair onderwijs

Educatief pakket 
over genderdiversiteit 
en transgender 

www.genderindeblender.be

�� ��

Genderdiversiteit in beeld
Met dit begrippenkader proberen we de bestaande diversiteit een beetje te ordenen en bevat-

telijk te maken voor de geest. Maar we mogen niet vergeten dat de complexe realiteit zich 

moeilijk laat verengen in begrippen en dat een indeling in travestie, transgenderisme en trans-

seksualiteit steeds kunstmatig blijft. Categorieën kennen geen duidelijke scheidingslijnen. De 

concepten travestie, transseksualiteit en transgenderisme worden dan ook vaak verward omdat 

er tussen de groepen veel overeenkomsten zijn. Niet altijd is duidelijk tot welke groep iemand 

behoort. Daarom spreekt men gemakkelijker over transgender personen als overkoepelende 

term. Er bestaan nog hardnekkige mythes over het samengaan van transgender en homosek-

sualiteit. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de seksuele voorkeur (hetero of ho-

lebi) en de genderidentiteit (gevoel van man en/of vrouw zijn). Transgender personen kunnen 

zowel hetero, homo, lesbisch, bi... zijn.  

Volgende figuur visualiseert de variaties in sekse, genderidentiteit, genderrol en seksuele oriëntatie en 
de mogelijke onderlinge combinaties.  De verschillende aspecten van de seksuele identiteit worden voor-
gesteld als cirkels die op elkaar liggen en onderling kunnen draaien.  Zo wordt genderdiversiteit in beeld 
gebracht.  Oefening 8 “Sekse, gender en oriëntatie” is een methodiek om in de klas met deze figuur te 
werken.

Een educatief pakket 
voor het secundair onderwijs
Dit educatief pakket biedt materiaal om genderdiversiteit en transgender bespreekbaar te ma-

ken in de klas. Genderdiversiteit verwijst naar de  biologische, sociale, culturele, psychologische 

en seksuele aspecten van gender en de verschillen in individuele  beleving en invulling van al 

deze aspecten. Deze individuele invulling of seksuele identiteit stemt niet altijd overeen met 

de maatschappelijke verwachtingen of gendernormen. Jongeren voelen dit spanningsveld heel 

sterk aan. In de ontwikkeling van hun seksuele identiteit zijn zij afhankelijk van anderen:  ouders, 

leerkrachten en vrienden. Het zijn de anderen die hun identiteit bevestigen maar die ook eigen 

normen en verwachtingen opleggen. De puberteit is een kwetsbare zoektocht naar zichzelf. 

Daarom willen we met dit educatief pakket niet alleen informatie geven maar ook stimuleren 

tot uitwisseling en zelfreflectie. Dit zijn de belangrijkste ingrediënten van de oefeningen die we 

voor dit pakket hebben uitgewerkt. 
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ViSuEEl

1. Sekse M/V 3 x
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11. Genderbending 2 x

12. Venus en mars 2 / 3 x
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werkVormen

Deze educatieve bundel presenteert 23 oe-
feningen waaruit de leerkracht kan kiezen 
naargelang de doelstelling, de doelgroep en 
de context. Ligt het accent op informatie of 
zelfreflectie? Geeft men les in het ASO, TSO 
of BSO? Zijn er in de klas jongeren met ver-
schillende (etnische) culturen of achtergrond? 
Geeft men de voorkeur aan beeld (portret-
ten), taal (getuigenissen) of film (documen-
taire)? En ga zo maar door. 
De bundel is zo samengesteld dat alle leer-
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creet uitgewerkt en onmiddellijk beschikbaar. 
Zo hoort bij oefening 16 “Valentijn” de docu-
mentaire die vooraan in de map op dvd wordt 
meegeleverd. 

Vanaf 2009 zijn de oefeningen te downloaden 
van www.genderindeblender.be in pdf en 
op vraag in een word-document. 
Informeer bij de provincie Vlaams-Brabant, 
gelijkekansen@vlaamsbrabant.be 
of tel. 016-26 73 94.
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 WORKSHOP 3. GEDRAAG JE ALS EEN MAN/VROUW

Doel
• Begrijpen hoe gendernormen iemands leven beïnvloeden

Materiaal
• Flipchart
• Tape
• Stiften 

Duur  45 min

Verloop
1. Splits de groep op in jongens en meisjes. Elke groep krijgt een begeleider.

2. Flipcharts met als hoofding ‘gedraag je als een man’ (voor de jongesgroep) & ‘gedraag je als een 
vrouw’ (voor de meisjesgroep).

3. Teken een vierkant op elk van de flipcharts. Vraag aan de deelnemers of er ooit al eens tegen hen 
werd gezegd: ‘gedraag je als man/vrouw’. Expliciet of impliciet. 
a. Hoe komt het dat die persoon dit zei? 
b. Hoe voelde je je daarbij? 

4. Schrijf de betekenissen die de deelnemers naar voor schuiven in het vierkant (bijvoorbeeld: stoer 
zijn, niet wenen, mooi zijn, …) 

Act Like a Man Box

Weakness Strong Aggressive Try hard

Unathletic In Control Tough Gay

Sensitive Money Athletic Effeminate

Mama’s boy Car Confident Geeky

Girls Funny Cries

5. Stel hen volgende bijkomende vragen en noteer de antwoorden buiten het vierkant.
a. Wanneer gedraag je je niet als een typische man/vrouw? 
b. Welke reacties geven anderen dan? 
c. Hoe noemen ze jou dan? 

6. Breng beide groepen opnieuw samen, vraag of iemand van de groep hun flipchart wil toelichten 
aan de anderen. Nadien vraag je hen of ze nog iets willen aanvullen op de flipchart van de andere 
groep.

Kijk tip! 

De VPRO2 documentaire ‘Man Made’ van Sunny Bergman waarin ze onderzoekt 
wat de maatschappelijke ideeën over mannelijkheid zijn. https://www.vpro.nl/
programmas/2doc/kijk/2doc-overzicht/2019/man-made.html
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WORKSHOP 3. GEDRAAG JE ALS EEN MAN/VROUW 

Discussie
• Hoe is het om in deze box te zitten? Hoe is dit voor jongens? Hoe is dit voor meisjes? 
• Wat maakt dat het belangrijk is om in deze box te zitten, om niet af te wijken van deze normen? 
• Heb je zelf al zo een boodschap gegeven aan anderen? Hoe komt het dat je dat toen deed?
• Wat gebeurt er als mannen zich buiten de box begeven? Wat als vrouwen dit doen? Hoe worden ze 

behandeld? Worden ze verschillend behandeld? Is het moeilijker/makkelijker voor mannen om uit 
de box te stappen dan voor vrouwen? 

• Wat gebeurt er als jij je buiten de box begeeft? Hoe voel je je daarbij? 
• Welke voordelen/nadelen biedt de box jou?
• Welke impact heeft het leven in de box op de manier waarop we omgaan met elkaar? (bijvoorbeeld 

in een liefdesrelatie)
• Wat is er nodig om het gemakkelijker te maken om de box open te breken? Hoe kunnen we daar zelf 

iets aan doen? 

Afsluiting
• Wat neem je hiervan mee? Wat heeft er jou verrast? Was dit iets nieuws voor jou? 

Kernboodschappen
• De box beperkt onze vrijheid om te bepalen wie we zijn. We dragen hier zelf vaak onbewust toe bij 

en dus is het ook aan ons om dit te veranderen.

Hoofdstuk 1: Gender
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 WORKSHOP 4. MIJN EMOTIES UITEN

Doel
• Herkennen van de moeilijkheden die jongeren tegenkomen in het uitdrukken van bepaalde emoties 

en de gevolgen voor henzelf en hun relaties

Materiaal
• Flipchart
• Stiften 
• Tape
• Per deelnemer 5 post-its met elk een cijfer op: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Duur  90 min

Verloop
1. Leg uit aan de deelnemers dat we het in deze workshop zullen hebben over emoties. Vraag hen 

welke emoties ze allemaal kennen. Vraag hen vervolgens: “Waarvoor dienen emoties?”. 

2. Teken op 2 verschillende flipcharts 5 kolommen met als hoofding deze 5 emoties: angst, liefde, 
verdriet, blijdschap, kwaadheid

Angst Liefde Verdriet Blijdschap kwaadheid

3. Leg uit aan de deelnemers dat we ze vragen om na te denken hoe gemakkelijk/moeilijk het is om 
deze emoties te uiten. Maak duidelijk dat er een verschil is tussen emoties voelen/toelaten en 
uiten/tonen.

4. Splits de groep op in jongens en meisjes.

5. Stel in elke groep de vraag “Welke van deze 5 emoties toon je het gemakkelijkst?”. En geef hen 
volgende instructies: “Plak de post-it met cijfer 1 op de flipchart onder deze emotie. Ga zo verder, 
waarbij cijfer 1 het gemakkelijkst is en cijfer 5 het moeilijkst.”

Ter info: de emoties die we cijfer 1 en 2 geven, hebben we vaak geleerd om overdreven te uiten/tonen. 
Nummers 4 en 5 zijn de emoties waarvan we geleerd hebben minder te uiten of zelfs te onderdrukken 
of verbergen. Nummer 3 is de emotie die we waarschijnlijk op de meest natuurlijke manier uitdrukken, 
zonder overdrijven of onderdrukken.

6. Breng beide groepen samen

7. Bespreek de gelijkenissen en de verschillen (tussen jongens onderling, tussen meisjes onderling en 
tussen jongens en meisjes). 

8. Extra oefening. Teken een masker/gezicht op een papier. Knip het uit. Schrijf aan de buitenkant wat 
je laat zien. Schrijf aan de binnenkant wat je niet laat zien, maar wat je wel voelt.
Bespreek waar het masker vandaan komt, wanneer je het gebruikt, waar je het gebruikt, waarom 
jet het masker gebruikt, waarmee het masker jou helpt, waarin het masker jou remt, …

Hoofdstuk 1: Gender
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Afsluiting
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Bespreek waar het masker vandaan komt, wanneer je het gebruikt, waar je het gebruikt, waarom 
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WORKSHOP 4. MIJN EMOTIES UITEN  

Discussie
• Drukken meisjes gemakkelijker bepaalde emoties uit dan jongens? Hoe komt het dat hier een 

verschil in is? Welke rol spelen familie, vrienden, de media, de school, … hierin? 
• Wat maakt dat sommige mensen bepaalde gevoelens overdrijven en bepaalde gevoelens 

onderdrukken (bij elke emotie in de oefening stilstaan). 
• Wat zijn de gevolgen van het onderdrukken van gevoelens? Op welke manier kan het uiten van 

emoties jou helpen? 
• Is het bij sommige mensen gemakkelijker of moeilijker om je emoties te uiten? Bij wie is dit 

gemakkelijk? Bij wie is dit moeilijk? Met wie deel je je emoties? 
• We zien een verschil tussen hoe gemakkelijk/moeilijk het is voor jongens om gevoelens te uiten en 

hoe gemakkelijk/moeilijk dat is voor meisjes. Is er ook een verschil tussen jongens en meisjes in 
welke mate ze gevoelens ook echt voelen (en niet enkel uiten). 

• Wanneer was je de laatste keer kwaad? Waar dacht je aan? Wat heb je toen gedaan? 
• Zijn er positieve en negatieve manieren om kwaadheid te uiten? 

Afsluiting
Wat neem je hiervan mee? Wat heeft jou verrast? Was dit iets nieuws voor jou? 
Deze workshop kan een grote indruk hebben nagelaten bij de deelnemers. Leg na deze workshop uit 
waar ze terecht kunnen voor hulp. Volgende vragen kunnen je daarbij helpen:

• Waar kan je terecht als je geweld meemaakt of meegemaakt hebt? 
• Waar zou je zelf het liefst hulp zoeken? 
• Wat kan je tegenhouden om hulp te zoeken? Hoe zouden we dat gemakkelijker kunnen maken?
• Wat kan je doen als jouw vriend(in) geweld meemaakt of heeft meegemaakt? 
• Deel het infoblad uit aan alle deelnemers. 

Kernboodschappen
• Het is heel normaal om verschillende, soms moeilijke emoties te voelen (zoals pijn of kwaadheid). 

Emoties zijn helemaal oké en je hebt er geen controle over, maar wel over hoe je ze uit.
• Kwaadheid is een hele normale emotie die ook ergens voor dient. Wat je ermee doet en hoe je dit 

uit is wel je eigen verantwoordelijkheid.
• Voor jongens zijn bepaalde emoties meer aanvaard terwijl andere emoties meer aanvaard zijn voor 

meisjes. 

Hoofdstuk 1: Gender
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 INFOBLAD WORKSHOP 4 HULPVERLENING

Waar kan je terecht voor hulp?

AWEL        
    
Awel luistert naar alle kinderen en jongeren met een 
verhaal, een vraag en/of een probleem.

• Website: https://awel.be/ 
• Telefoon (gratis en anoniem, bereikbaar van 16 uur 

tot 22 uur, behalve op zon- en feestdagen): 102
• E-mail: BRIEVENBUS@AWEL.BE 
• Chat (elke dag beschikbaar van 18 uur tot 22 uur, 

behalve op zon- en feestdagen): https://awel.be/  
  

TEJO       
           
TEJO biedt therapeutische begeleiding aan voor 
jongeren van 10 tot 20 jaar, met of zonder afspraak, 
anoniem en gratis!

Je kan bij TEJO terecht in Antwerpen, Brasschaat, 
Brugge, Gent, Ieper, Kempen-Turnhout, Kortrijk, Lier, 
Mechelen, Oostende, Roeselare, Ronse, Schoten en 
Goes (Nederland) 

• Website: http://www.tejo.be/ 
  

JAC        
        
Voor jongeren met een vraag of probleem. Samen 
zoeken ze naar een oplossing, naar de mogelijkheden 
die bij jou en in je omgeving te vinden zijn.

• Website: https://www.caw.be/jac/ 
• E-mail: https://www.caw.be/jac/  
• Chat: https://www.caw.be/jac/  
• Bel of kom langs (via: ‘Zoek het JAC in je buurt’): 

https://www.caw.be/jac/  
  

Overkop       
      
In een OverKop-huis kan je als jongere tot 25 jaar 
gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke 
activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook 
een luisterend oor vindt en beroep kan doen op 
professionele therapeutische hulp, zonder een label 
opgeplakt te krijgen.

Er is een OverKop-huis in Oostende, Gent, Mechelen, 
Tienen en Genk

• Website: https://overkop.be/ 

Hoofdstuk 1: Gender
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WORKSHOP 4. MIJN EMOTIES UITEN  
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waar ze terecht kunnen voor hulp. Volgende vragen kunnen je daarbij helpen:
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Emoties zijn helemaal oké en je hebt er geen controle over, maar wel over hoe je ze uit.
• Kwaadheid is een hele normale emotie die ook ergens voor dient. Wat je ermee doet en hoe je dit 

uit is wel je eigen verantwoordelijkheid.
• Voor jongens zijn bepaalde emoties meer aanvaard terwijl andere emoties meer aanvaard zijn voor 

meisjes. 

Hoofdstuk 1: Gender

35

 INFOBLAD WORKSHOP 4 HULPVERLENING
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Tienen en Genk

• Website: https://overkop.be/ 
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Nu praat ik erover     
               
Ben je minderjarig en heb je vragen over seksueel 
misbruik? Word je seksueel lastig gevallen? Word je 
vaak uitgescholden? Is er iemand die je fysiek pijn 
doet? Ken je iemand met zo’n probleem?

Je kan hierover anoniem chatten met één van de 
gespecialiseerde medewerkers.

• Website: http://www.nupraatikerover.be/ 
  

CLB Ch@t      
       
Op de chat praat je met een medewerker van het CLB. 
Je kan je verhaal vertellen, een vraag stellen, … of 
samen met je chatbegeleider bekijken wat je zou willen 
bereiken en hoe je dat kan aanpakken.

• Website: https://www.clbchat.be/ 
  

1712       
      
Voor iedereen die geweld meemaakt of getuige is van 
geweld. Of misschien vraag je je af of jouw gedrag 
wel oké is? 1712 is het nummer dat je belt bij vragen 
over geweld. Je kan er ook naar iemand mailen of met 
iemand chatten.

• Website: https://kids.1712.be/ 
• Telefoon (gratis en anoniem, beschikbaar van 

maandag tot vrijdag tussen 9 en 17u): 1712
• E-mail: https://kids.1712.be/ 
  

De zelfmoordlijn      
      
Heb je hulp nodig of maak je je zorgen over iemand? 
Praten kan helpen. Bij de zelfmoordlijn staat er iemand 
voor je klaar. Elk gesprek is gratis en anoniem.

• Website: https://www.zelfmoord1813.be/ 
• Telefoon (gratis en anoniem, altijd beschikbaar): 

1813
• Chat (elke avond tussen 18u30 en 22u):  

https://www.zelfmoord1813.be/  
• E-mail: https://email.zelfmoord1813.be/  
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Zorgcentra na seksueel geweld    
               
Een Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) is een 
dienst in een paar ziekenhuizen waar elk slachtoffer 
van seksueel geweld terecht kan, op gelijk welk uur, 
op gelijk welke dag. Voorlopig zijn deze diensten enkel 
beschikbaar in het UZ Gent, het UMC Sint Pieter in 
Brussel en het UMC Luik. 

• Website en chat: www.seksueelgeweld.be 
  

112       
           
Bel het nummer 112 als je dringend hulp nodig hebt 
van de brandweer, een medisch team of de politie.

• Website: https://www.112.be/ 
• Telefoon (altijd beschikbaar): 112

Waar kan je terecht voor informatie?

Watwat       
         
Watwat is een website voor jongeren waar je terecht 
kan met allerlei vragen. Geen topic is te gek en geen 
taboe is te groot.

• Website: www.watwat.be
  

Allesoverseks.be     
           
De naam zegt het zelf: alles wat je ooit te weten wilde 
komen over seks staat verzameld op deze website 
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• Website: www.allesoverseks.be
  

Lumi       
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• Website: https://www.lumi.be/
• Telefoon (anoniem en gratis. Maandag, woensdag 

en donderdag van 18.30u tot 21.15u): 0800 99 533
• Chat: https://www.lumi.be/chatten 
• Mail: vragen@holebifoon.be
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Veel jongeren worstelen met hun identiteit. Jongeren die omwille 
van hun migratieachtergrond, sociale klasse, huidskleur of 
seksuele oriëntatie verschillen van wat onze samenleving 
beschouwt als de norm worden bovendien vaak geconfronteerd 
met onrecht en discriminatie. Op subtiele of minder subtiele 
manieren krijgen ze de boodschap dat ze er niet bij horen. Het is 
belangrijk om met jongeren aan de slag te gaan rond identiteit 
en hen te laten spreken over ervaringen van discriminatie en 
uitsluiting. We ervaarden in de superdiverse klassen waarin we 
het EQUI-X programma doorliepen dat deze erkenning een echte 
vertrouwensband creëerde. Uit de evaluaties bleek ook dat de 
workshop over identiteit en discriminatie hoog scoorde.
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Hoofdstuk 2: Identiteit en discriminatie

Intersectionaliteit

Identiteit wordt in onze Westerse samenleving begrepen als een coherente verzameling van 
kenmerken die ons maken tot wie we zijn. Die identiteit voelt aan als iets stabiel doorheen 
de tijd en is voor velen ook een houvast. Sigmund Freud heeft de identiteit en het onbewuste 
grondig onderzocht en kwam echter tot de constatatie dat onze identiteit helemaal niet zo 
stabiel is als we zelf denken32. Zo kan een rolmodel onze identiteit in een bepaalde richting 
duwen en ook het behoren tot een sociale groep (sociaal economische klasse, etnische 
achtergrond, seksuele geaardheid) heeft invloed op de identiteit en het zelfbeeld. Onze 
identiteit bestaat uit verschillende delen; iemand kan bijvoorbeeld vrouw zijn, maar kan ook 
heteroseksueel en zwart zijn. Deze verschillende deelidentiteiten maken ons kwetsbaar 
voor discriminatie, maar kunnen ons ook in een bevoorrechte positie zetten. Vaak is dit 
afhankelijk van hoe zichtbaar deze deelidentiteiten zijn voor anderen en van de bestaande 
vooroordelen over deze deelidentiteiten. 

De oorsprong van de term intersectionaliteit of kruispuntdenken is te situeren bij Sojourner 
Truth, of Isabella Baumfree in 1851, in de Verenigde Staten. Hoewel de term intersectionaliteit 
toen nog niet bestond, waren zij wel een van de eersten die in het publieke debat aandacht 
vroeg voor de specifieke situatie van zwarte vrouwen of de intersectie van gender en etniciteit.
Kimberlé Crenshaw, een juriste en professor in de rechten, stelde eind jaren 1980 dat het 
samenspel van verschillende deelidentiteiten leidt tot een specifieke sociale positie van een 
individu33. Deze sociale positie beschrijft Crenshaw als het middelpunt van een kruispunt met 
de verschillende deelidentiteiten (klasse, seksuele geaardheid, etniciteit, geslacht, enz.), zoals 
straten die samenkomen. In 1989 gebruikte Crenshaw als eerste de term intersectionaliteit 
om deze interagerende werking van sociale categorieën te beschrijven. Intersectionaliteit is 
dus een theorie/denkkader dat uitgaat van een wisselwerking tussen verschillende sociale 
categorieën en zo voor een unieke kwetsbare of bevooroordeelde positie zorgen. In het 
voorbeeld van de zwarte heteroseksuele vrouw kunnen we stellen dat deze persoon op vlak 
van etniciteit en geslacht zich in een kwetsbare positie bevindt. De huidskleur en het geslacht 
van deze vrouw maakt haar kwetsbaar voor vooroordelen, discriminatie, racisme en seksisme. 
Op vlak van seksuele oriëntatie bevindt deze vrouw zich in een betere/bevoorrechte positie. 
Crenshaw gebruikte de term intersectionaliteit naar aanleiding van een rechtszaak waarbij 
ze botste op een tekortkoming binnen de antidiscriminatiewetgeving. In deze rechtszaak 
verdedigde Crenshaw een groep zwarte vrouwen die omwille van hun geslacht én hun 
huidskleur geconfronteerd werden met collectief ontslag bij General Motors tijdens de grote 
oliecrisis van 1973. Door de positieve discriminatiemaatregelen die bedrijven dwong om 
zwarte mensen aan te nemen, werden er bij General Motors in eerste instantie zwarte mannen 
en pas later ook een grote groep zwarte vrouwen aangenomen. De groep zwarte vrouwen 
kwam dus als laatste in dienst. Toen er ontslagen vielen was de regel “last in, first out” en dus 
werden deze zwarte vrouwen collectief ontslagen. Deze vrouwen werden gediscrimineerd 
omdat ze zwart én vrouw waren en niet enkel omdat ze vrouw waren of enkel omdat ze zwart 
waren. Zo konden zwarte mannen wel werken in de fabriek, en ook witte vrouwen werden 
tewerkgesteld. Deze zwarte vrouwen konden hun discriminatie dus niet aanklagen omdat 
men niet kon spreken over racisme (zwarte mannen mochten wel werken) en ook niet over 
seksisme (witte vrouwen werden wel aangenomen), zij hadden eerder te maken met een 
specifieke interactie tussen seksisme en racisme die enkel zwarte vrouwen kan overkomen34. 
Crenshaw focuste zich dus op de intersectie tussen gender en etniciteit. 

Niet enkel gender en etniciteit kunnen in intersectie een unieke positie vormen, de lijst van 
sociale categorieën kan zeer uitgebreid zijn. Hieronder zie je een schema met een aantal 
categorieën die de grootste impact hebben: etniciteit, socio-economische positie, gender, 
seksuele oriëntatie, religie. Links staan de posities die conform zijn aan de maatschappelijke 
norm en samengaan met privilege en rechts de posities die afwijken van de norm en lijden tot 
ongelijke behandeling.
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Privilege en discriminatie

In de workshops gaan we na welke sociale categorieën een rol spelen in het leven van de 
deelnemers. We werken met identiteitscirkels die de verschillende assen die betekenis 
geven aan iemands leven visualiseren. We ontdekken samen welke assen voor hen het 
belangrijkst zijn, welke hun identiteit bepalen en welke aanleiding geven tot discriminatie of 
juist privilege.
Ook de privilege walk heeft de bedoeling om de sociale positie van individuen zichtbaar te 
maken. Vaak is het zo dat een persoon in een bevoorrechte positie deel uitmaakt van een 
meerderheidsgroep die de norm bepaalt en daardoor niet bewust is van de moeilijkheden 
die bestaan wanneer iemand niet voldoet aan deze norm. Zo zijn witte personen in de 
Westerse samenleving zich niet altijd bewust van de voordelen en de grotere kansen dat 
dit met zich meebrengt. Het is eveneens opvallend hoe de sociale categorie ‘vrouw’ geen 
minderheidsgroep is (de meerderheid van de bevolking is vrouwelijk), maar zich toch vaak in 
een ondergeschikte positie bevindt en zich naar de mannelijke norm moet schikken. Doordat 
minderheidsgroepen (personen met migratieachtergrond, religieuze minderheden, personen 
met een andere seksuele oriëntatie dan de heteroseksuele, personen met fysieke en/of mentale 
beperking, enzovoort) niet voldoen aan de norm hebben ze vaak te maken met discriminatie 
en vooroordelen. In de letterlijke zin betekent discriminatie “een onderscheid maken”, maar 
op maatschappelijk en juridisch vlak interpreteren we discriminatie als het onrechtmatig 
onderscheid maken en het ongelijk behandelen. De antidiscriminatiewetgeving35 in België 
maakt een onderscheid tussen directe en indirecte discriminatie:

• Directe discriminatie komt voor wanneer er een verschil in behandeling wordt gemaakt 
die niet gerechtvaardigd is en rechtstreeks gebaseerd is op geslacht, etniciteit, seksuele 
oriëntatie, fysieke eigenschappen, enzovoort.

• Indirecte discriminatie is minder zichtbaar en is het gevolg van een maatregel dat 
neutraal lijkt, maar toch op een onrechtstreekse manier schade aanricht aan personen 
die in een bepaalde sociale positie zitten.

Privilege en onderdrukking is geen alles of niets verhaal36. De sociale positie van een persoon 
is erg afhankelijk van de context. Het is bijvoorbeeld niet zo dat een man zich altijd in een 
bevoorrechte positie bevindt of dat een zwarte persoon zich altijd in een ondergeschikte 
positie bevindt. Het gaat dus om een flexibel samenspel van allerlei factoren die maken of 
iemand kwetsbaar is voor discriminatie of niet.  
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Machtsrelaties

Intersectionaliteit is een theoretisch kader waarbij machtsrelaties een belangrijke rol spelen. 
Macht wordt door de bekende socioloog Max Weber gedefinieerd als “het vermogen van 
personen of groepen om andere personen of groepen de wil op te leggen, al dan niet tegen de 
wensen of verlangens van anderen in”37. Een persoon kan op verschillende manieren macht 
verkrijgen. Zo kan macht samengaan met een bepaalde positie of functie van een persoon; 
zo hebben bijvoorbeeld leerkrachten een bepaalde macht over leerlingen. Een persoon kan 
ook macht verkrijgen door bewondering bij anderen op te wekken. Daarnaast zorgt kennis 
ook voor macht; iemand met expertise of deskundigheid heeft meestal meer mogelijkheden 
dan iemand zonder kennis. Tenslotte kan macht ook ontstaan uit de toegankelijkheid of de 
beschikbaarheid van middelen. Iemand die meer geld heeft dan iemand anders zit dus in een 
positie met meer macht. Macht heeft zijn wortels in verschillende aspecten van het leven; zo 
kan macht een mentale, fysieke, emotionele, economische en/of relationele vorm hebben. 

Een machtsrelatie is een onevenwichtige relatie tussen personen waarbij de ene persoon 
meer macht heeft dan de andere. Deze relaties worden problematisch wanneer een persoon 
op een gewelddadige, intimiderende en/of manipulerende manier van zijn positie gebruik 
maakt voor eigen belang en daarbij schade aanricht bij de persoon in de ondergeschikte 
positie38. Machtsmisbruik komt voor in verschillende domeinen; binnen een intieme relatie, 
op de werkvloer, binnen een leerkracht-leerling relatie, enzovoort.

Uit de vorige beschrijving lijkt macht een fenomeen op individueel niveau te zijn, toch 
kunnen we op maatschappelijk vlak ook spreken van een groter hiërarchisch systeem zoals 
het patriarchaat; een systeem van sociale structuren en praktijken waarbij mannen in een 
maatschappelijk dominante positie zitten en waarbij vrouwen zich in de ondergeschikte 
positie bevinden. In vele samenlevingen is het inderdaad zo dat de machtigste posities 
makkelijker verkrijgbaar zijn voor mannen, denk maar aan hoge posities binnen bedrijven, 
bij de politie, in het leger en in de politiek. In deze context spreken we van institutionele 
macht; de macht van politieke, militaire, juridische en financiële instellingen om mensen en 
hun gedrag te sturen/controleren met behulp van bestraffing en beloning. 

Integratie en uitsluiting 

De impact van een ongelijke behandeling op basis van etniciteit blijkt ook uit cijfers. Zowel 
binnen het onderwijs als op het vlak van werk is dit aangetoond. In februari 2018 publiceerde 
de Standaard een reeks van drie lange artikels39 over hoe wij het doen als migratieland. Zijn 
we het ‘meest mislukte migratieland van de rijke wereld’, zoals Ive Marx poneerde? 

De onderwijskloof 

Op dit vlak is de situatie in België helemaal niet goed. Op verschillende vlakken staan we op 
de laatste plaats van de rijke landen. ‘Op Oostenrijk na is in de hele EU het verschil tussen 
het aantal laagopgeleide nieuwkomers en het aantal laagopgeleide autochtonen nergens zo 
groot’. 40% van de migranten die buiten de EU geboren zijn hebben geen of een lage opleiding. 
Hiermee scoren enkel Spanje, Griekenland en Italië slechter. ‘Bovendien blijkt uit onderzoek 
dat de scholingskloof vergroot. Het opleidingsniveau van in België geboren personen nam de 
afgelopen jaren toe. In 1995 had een kwart van de autochtonen een diploma hoger onderwijs, 
vijftien jaar later al meer dan één op de drie. Het aantal hoogopgeleide migranten blijft al bijna 
twintig jaar op een kwart steken. Omgekeerd daalde het aantal autochtone schoolverlaters 
zonder diploma sinds 1995 met de helft, terwijl dat bij de migrantenbevolking op bijna 50 
procent blijft. Ook scoort België slecht in het (tijdig) erkennen van buitenlandse kwalificaties, 
waardoor een deel van het menselijk kapitaal onderbenut blijft.’ 
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Uit het recente Pisa onderzoek40  blijkt ook dat er voorlopig geen verbetering is. PISA 
test 15-jarigen op hun leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke 
geletterdheid. Leerlingen met een migratieachtergrond, inclusief de tweede generatie 
kinderen van migranten, scoren significant lager dan autochtone leerlingen. ‘Zelfs als de 
sociaaleconomische verschillen tussen beide groepen worden weggelaten, blijft de kloof 
veruit de grootste van de hele OESO’.  

Er is veel onderzoek verricht naar de redenen waarom de onderwijskloof zo groot is. 
Sociaaleconomische ongelijkheid is een belangrijke factor maar is op zich niet voldoende om 
de grootte van de kloof te verklaren. “Tegelijk blijkt dat leerlingen met een migratieachtergrond 
net in een heel kwetsbare positie zitten, waarbij zij het opvallend slecht doen op verschillende 
indicatoren van schoolsucces. Het feit dat deze leerlingen vaak verschillende uitdagingen 
combineren, waarbij voornamelijk hun zwakkere socio-economische achtergrond sterk 
doorweegt, kan hier deels een verklaring bieden. Deze verstrengeling van indicatoren valt in 
het algemeen op in de analyse. Zo blijkt onder andere dat kinderen in het bijzonder onderwijs 
disproportioneel een migratieachtergrond en/of zwakkere socio-economische achtergrond 
hebben”.41 

Het Minderhedenforum geeft in hun brochure42  over onderwijs een aantal cijfers: Minder 
dan 1% van de jongeren van Turkse of Marokkaanse herkomst volgt hoger onderwijs. 
60% van de jongeren met een niet-Europese nationaliteit zit in BSO, bij Belgen is dat 22%. 
30% van de jongens met een migratieachtergrond heeft geen diploma, bij jongens zonder 
migratieachtergrond is dat 13%. 

Tewerkstellingskloof 

“Meer dan 1 op de 4 werkzoekenden heeft een migratieachtergrond. Schoolverlaters uit 
etnisch-culturele minderheden vinden minder snel werk, hebben vaker een tijdelijke baan of 
vinden geen werk dat aansluit bij hun opleiding. 1 op de 5 jongeren van Turkse of Marokkaanse 
herkomst wordt meteen langdurig werkloos. 4 op de 10 jongens met een migratieachtergrond 
verlaten zonder diploma de school.”43 

“7 op de 10 werkgevers werven liever geen mensen uit etnisch-culturele minderheden 
aan. 4 op de 10 Vlamingen vinden het aanvaardbaar dat herkomst meespeelt in de 
beslissing om iemand werk te geven. Deze enquêtegegevens zullen werkzoekenden met 
een migratieachtergrond niet verrassen. Discriminatie en racisme op de arbeidsmarkt, bij 
aanwerving en promotie, zijn dagelijkse kost. Interimkantoren en bedrijven verstoppen zich 
achter ‘de wens van de klant’. Op papier heeft België een stevige antidiscriminatiewetgeving, 
maar in de praktijk blijft discriminatie meestal ongestraft. De overheid trekt alleen de kaart 
van zelfregulering en sensibilisatie van werkgevers.”44 

De cijfers van het Minderhedenforum spreken boekdelen: het duurt gemiddeld zevenmaal 
langer vooraleer mensen met roots in migratie werk hebben in vergelijking met hun 
klasgenoten, met eenzelfde diploma, vaak alleen al door hun achternaam.45 
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Seksuele oriëntatie en discriminatie 

De antidiscriminatiewet die in 2003 in België werd aangenomen beschermt holebi’s 
tegen discriminatie. In 2014 werd de Genderwet bovendien uitgebreid met de begrippen 
genderidentiteit en genderexpressie, waardoor de bescherming tegen discriminatie tussen 
mannen en vrouwen ook van toepassing werd op transpersonen en gendervariante mensen. 
De maatschappelijke acceptatie van holebi’s is in de laatste jaren positief geëvolueerd, maar 
toch zien we nog geregeld onrecht en discriminatie opduiken. In 2016 deed iVOX een online 
onderzoek naar homofobie in België46. We zetten hieronder enkele opvallende vaststellingen 
op een rij.

Werk 

• 12% van deelnemers geeft aan dat, als hij/zij een volwassen zoon zou hebben die homo is, 
hij/zij hem zou aanraden om dat op het werk te verbergen om problemen te voorkomen.

• Eén op vier (25%) mannen zegt letterlijk er meer op te letten bij homoseksuele collega’s 
om geen verkeerde signalen te sturen dan bij een vrouwelijke collega. 

• 4% zegt dat de mogelijke plotse homoseksualiteit van een collega waar ze al jarenlang 
mee werken de samenwerking zou veranderen. 

• Onderwijs 
• Eén op tien (10%) geeft aan dat hij/zij liever géén homoseksuele leerkracht zou hebben 

voor zijn/haar kleinzoon 
• Eén op zes (17%) gaat expliciet akkoord met de stelling dat als de leerkracht van zijn/

haar zoon homoseksueel zou zijn, hij daar zeker niet openlijk zou voor mogen uitkomen.  
• Bijna drie op tien (28%) zou het niet helemaal oké vinden, moest hij/zij in één van de 

schoolboeken van zijn/haar zoon illustraties terugvinden van ouders van hetzelfde 
geslacht.

Sport 

• Bijna één op vijf (18%) geeft aan dat hij/zij het er moeilijker mee zou hebben om samen 
met de teamgenoten te douchen na het sporten, mocht één van de teamgenoten holebi 
zijn.   

• Eén op tien (10%) is het eens met de stelling dat dans of ballet beter passen bij een 
homoseksuele man, dan voetbal. 

• Ongeveer één op vijf bevraagden zou het niét oké vinden mocht de biseksuele 
turnleerkracht van zijn/haar zoon (22%), dochter (21%), kleinzoon (24%) of kleindochter 
(19%) aanraken tijdens het demonstreren van een turnoefening

• Vooral mannen lijken het moeilijker te hebben met de aanvaarding van homoseksualiteit. 
Ongeveer de helft van de mannen geeft aan dat ze expliciet aan hun zonen vertellen 
dat heteroseksuele relaties het normaalste zijn. Ze zullen veel minder snel naar een 
homoseksuele man stappen voor hulp en bijna de helft van hen ziet er geen graten in 
om bevriend te zijn met een homohater. Bovendien speelt ook leeftijd een rol en ligt de 
aanvaarding van homoseksualiteit bij ouderen een stuk moeilijker dan bij jongeren.
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Nuttige links

Ella vzw 
Ella staat voor het kruispunt van gender en etniciteit. Ella wil actief werk maken van kruispuntdenken 
in alle sectoren, naar de vrouwenbeweging en in het allochtone middenveld, in onderwijs, sociale 
sector en welzijnssector. 
http://www.ellavzw.be/ 

Çavaria  
Vlaamse belangenverdediger van LGBTI+-mensen en koepel van LGBTI+-organisaties 
https://www.cavaria.be/ 

Unia 
Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. 
https://www.unia.be/ 

Minderhedenforum 
Het Minderhedenforum vertegenwoordigt etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel en 
geeft mensen met een migratie achtergrond een stem. 
https://www.minderhedenforum.be/ 

Uit de marge 
Uit De Marge vzw is het Vlaams steunpunt en netwerk voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en 
jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. 
https://www.uitdemarge.be/over-uit-de-marge/ 
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Doel
• Nadenken over de constructie van je eigen identiteit en levensplannen en het belang van een 

positief gevoel van eigenwaarde.
• Begrijpen van en voorbereiden op mogelijke obstakels in het behalen van je doelen.
• In kaart brengen van een netwerk van belangrijke anderen waarbij je terecht kan en die je kracht 

geven. 
• Nadenken over welke waarden en normen we meekregen van anderen die ons omringen.

Materiaal
• Flipcharts
• Stiften, potloden
• Magazines, scharen en lijm
• A4 blanco papier
• Man box/Woman box uit 3. Gedraag je als een man/vrouw
• ̒Aanpassing van de toekomst’-kaartjes

Duur  45 min

Verloop
1. Nodig de deelnemers uit om zich comfortabel te zetten, even diep in te ademen en hun ogen te 

sluiten. Vraag hem om over volgende vragen na te denken:
a. Hoe zou ik mezelf omschrijven?
b. Wat doe ik het liefst? Wat doe ik het minst graag?
c. Wat werd er mij verteld over waar ik goed in ben?

2. Geef de deelnemers 10 min. om iets te tekenen, iets te schrijven, een collage te maken, … dat 
weergeeft wie ze zijn. Schrijf bovenstaande vragen op zodat ze ernaar kunnen teruggrijpen terwijl 
ze dit maken. Maak duidelijk dat ze hun werkjes niet hoeven te delen met anderen. 

3. Team of life
Binnen een voetbalploeg werkt een voetbalteam steeds samen om doelpunten te kunnen maken. 
De ploeg wordt begeleid door de trainer, deze persoon helpt het team om de tegenploeg te kunnen 
overwinnen. De keeper helpt de ballen van de tegenploeg tegen te houden. Ook de supporters zijn 
steeds van de partij, ze steunen de ploeg door dik en dun. Ga met de groep na wie in hun team zit. 
Volgende vragen kunnen hen daarbij helpen:

• Thuisveld: Waar voel je je het meest thuis? Dit kan een land zijn of een specifieke plaats of ruimte, 
iets bestaand of een plek waarvan je droomt.

• Keeper: Bij wie kan je altijd terecht? 
• Trainer: Van wie heb je dingen geleerd? 
• Aanvallers: Wie helpt je om je doelen te bereiken? 
• Tegenploeg: Wat zijn de obstakels die het moeilijk maken om je doelen te bereiken? 
• Supporters: Wie steunt je steeds door dik en dun?
• Goal: Wat zijn jouw doelen? Wat zou je binnen tien jaar willen bereiken? 

4. Nodig enkele deelnemers zonder aandringen uit om hun team of life voor te stellen in de groep en 
start nadien de discussie.

Hoofdstuk 2: Identiteit en discriminatie
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Discussie: 
• Welke rol speelt school binnen je team of life? Vormt het een obstakel of juist een teamgenoot? 
• Welke plaats heeft God/Allah/Jahweh in jouw team of life? 
• Welke rol spelen ouders in het bereiken van je doelen? Stellen zij voor jou dezelfde doelen voorop 

als je zelf doet? 
• Zou jij, als je ooit kinderen hebt later, het ook zo aanpakken als je ouders of zou je het anders doen? 

Hoe zou jij als ouder zijn?
• Hoe worden we in ons leven beïnvloedt door wat onze vader, moeder, nonkel, grootmoeder, 

trainer,… ons heeft meegegeven? 
• Welke boodschappen kregen we van deze mensen mee over mannelijkheid en vrouwelijkheid? 
• Welke rol speelt de man/vrouw box bij het (niet) bereiken van onze doelen?
• In wiens team of life sta jij? Welke positie neem je hierbij in?

Afsluiting
Wat neem je hiervan mee? Wat heeft er jou verrast? Was dit iets nieuws voor jou?

Kernboodschappen
• Sociale netwerken zijn een belangrijke bron voor steun, hulp en begeleiding. Ze geven ons de 

mogelijkheid om te delen wat we voelen, denken en verlangen op een positieve manier én om 
advies en steun te krijgen van anderen.

• Veel van de ideeën die we hebben over hoe we in het leven staan en wat daarin belangrijk is, kregen 
we sinds jonge leeftijd mee van onze ouders. Het is belangrijk om voor jezelf uit te maken wat je wel 
of niet wil doorgeven mocht jij ooit ouder worden. 

Hoofdstuk 2: Identiteit en discriminatie
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Doel
• Deelnemers begrijpen dat zij zelf en anderen veel verschillende deelidentiteiten hebben. Ze 

begrijpen dat mensen soms door anderen herleid worden tot slechts één van deze deelidentiteiten. 
Ze begrijpen dat ze dat zelf soms ook doen.

• Deelnemers begrijpen dat sommige deelidentiteiten als ‘normaal’ worden gezien en anderen als 
‘afwijkend van de norm’.

• Ze kunnen verschillende deelidentiteiten benoemen die leiden tot discriminatie. Ze kunnen 
beschrijven wat discriminatie allemaal kan inhouden. Ze voelen erkenning voor de ongelijke 
behandeling die zij soms krijgen omwille van bepaalde deelidentiteiten.

Materiaal
• Foto’s van verschillende personen (zie infoblad voor suggesties)
• Identiteitscirkel in postervorm en op verschillende A4’s
• Stiften of balpennen

Duur  60 min

Verloop

Deel 1 (30 min)

1. Teken de identiteitscirkel op het bord en leg uit dat onze identiteit bestaat uit verschillende 
deelidentiteiten. 

2. Verdeel de groep op in kleinere groepjes van ongeveer 3 personen. Toon verschillende foto’s van 
(bekende) personen. Onderaan in het infoblad vind je informatie over bepaalde personen die in 
deze workshop aan bod kunnen komen. Het is belangrijk dat deze bekende personen niet meteen 
herkend worden door de deelnemers. Toon zoveel foto’s als er groepjes zijn en wijs elk groepje een 
foto toe. Met deze foto gaan zij aan de slag. 

3. Vraag aan de groepjes om de persoon op hun foto te omschrijven: 
• ‘Wie is die persoon?’, ‘Welke associaties maak je?’ 
• ‘Welk verhaal zou je fantaseren over deze persoon moest je hem of haar tegenkomen?’ 
• ‘Welk beroep, nationaliteit, waarmee vult de persoon zijn of haar dagen? Wat kan je nog bedenken 

over wie deze persoon zou zijn?’

4. Vraag hen op basis van deze omschrijving de identiteitscirkel in te vullen voor de persoon op de 
foto. Nodig één persoon per groepje uit om de gemaakte identiteitscirkel voor te stellen voor de 
grote groep. 

5. Geef na elke foto wat informatie over de persoon die of de foto staat (zie infoblad). 
 
6. Start een korte discussie:

a. Wat valt er ons het meest op als we iemand zien die we niet persoonlijk kennen? 
b. Welke eigenschappen vallen minder snel op? 
c. Hoe komt het dat we ons op het eerste zicht focussen op slechts enkele kenmerken? 
 Welke gevolgen heeft dit? 
d. Met welke kenmerken associëren we negatieve/positieve eigenschappen? 
e. Hoe worden mensen met deze positieve/negatieve eigenschappen behandeld in onze 
 samenleving?
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Deel 2 (30 min)

1. Nodig de deelnemers uit om voor zichzelf hun eigen identiteitscirkel in te vullen. Vraag hen ongeveer 
8 kenmerken te noteren die belangrijk zijn voor wie ze zijn. Het lijstje onderaan de cirkel geeft hen 
wat leidraad maar hoeft niet beperkend te zijn. 

2. Vervolgens vraag je aan de deelnemers om een tweede identiteitscirkel in te vullen, deze keer 
vanuit het perspectief van de ander: ‘Hoe denk ik dat anderen, die mij voor het eerst ontmoeten, 
naar mij kijken?’ (bijvoorbeeld: iemand die ik tegenkom op de bus, een winkelbediende aan de 
kassa, een nieuwe leerkracht op school, …). Kortom: Welke vooroordelen hebben anderen over mij 
als ze mij niet kennen? Geef de deelnemers 15 min. om beide cirkels te vervolledigen. Ze hoeven dit 
niet met elkaar te delen.

	Ter info voor de begeleider.         
   Volgende kenmerken kunnen onderdeel uitmaken van de identiteitscirkel: 

• Sekse
• Gender(expressie)
• Seksuele oriëntatie
• Origine
• Religie
• Leeftijd
• Uiterlijke kenmerken
• Hobby’s en talenten
• Fitheid
• Mentale/fysieke beperking
• Gezinssamenstelling
• Sociaaleconomische status (armoede/rijkdom)
• Opleidingsniveau
• … 

Discussie
• Valt er je iets op als je de twee cirkels met elkaar vergelijkt? Komen ze overeen of zijn er veel 

verschillen?
• Welke stukken deelidentiteit schreven jullie niet op? Bijvoorbeeld: Wie schreef zijn/haar huidskleur 

op? Wie schreef zijn/haar seksuele oriëntatie op? Wie schreef zijn/haar geslacht op? 
• Hoe komt het dat we sommige stukken deelidentiteit wel hebben, maar ze niet in de cirkel 

opschreven?  
• Hoe kijken mensen die je voor de eerste keer ontmoet naar jou? Wat zien ze meteen? Wat zien ze 

zelden? 
• Welke conclusies maken anderen die ons voor het eerste ontmoeten over ons?
• Welke dingen zien ze juist niet? Zijn dat dingen die, als we zelf de cirkel maken, voor ons juist heel 

belangrijk waren?
• Hoe is het voor jou als iemand een bepaald vooroordeel heeft over jou?
• Hoe komt het dat we ons op het eerste zicht focussen op slechts enkele kenmerken? Welke gevolgen 

heeft dit? 
• Met welke kenmerken associëren we negatieve/positieve eigenschappen? 
• Hoe worden mensen met deze positieve/negatieve eigenschappen behandeld in onze samenleving?
• Hoe komt het dat onze maatschappij sommige eigenschappen als positief/negatief beoordeelt? 

Wat zijn hiervan de gevolgen?
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Afsluiting
Wat neem je hiervan mee? Wat heeft er jou verrast? Was dit iets nieuws voor jou? 
Deze workshop kan een grote indruk hebben nagelaten bij de deelnemers. Verwijs nog eens opnieuw 
naar de organisaties waar ze hulp kunnen zoeken (zie infoblad workshop 4). 

Kernboodschappen
• Ieders identiteit bestaat uit meerdere deelidentiteiten. Heel veel verschillende (veranderlijke) 

eigenschappen samen bepalen wie je bent.
• Mensen worden vaak gereduceerd tot één deelidentiteit. Als deze deelidentiteit niet voldoet aan de 

norm kan dit leiden tot discriminatie en geweld.

Kijk tip! 

De VPRO documentaire ‘Wit is ook een kleur’ van Sunny Bergman 
https://www.vpro.nl/speel~WO_VPRO_8420474~the-colour-white~.html 
Fragmenten die helpend kunnen zijn in de discussie 
- Privilege walk (08:11 – 11:10) / Opvoeding (23:06 – 26:08)

Tip

Je kan één stuk taart 
uitvergroot op het bord 
tekenen en vragen welke 
vooroordelen met dit stuk 
identiteit (bijvoorbeeld: 
homoseksueel, moslim, 
zwart, arm …) gepaard gaan. 
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Fragmenten die helpend kunnen zijn in de discussie 
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De foto’s van deze personen werden omwille van auteursrechten niet opgenomen in deze 
handleiding. Als begeleider ga je best zelf even op zoek naar bruikbare foto’s die niet te veel 
verraden van de identiteit van deze personen.  

Baloji (betekenis: man van de wetenschap) is een Belgische rapper van Congolese afkomst (geboren in 
Lubumbashi op 12 september 1978). Toen hij 4 jaar was, is hij samen met zijn vader naar België gekomen. 
Hierdoor verloor hij het contact met zijn biologische moeder. Jaren later, in 2004, geraken ze opnieuw 
in contact. Op 13 jarige leeftijd ontdekte hij de Hip Hop en op 15 jarige leeftijd maakte hij onderdeel 
uit van de groep Starflam. In 2004 verliet hij de groep en begon een solocarrière. In zijn muziek zit er 
veel woede en verontwaardiging, maar altijd met de glimlach gebracht. Naast rapper is hij ook nog een 
goede danser. 
  

Chokri Ben Chikha werd in Oostende geboren en groeide op in Blankenberge bij zijn Tunesische ouders. 
Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit Gent en waar hij in 1994 zijn licentiaat behaalde. Tijdens 
en na zijn studies stortte hij zich in de kunst als danser, choreograaf, acteur en theatermaker. Vandaag is 
hij naast postdoc onderzoeker en docent (KASK/School of Arts/HoGent) ook acteur en regisseur. 
  

Hanne Gaby Odiele (Kortrijk, 8 oktober 1987) is een Belgisch model. Ze begon haar modelcarrière in 
2005 in New York nadat ze was gescout op het muziekfestival Novarock in Kortrijk. Ze nam sindsdien 
deel aan modeshows en campagnes van modemerken als Marc Jacobs, Chanel, Givenchy, Prada, Vera 
Wang en DKNY Jeans. Odiele verscheen op de covers van Vogue, Marie Claire, Teen Vogue en Elle. 

Odiele werd geboren met het androgeen ongevoeligheidssyndroom (AOS) en is intersekse. In 2017 
maakte ze dit openbaar en sindsdien treedt ze op als een intersekse-mensenrechtenactiviste. Odiele 
woont in Chinatown (New York) en huwde in 2016 met model John Swiatek. 
  

Justinus Soni ("Justin") Fashanu (Geboren in Londen op 19 februari 1961 – gestorven op 2 mei 1998) 
was een Brits profvoetballer. Hij was de zoon van een in Engeland wonende Nigeriaanse advocaat. Na de 
scheiding van zijn ouders werden hij en zijn jongere broer John in opvanghuis voor kinderen geplaatst. 
Toen Justin zes jaar oud was werd hij met zijn jongere broer geadopteerd.

Fashanu maakte in 1979 op achttienjarige leeftijd zijn professionele debuut in de voetbal voor Norwich 
City. In 1980 won hij de ‘BBC Goal of the Season-award’ voor een spectactulair doelpunt tegen Liverpool. 
Hij was de eerste zwarte speler in Groot-Brittannië die een miljoen pond ging verdienen toen hij in 1981 
tekende bij Nottingham Forest. Geruchten over zijn bezoeken aan gay-nachtclubs en gay-bars brachten 
hem in conflict met de trainer, Brian Clough, die hem "a bloody poof!" (="een vuile flikker!") noemde. 
Tijdens een interview in 1990 kwam hij er publiekelijk voor uit dat hij homoseksueel was. Hiermee was 
hij de eerste profvoetballer in de Britse geschiedenis die voor zijn homoseksualiteit uitkwam. Veel van 
zijn vroegere collega’s hadden het daar moeilijk mee. Ook zijn broer sprak zijn afkeer uit. Als gevolg 
van de controverse die zijn ontboezeming veroorzaakte, verliet hij Nottingham Forest. Hij speelde 
vervolgens bij een aantal Engelse league clubs en in Schotland. Als gevolg van antihomo-haatspraak 
verliet hij in 1994 het profvoetbal. 
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Karel Pronk is een onlangs vermoorde topcrimineel, hoofd van een Nederlandse maffia-groep en 
werd beschuldigd van verschillende moorden, afpersing etc. Hij had behoorlijk wat op zijn kerfstok. 
De Delftenaar werd in 1991 veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor betrokkenheid bij een 
moord. In 2009 kreeg Pronk een celstraf van zes jaar, voor het leiden van een criminele organisatie, 
wietteelt en bezit van wapens. Een jaar eerder was hij in Spanje gearresteerd omdat hij in een auto 
vol met hasj reed. Waar Pronk vooral om bekend stond, waren zijn ontsnappingen uit de gevangenis. 
Zo wist hij met een ladder de koepelgevangenis in Haarlem uit te komen. Een andere keer gijzelde hij 
gevangenispersoneel om vervolgens te ontsnappen.
  

Malala Yousafzai (Mingora Pakistan, 12 juli 1997) is een Pakistaanse kinderrechtenactiviste. In 2014 
kreeg zij de Nobelprijs voor de Vrede. Malala Yousafzai, dochter van een leraar, is bekend geworden 
vanwege haar strijd voor meisjes om naar school te mogen. In 2009 verwierf ze op elfjarige leeftijd 
bekendheid toen ze onder het pseudoniem Gul Makai (korenbloem) een weblog bijhield op de website 
van de BBC. In de vorm van een dagboek schreef ze over de gewelddadigheden van de Taliban in de 
Swatvallei, waar sinds de machtsovername door de Taliban in 2007 meisjes worden uitgesloten van 
school en ook veel andere mensenrechten worden geschonden. Terwijl ze op 9 oktober 2012 in de 
bus terugkeerde van school, pleegde een Talibanstrijder een doelgerichte aanslag op haar, waarbij ze 
zwaargewond raakte door een kogel in haar hoofd en haar hals. Artsen verwijderden in een ziekenhuis 
in Rawalpindi de kogel uit haar hoofd. Een paar dagen later werd ze overgevlogen naar Engeland, waar 
ze een verdere specialistische behandeling kreeg in het Queen Elizabeth Hospital in Birmingham. Ook 
was ze hier beter beschermd tegen aanslagen van de Taliban. Haar vader kreeg daar een baan zodat het 
gezin haar kon vergezellen in het Verenigd Koninkrijk. 
  

Sandy Williams (Geboren in 1979, Canada) woont en werkt in Brussel sinds 2002. Hij studeerde in 2004 
af aan P.A.R.T.S. in Brussel en is sindsdien aan de slag als balletdanser en choreograaf. Sandy’s lessen en 
workshops zijn wereldwijd gekend in o.a. Wenen, New York, Parijs, Brussel, Berlijn, Venetië, Montreal en 
Sydney. Momenteel is hij co-coördinator bij P.A.R.T.S..
  

Walter Van Beirendonck (Brecht, 4 februari 1957) is een Vlaamse modeontwerper, die eveneens 
bekendheid geniet als sieraadontwerper. Zijn collecties zijn geïnspireerd door beeldende kunst, 
literatuur, maar ook door de natuur en etnische invloeden; kenmerkend zijn felle, ongebruikelijke 
kleurencombinaties en een sterke grafische inslag.
Sinds 2006 is Van Beirendonck artistiek directeur voor Scapa Sports. In hetzelfde jaar werd hij hoofd van 
de afdeling Mode van de Antwerpse Modeacademie. 
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Doel
• Begrijpen hoe gender, afkomst, cultuur en andere factoren een invloed uitoefenen op hoe veel 

macht bepaalde mensen hebben over anderen in deze samenleving. 
• Begrijpen op welke manier macht kan gebruikt worden om de vooruitgang in het leven van mensen 

te beperken. 

Materiaal
• Karakterkaarten
• Grote ruimte

Duur  45 min

Verloop
1. Leg uit aan de deelnemers dat we een ‘Privilege Walk’ gaan doen. Deze activiteit gaat dieper in op 

hoe sommige deelidentiteiten onze kansen en onze macht in de samenleving beïnvloeden. 

2. Deel zoveel karakterkaarten uit als dat er deelnemers zijn (zie infoblad). Geef hen enkele minuten om 
zich in te leven in dit karakter. Vraag aan de deelnemers hun ogen te sluiten en zich te concentreren 
op de eigenschappen van hun karakterkaartje. Je kan het inlevingsvermogen van de deelnemers 
trachten te verhogen door hen te vragen zich in te beelden hoe het leven van hun karakter eruit ziet: 
“Je ontwaakt en staat op. Je doet je kleerkast open en kiest de kleren die je graag aandoet vandaag. 
Welke kledij is dat precies? Je poetst je tanden en eet je lievelingsontbijt. Waarvoor kies je? Daarna 
neem je een vervoersmiddel, dit kan de auto, fiets, bus of iets anders zijn. Je gaat naar je werk of naar 
school. Je begint met het uitvoeren van je taken. Wat zijn deze taken? Op het einde van de dag eet je 
opnieuw je lievelingseten. Wat is je lievelingseten? Je eindigt je dag met een ontspannende activiteit 
naar keuze. Welke activiteit verkies je?”. 

	 Als sommige deelnemers zich ongemakkelijk voelen bij de karakterkaart die ze kregen, 
            kunnen ze met een andere deelnemer wisselen. 

3. Nodig de deelnemers uit om op een rij te gaan staan naast elkaar. Leg uit dat je een aantal stellingen 
zal voorlezen. Als de stelling die je voorleest op hun karakterkaart van toepassing is, zetten ze een 
stap vooruit, anders blijven ze staan. Diegene die een stap vooruitzetten, bevinden zich in een 
geprivilegieerde positie. Diegene die blijven staan, kennen dit privilege niet. Het is dus belangrijk 
dat je de zinnen op de juiste manier formuleert.

4. Lees volgende stellingen voor of kies er een paar uit. Enkele suggesties staan in het vet gedrukt.  

Seksuele oriëntatie
1. Ik kan overal voor de wet trouwen met de persoon die ik liefheb.
2. Als ik hand in hand met mijn lief over straat loop, heb ik geen schrik om uitgelachen te worden of 

geweld mee te maken.
3. Als ik met mijn lief hand in hand over straat loop, word ik bijna nooit nagekeken of nageroepen.
4. Ik heb me nooit onveilig gevoeld omwille van mijn seksuele voorkeur.

Socio-economische situatie
1. Mijn ouders hebben nooit ’s nachts of in het weekend moeten bijwerken om mijn familie te 

onderhouden. 
2. Mijn ouders hebben voldoende geld om de rekeningen op het eind van de maand te kunnen betalen. 
3. Mijn familie verwachtte jongs af van mij dat ik automatisch verder zou gaan studeren.
4. Als ik een gezondheidsprobleem heb, krijg ik meteen de hulp die nodig is.
5. Ik heb nooit een maaltijd moeten overslaan omdat er geen eten was.
6. Ik heb al gereisd buiten de Benelux.
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Etniciteit
1. Als ik ga winkelen, word ik niet extra in de gaten gehouden door het winkelpersoneel.
2. Op school wordt er voldoende aandacht besteed aan de geschiedenis van mijn voorouders met 

dezelfde afkomst.
3. Als ik op straat loop zonder dat ik iets heb gedaan, wordt er mij nooit gevraagd om mijn 

identiteitskaart.
4. Ik word nooit gestraft als ik mijn moedertaal spreek op school.
5. Als ik TV kijk, zie ik mensen met dezelfde afkomst.
6. Ik ben bijna nooit bang dat mensen mij gaan afkeuren op mijn huidskleur.
7. Als ik naar de supermarkt ga, vind ik gemakkelijk de voedingswaren die passen binnen mijn cultuur.
8. Ik hoef me nooit te verantwoorden voor het gedrag van mensen met dezelfde afkomst als ik.
9. Ik werd nooit tegengehouden of ondervraagd door de politie omwille van mijn afkomst. 
10. Ik kan naar de politie gaan zonder mij zorgen te maken om bedreigd te worden met geweld of een 

arrestatie. 

Religie 
1. Ik voel me goed over hoe mijn geloof wordt afgebeeld in de media.
2. Ik krijg vakantie op de feestdagen van mijn geloof.  
3. Ik hoef me nooit te verantwoorden voor het gedrag van mensen met hetzelfde geloof als ik.

Gender
1. Als ik ’s nachts op straat rondloop, hoef ik me geen zorgen te maken dat ik verkracht zou worden. 
2. Het is goed voor mijn reputatie/imago om meerdere seksuele partners gehad te hebben.
3. Ik kan mijn partner verlaten als hij/zij mijn veiligheid bedreigt.
4. Als ik een condoom wil gebruiken, zal mijn partner die keuze aanvaarden.

Fitheid
1. Ik heb geen zichtbare beperking of stoornis.
2. Gebouwen en openbaar vervoer zijn gemakkelijk toegankelijk voor mij. 
3. Ik kan me zonder afkeurende blikken omkleden in een gemeenschappelijke kleedkamer. 

5. Wanneer je gedaan hebt met de stellingen, vraag je aan de deelnemers om even te blijven staan. 
Vraag aan enkele deelnemers om de belangrijkste eigenschappen op hun karakterkaarten te delen 
met de groep. Start een discussie:
a. Op welke eigenschappen heb je je gebaseerd om een stap vooruit te nemen of te blijven staan?
b. Wat valt er jullie op? 
c. Hoe voelt het om te zien waar anderen staan?
d. Hoe komt het dat je op die plek staat? 
e. Wat zegt dit over macht, discriminatie en privilege? 

6. Leg uit dat in onze samenleving bepaalde deelidentiteiten belicht worden en kunnen gepaard gaan 
met negatieve vooroordelen (grond voor discriminatie) of positieve vooroordelen (privilege). Je 
kan ook als persoon op basis van bepaalde kenmerken worden gediscrimineerd terwijl je op basis 
van een aantal andere kenmerken wordt geprivilegieerd. 
a. Wat is er in onze samenleving nodig om met z’n allen meer op eenzelfde lijn te eindigen?
b. Wat kunnen we zelf (of samen in groep) ondernemen om hier verandering in te brengen? 

Hoofdstuk 2: Identiteit en discriminatie —
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Afsluiting
Wat neem je hiervan mee? Wat heeft er jou verrast? Was dit iets nieuws voor jou?

Kernboodschappen
• Ieders identiteit bestaat uit meerdere deelidentiteiten. Heel veel verschillende (veranderlijke) 

eigenschappen samen bepalen wie je bent.
• Mensen worden vaak gereduceerd tot één deelidentiteit. Als deze deelidentiteit niet voldoet aan 

de norm kan dit leiden tot discriminatie en geweld. Sommige deelidentiteiten zijn gekoppeld aan 
privilege, andere krijgen vaak te maken met discriminatie.

Kijk tip! 

Filmpje van Infantilio over etnische profilering bij de politie: 
https://www.youtube.com/watch?v=skR0faWG0CE

Suggestie

Deze workshop kan heel 
wat gevoelens oproepen 
bij een aantal deelnemers. 
Het is belangrijk om oog te 
hebben voor deze gevoelens 
tijdens de discussie. Het 
is aangeraden om na deze 
workshop een energizer in 
te lassen. Verwijs nog eens 
opnieuw naar de organisaties 
waar ze hulp kunnen zoeken 
(zie infoblad workshop 4).
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Etniciteit
1. Als ik ga winkelen, word ik niet extra in de gaten gehouden door het winkelpersoneel.
2. Op school wordt er voldoende aandacht besteed aan de geschiedenis van mijn voorouders met 

dezelfde afkomst.
3. Als ik op straat loop zonder dat ik iets heb gedaan, wordt er mij nooit gevraagd om mijn 

identiteitskaart.
4. Ik word nooit gestraft als ik mijn moedertaal spreek op school.
5. Als ik TV kijk, zie ik mensen met dezelfde afkomst.
6. Ik ben bijna nooit bang dat mensen mij gaan afkeuren op mijn huidskleur.
7. Als ik naar de supermarkt ga, vind ik gemakkelijk de voedingswaren die passen binnen mijn cultuur.
8. Ik hoef me nooit te verantwoorden voor het gedrag van mensen met dezelfde afkomst als ik.
9. Ik werd nooit tegengehouden of ondervraagd door de politie omwille van mijn afkomst. 
10. Ik kan naar de politie gaan zonder mij zorgen te maken om bedreigd te worden met geweld of een 

arrestatie. 

Religie 
1. Ik voel me goed over hoe mijn geloof wordt afgebeeld in de media.
2. Ik krijg vakantie op de feestdagen van mijn geloof.  
3. Ik hoef me nooit te verantwoorden voor het gedrag van mensen met hetzelfde geloof als ik.

Gender
1. Als ik ’s nachts op straat rondloop, hoef ik me geen zorgen te maken dat ik verkracht zou worden. 
2. Het is goed voor mijn reputatie/imago om meerdere seksuele partners gehad te hebben.
3. Ik kan mijn partner verlaten als hij/zij mijn veiligheid bedreigt.
4. Als ik een condoom wil gebruiken, zal mijn partner die keuze aanvaarden.

Fitheid
1. Ik heb geen zichtbare beperking of stoornis.
2. Gebouwen en openbaar vervoer zijn gemakkelijk toegankelijk voor mij. 
3. Ik kan me zonder afkeurende blikken omkleden in een gemeenschappelijke kleedkamer. 

5. Wanneer je gedaan hebt met de stellingen, vraag je aan de deelnemers om even te blijven staan. 
Vraag aan enkele deelnemers om de belangrijkste eigenschappen op hun karakterkaarten te delen 
met de groep. Start een discussie:
a. Op welke eigenschappen heb je je gebaseerd om een stap vooruit te nemen of te blijven staan?
b. Wat valt er jullie op? 
c. Hoe voelt het om te zien waar anderen staan?
d. Hoe komt het dat je op die plek staat? 
e. Wat zegt dit over macht, discriminatie en privilege? 

6. Leg uit dat in onze samenleving bepaalde deelidentiteiten belicht worden en kunnen gepaard gaan 
met negatieve vooroordelen (grond voor discriminatie) of positieve vooroordelen (privilege). Je 
kan ook als persoon op basis van bepaalde kenmerken worden gediscrimineerd terwijl je op basis 
van een aantal andere kenmerken wordt geprivilegieerd. 
a. Wat is er in onze samenleving nodig om met z’n allen meer op eenzelfde lijn te eindigen?
b. Wat kunnen we zelf (of samen in groep) ondernemen om hier verandering in te brengen? 
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Afsluiting
Wat neem je hiervan mee? Wat heeft er jou verrast? Was dit iets nieuws voor jou?

Kernboodschappen
• Ieders identiteit bestaat uit meerdere deelidentiteiten. Heel veel verschillende (veranderlijke) 

eigenschappen samen bepalen wie je bent.
• Mensen worden vaak gereduceerd tot één deelidentiteit. Als deze deelidentiteit niet voldoet aan 

de norm kan dit leiden tot discriminatie en geweld. Sommige deelidentiteiten zijn gekoppeld aan 
privilege, andere krijgen vaak te maken met discriminatie.

Kijk tip! 

Filmpje van Infantilio over etnische profilering bij de politie: 
https://www.youtube.com/watch?v=skR0faWG0CE

Suggestie

Deze workshop kan heel 
wat gevoelens oproepen 
bij een aantal deelnemers. 
Het is belangrijk om oog te 
hebben voor deze gevoelens 
tijdens de discussie. Het 
is aangeraden om na deze 
workshop een energizer in 
te lassen. Verwijs nog eens 
opnieuw naar de organisaties 
waar ze hulp kunnen zoeken 
(zie infoblad workshop 4).
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INFOBLAD WORKSHOP 7. KARAKTERKAARTEN  

Ik ben een 16 jarige heteroseksuele man met een zwarte huidskleur, heb Congolese grootouders 
en werd Christelijk opgevoed. Ik heb geen lichamelijke beperking en zie er erg knap uit. Ik studeer 
wetenschappen-wiskunde en ben heel erg goed in zwemmen.
 

Ik ben een 15 jarige homoseksuele man met een bruine huidskleur, heb Albanese ouders en ben Moslim. 
Ik heb geen lichamelijke beperking en ben wat mollig van lichaamsbouw. Ik studeer automechanica en 
ben heel goed in tekenen.
 

Ik ben een 36 jarige biseksuele man met een witte huidskleur, van Belgische origine en ben niet gelovig. 
Ik heb geen lichamelijke beperking en ben zwaarlijvig. Ik werk als administratief medewerker en ben 
heel goed in rugby. 
 

Ik ben een 21 jarige heteroseksuele man met een witte huidskleur. Ik ben van Amerikaanse origine en 
ben Jood. Ik heb geen lichamelijke beperking en ben slank gebouwd. Ik ben bankbediende en ik kook 
heel erg graag in mijn vrije tijd.
 

Ik ben een 14 jarige heteroseksuele man met een bruine huidskleur, heb Spaanse grootouders en werd 
Christelijk opgevoed. Eén van mijn benen ben ik verloren in een ongeluk maar verder zie ik er erg knap 
uit. Ik studeer humane wetenschappen en kan heel goed gitaar spelen.
 

Ik ben een 23 jarige heteroseksuele man met een bruine huidskleur, geboren in Marokko en Moslim. Ik 
heb een lichamelijke beperking aan mijn rechterarm waardoor ik die niet meer kan gebruiken. Ik ben 
mager van lichaamsbouw. Ik kan heel goed zingen en probeer dan ook mijn geld te verdienen als zanger. 
 

Ik ben een 16 jarige aseksuele man met een zwarte huidskleur. Ik heb een Belgische moeder en 
een Senegalese vader. Ik heb geen lichamelijke beperking en ben erg gespierd. Ik studeer humane 
wetenschappen en ben een erg goede danser. 
 

Ik ben een 25 jarige heteroseksuele man met een witte huidskleur. Ik ben van Franse origine en ben niet 
gelovig. Ik heb geen lichamelijke beperking en ik ben wat mollig gebouwd. Ik werk als verkoper van 
computers en ik ben erg goed in schaken.
 

Ik ben een 15 jarige heteroseksuele man met een witte huidskleur. Ik ben van Belgische origine en ik ben 
Christelijk opgevoed. Ik heb geen lichamelijke beperking en ik ben wat zwaarlijvig. Ik studeer industriële 
wetenschappen. Ik speel heel graag online games en ik ben daar ook erg goed in. 
 

Ik ben een 17 jarige heteroseksuele man met een witte huidskleur. Ik ben van Belgische afkomst en ben 
Moslim. Ik heb geen lichamelijke beperking en ben slank gebouwd. Ik studeer economie-moderne talen 
en ik lees heel graag boeken.
 

Ik ben een 24 jarige biseksuele man met een bruine huidskleur, van Vietnamese origine en geadopteerd 
door Belgische ouders. Ik ben niet gelovig. Ik heb een ongeval gehad en één van mijn benen kan ik niet 
meer gebruiken. Ik zit in een rolstoel. Verder ben ik best wel knap, werk ik in het jeugdwerk en in mijn 
vrije tijd doe ik aan rolstoelbasketbal. 
 

Ik ben een 19 jarige heteroseksuele man met een witte huidskleur. Ik ben van Israëlische origine en ben 
Jood. Als gevolg van een auto-ongeluk, ben ik mijn linkerarm verloren. Ik zie er nogal mager uit. Ik zit in 
het kunstonderwijs en ik ben een erg goede tekenaar.
 

Ik ben een 16 jarige heteroseksuele vrouw met een zwarte huidskleur. Ik heb Congolese grootouders en 
ben Christen. Ik heb geen lichamelijke beperking en ik zie er heel knap uit. Ik studeer STW en ben erg 
goed in voetbal. 

Hoofdstuk 2: Identiteit en discriminatie
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Ik ben een 23 jarige heteroseksuele vrouw met een bruine huidskleur. Ik heb Afghaanse grootouders 
en ben Moslim. Ik heb geen lichamelijke beperking en ik ben wat mollig van lichaamsbouw. Ik werk als 
vertaler-tolk en in mijn vrije tijd kook ik graag.
 

Ik ben een 16 jarige homoseksuele vrouw met een witte huidskleur. Ik ben van Belgische origine en ben 
niet gelovig. Ik heb geen lichamelijke beperking en ik zie er wat mager uit. Op school studeer ik toerisme 
en in het weekend ben ik DJ op fuiven. Daarnaast vind ik het heel fijn om gitaar te spelen.
 

Ik ben een 30 jarige heteroseksuele vrouw met een witte huidskleur. Ik ben van Belgische origine en ben 
niet gelovig. Ik heb geen lichamelijke beperking en ben slank gebouwd. Ik doe enkel onbetaald werk 
aangezien ik huisvrouw ben. In mijn vrije tijd zing ik heel graag.
 

Ik ben een 19 jarige heteroseksuele vrouw met een bruine huidskleur. Ik ben een Christelijke vluchteling 
uit Syrië. Mijn linkerbeen is verlamd geraakt in een auto-ongeval. Ik ben best wel knap. Mijn grote passie 
is kleren ontwerpen en maken. Ik heb een job gevonden in een naaiatelier. 
 

Ik ben een 27 jarige heteroseksuele vrouw met een bruine huidskleur. Ik ben geboren in Tunesië en ben 
Moslim. Ik heb mijn linkerarm verloren in een ongeluk. Ik zie er nogal mager uit. Ik ben kunstenares van 
beroep en schilderen doe ik het liefst.
 

Ik ben een 16 jarige biseksuele vrouw met een zwarte huidskleur. Ik heb Congolese grootouders en ben 
opgevoed als Moslim. Ik heb geen lichamelijke beperking en ben slank gebouwd. Ik zit op de sportschool 
en in mijn vrije tijd ga ik het liefst skateboarden, daar ben ik heel goed in.
 

Ik ben een 15 jarige heteroseksuele vrouw met een zwarte huidskleur. Ik heb een Franse moeder en 
een Angolese vader. Ik ben niet gelovig. Ik heb geen lichamelijke beperking en ben wat mollig van 
lichaamsbouw. Ik zit op de hotelschool en ik ben heel erg goed in online games.
 

Ik ben een 25 jarige aseksuele vrouw met een witte huidskleur. Ik ben van Belgische afkomst en ben 
Christen. Ik heb geen lichamelijke beperking en ben wat mollig van lichaamsbouw. Momenteel ben ik 
werkloos. Ik ben erg goed in het schrijven van teksten op muziek, ik ben een (hiphop) rapper in mijn 
vrije tijd.
 

Ik ben een 17 jarige homoseksuele vrouw met een bruine huidskleur. Ik ben van Turkse origine en ben 
opgevoed als Moslim. Ik heb geen lichamelijke beperking en ben slank gebouwd. Ik volg kunstonderwijs 
en ben heel erg goed in tekenen.
 

Ik ben een 22 jarige biseksuele vrouw met een bruine huidskleur. Ik heb Braziliaanse grootouders en ben 
niet gelovig. Ik heb geen lichamelijke beperking en zie er knap uit. Ik ben een topsporter in de atletiek. 
 

Ik ben een 18 jarige intersekse (mijn geslacht is niet man of vrouw) en ik zie eruit als een vrouw. Ik ben 
heteroseksueel en heb een bruine huidskleur. Ik ben van Portugese origine en ik ben niet gelovig. Ik kan 
mijn rechterarm niet meer bewegen sinds ik een ongeval heb gehad. Ik ben nogal mager gebouwd. Ik 
studeer handelswetenschappen en ik ben een heel erg goede danser.
 

Ik ben een 26 jarige heteroseksuele transvrouw met een witte huidskleur. Ik ben van Belgische origine 
en ben niet gelovig. Ik heb geen lichamelijke beperking en ben erg knap. Ik werk als binnenhuisarchitect 
en in mijn vrije tijd doe ik aan kickboksen. 
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Ik ben een 16 jarige heteroseksuele man met een zwarte huidskleur, heb Congolese grootouders 
en werd Christelijk opgevoed. Ik heb geen lichamelijke beperking en zie er erg knap uit. Ik studeer 
wetenschappen-wiskunde en ben heel erg goed in zwemmen.
 

Ik ben een 15 jarige homoseksuele man met een bruine huidskleur, heb Albanese ouders en ben Moslim. 
Ik heb geen lichamelijke beperking en ben wat mollig van lichaamsbouw. Ik studeer automechanica en 
ben heel goed in tekenen.
 

Ik ben een 36 jarige biseksuele man met een witte huidskleur, van Belgische origine en ben niet gelovig. 
Ik heb geen lichamelijke beperking en ben zwaarlijvig. Ik werk als administratief medewerker en ben 
heel goed in rugby. 
 

Ik ben een 21 jarige heteroseksuele man met een witte huidskleur. Ik ben van Amerikaanse origine en 
ben Jood. Ik heb geen lichamelijke beperking en ben slank gebouwd. Ik ben bankbediende en ik kook 
heel erg graag in mijn vrije tijd.
 

Ik ben een 14 jarige heteroseksuele man met een bruine huidskleur, heb Spaanse grootouders en werd 
Christelijk opgevoed. Eén van mijn benen ben ik verloren in een ongeluk maar verder zie ik er erg knap 
uit. Ik studeer humane wetenschappen en kan heel goed gitaar spelen.
 

Ik ben een 23 jarige heteroseksuele man met een bruine huidskleur, geboren in Marokko en Moslim. Ik 
heb een lichamelijke beperking aan mijn rechterarm waardoor ik die niet meer kan gebruiken. Ik ben 
mager van lichaamsbouw. Ik kan heel goed zingen en probeer dan ook mijn geld te verdienen als zanger. 
 

Ik ben een 16 jarige aseksuele man met een zwarte huidskleur. Ik heb een Belgische moeder en 
een Senegalese vader. Ik heb geen lichamelijke beperking en ben erg gespierd. Ik studeer humane 
wetenschappen en ben een erg goede danser. 
 

Ik ben een 25 jarige heteroseksuele man met een witte huidskleur. Ik ben van Franse origine en ben niet 
gelovig. Ik heb geen lichamelijke beperking en ik ben wat mollig gebouwd. Ik werk als verkoper van 
computers en ik ben erg goed in schaken.
 

Ik ben een 15 jarige heteroseksuele man met een witte huidskleur. Ik ben van Belgische origine en ik ben 
Christelijk opgevoed. Ik heb geen lichamelijke beperking en ik ben wat zwaarlijvig. Ik studeer industriële 
wetenschappen. Ik speel heel graag online games en ik ben daar ook erg goed in. 
 

Ik ben een 17 jarige heteroseksuele man met een witte huidskleur. Ik ben van Belgische afkomst en ben 
Moslim. Ik heb geen lichamelijke beperking en ben slank gebouwd. Ik studeer economie-moderne talen 
en ik lees heel graag boeken.
 

Ik ben een 24 jarige biseksuele man met een bruine huidskleur, van Vietnamese origine en geadopteerd 
door Belgische ouders. Ik ben niet gelovig. Ik heb een ongeval gehad en één van mijn benen kan ik niet 
meer gebruiken. Ik zit in een rolstoel. Verder ben ik best wel knap, werk ik in het jeugdwerk en in mijn 
vrije tijd doe ik aan rolstoelbasketbal. 
 

Ik ben een 19 jarige heteroseksuele man met een witte huidskleur. Ik ben van Israëlische origine en ben 
Jood. Als gevolg van een auto-ongeluk, ben ik mijn linkerarm verloren. Ik zie er nogal mager uit. Ik zit in 
het kunstonderwijs en ik ben een erg goede tekenaar.
 

Ik ben een 16 jarige heteroseksuele vrouw met een zwarte huidskleur. Ik heb Congolese grootouders en 
ben Christen. Ik heb geen lichamelijke beperking en ik zie er heel knap uit. Ik studeer STW en ben erg 
goed in voetbal. 
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Ik ben een 23 jarige heteroseksuele vrouw met een bruine huidskleur. Ik heb Afghaanse grootouders 
en ben Moslim. Ik heb geen lichamelijke beperking en ik ben wat mollig van lichaamsbouw. Ik werk als 
vertaler-tolk en in mijn vrije tijd kook ik graag.
 

Ik ben een 16 jarige homoseksuele vrouw met een witte huidskleur. Ik ben van Belgische origine en ben 
niet gelovig. Ik heb geen lichamelijke beperking en ik zie er wat mager uit. Op school studeer ik toerisme 
en in het weekend ben ik DJ op fuiven. Daarnaast vind ik het heel fijn om gitaar te spelen.
 

Ik ben een 30 jarige heteroseksuele vrouw met een witte huidskleur. Ik ben van Belgische origine en ben 
niet gelovig. Ik heb geen lichamelijke beperking en ben slank gebouwd. Ik doe enkel onbetaald werk 
aangezien ik huisvrouw ben. In mijn vrije tijd zing ik heel graag.
 

Ik ben een 19 jarige heteroseksuele vrouw met een bruine huidskleur. Ik ben een Christelijke vluchteling 
uit Syrië. Mijn linkerbeen is verlamd geraakt in een auto-ongeval. Ik ben best wel knap. Mijn grote passie 
is kleren ontwerpen en maken. Ik heb een job gevonden in een naaiatelier. 
 

Ik ben een 27 jarige heteroseksuele vrouw met een bruine huidskleur. Ik ben geboren in Tunesië en ben 
Moslim. Ik heb mijn linkerarm verloren in een ongeluk. Ik zie er nogal mager uit. Ik ben kunstenares van 
beroep en schilderen doe ik het liefst.
 

Ik ben een 16 jarige biseksuele vrouw met een zwarte huidskleur. Ik heb Congolese grootouders en ben 
opgevoed als Moslim. Ik heb geen lichamelijke beperking en ben slank gebouwd. Ik zit op de sportschool 
en in mijn vrije tijd ga ik het liefst skateboarden, daar ben ik heel goed in.
 

Ik ben een 15 jarige heteroseksuele vrouw met een zwarte huidskleur. Ik heb een Franse moeder en 
een Angolese vader. Ik ben niet gelovig. Ik heb geen lichamelijke beperking en ben wat mollig van 
lichaamsbouw. Ik zit op de hotelschool en ik ben heel erg goed in online games.
 

Ik ben een 25 jarige aseksuele vrouw met een witte huidskleur. Ik ben van Belgische afkomst en ben 
Christen. Ik heb geen lichamelijke beperking en ben wat mollig van lichaamsbouw. Momenteel ben ik 
werkloos. Ik ben erg goed in het schrijven van teksten op muziek, ik ben een (hiphop) rapper in mijn 
vrije tijd.
 

Ik ben een 17 jarige homoseksuele vrouw met een bruine huidskleur. Ik ben van Turkse origine en ben 
opgevoed als Moslim. Ik heb geen lichamelijke beperking en ben slank gebouwd. Ik volg kunstonderwijs 
en ben heel erg goed in tekenen.
 

Ik ben een 22 jarige biseksuele vrouw met een bruine huidskleur. Ik heb Braziliaanse grootouders en ben 
niet gelovig. Ik heb geen lichamelijke beperking en zie er knap uit. Ik ben een topsporter in de atletiek. 
 

Ik ben een 18 jarige intersekse (mijn geslacht is niet man of vrouw) en ik zie eruit als een vrouw. Ik ben 
heteroseksueel en heb een bruine huidskleur. Ik ben van Portugese origine en ik ben niet gelovig. Ik kan 
mijn rechterarm niet meer bewegen sinds ik een ongeval heb gehad. Ik ben nogal mager gebouwd. Ik 
studeer handelswetenschappen en ik ben een heel erg goede danser.
 

Ik ben een 26 jarige heteroseksuele transvrouw met een witte huidskleur. Ik ben van Belgische origine 
en ben niet gelovig. Ik heb geen lichamelijke beperking en ben erg knap. Ik werk als binnenhuisarchitect 
en in mijn vrije tijd doe ik aan kickboksen. 
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De workshops in dit hoofdstuk helpen jongeren om te reflecteren 
over het geweld dat plaatsvindt in hun leven en in hun 
gemeenschap en hoe ze de nodige vaardigheden opbouwen om 
hulp te zoeken voor zichzelf en anderen. Dit houdt in dat jongeren 
reflecteren over gendernormen en andere sociale normen die 
bepaalde vormen van geweld bestendigen en normaliseren, met 
een bijzondere aandacht voor geweld van mannen tegen vrouwen 
en geweld tussen mannen onderling. 

Op deze manier trachten we toekomstig geweld te voorkomen, we 
grijpen in voor het effectief plaatsvindt. Dit noemt men primaire 
preventie van geweld. Al te vaak wordt de preventie van geweld 
benoemd als een strijd, als een gevecht. Geweld moet uitgeroeid 
en zo nodig bestraft worden. Dit taalgebruik is op zich erg geladen 
en klinkt gewelddadig, wat net een cultuur van geweld in stand 
houdt. Als we jongeren willen betrekken in de preventie van 
geweld moeten we samen met hen werken om een geweldloze 
maatschappij te visualiseren en te creëren. Wanneer we jonge 
mannen nieuwsgierig bevragen, wanneer we hen toelaten zichzelf 
kwetsbaar op te stellen, zien we dat de meesten angst voelen ten 
aanzien van het gewelddadig potentieel in zichzelf en het geweld 
dat ze meemaakten. Veel jongeren hebben in hun leven geweld 
meegemaakt of zien gebeuren en staan ervoor open om te praten 
over een meer vredevolle samenleving.47  
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Wat is geweld?

De Wereldgezondheidsorganisatie definieert geweld als ‘het opzettelijk gebruik van of 
dreiging met  fysieke kracht of macht tegen zichzelf, een andere persoon of tegen een groep 
mensen dat (met hoge waarschijnlijkheid) resulteert in letsels, de dood, psychologische 
schade, ontwikkelingsstoornissen of deprivatie’48. Het woord ‘macht’ werd niet toevallig 
toegevoegd aan deze definitie. Het laat ons toe geweld te begrijpen als het resultaat van een 
machtsongelijkheid tussen personen onderling, tussen personen en groepen, en tussen 
groepen onderling. De focus in deze handleiding komt te liggen op interpersoonlijk geweld, 
nl. geweld gebruikt door één persoon of een kleine groep van personen tegen een andere 
persoon. 

Het gebruik van geweld heeft verstrekkende gevolgen voor de fysieke, psychische, sociale, 
seksuele en reproductieve gezondheid van slachtoffers. De mogelijke gevolgen zijn niet 
duidelijk afgebakend en kunnen erg uiteenlopende vormen aannemen. De impact ervan is 
niet enkel voelbaar op korte termijn, maar blijft vaak nog lang aanhouden zelfs als het geweld 
is gestopt. Geweld heeft ernstige gevolgen voor de personen die betrokken zijn bij het geweld, 
maar zeker ook voor iedereen die er getuige van is (bijvoorbeeld kinderen die getuige zijn van 
partnergeweld). 

Geweld wereldwijd

• Elk jaar laten meer dan 1,6 miljoen mensen het leven ten gevolge van geweld.49

• Geweld is één van de grootste doodsoorzaken voor mensen tussen 15 en 44 jaar, 
goed voor 14% van alle sterfgevallen bij mannen en 7% bij vrouwen.50

• Voor elke persoon die sterft ten gevolge van geweld, raken er nog vele anderen 
gewond of lijden ze aan uiteenlopende fysieke, seksuele, reproductieve en mentale 
gezondheidsproblemen.

• 15% tot 70% van alle vrouwen hebben fysiek of seksueel geweld meegemaakt door 
een partner.51

• Bijna 800.000 mensen per jaar stappen uit het leven en zelfdoding is de tweede 
grootste doodsoorzaak voor mensen tussen 15 en 29 jaar.52

Geweld en gender

Waarom koppelen we nu de promotie van gendergelijkheid aan de preventie van geweld? 
Geweld vindt niet willekeurig plaats en kent een grote gendercomponent. Statistisch gezien 
wordt geweld vaker gebruikt door en tegen mannen, gewoonlijk jonge mannen. In de 
publieke ruimte zijn jonge mannen vaker dan vrouwen pleger van geweld, maar zijn deze 
jonge mannen eveneens vaker slachtoffer. In de privésfeer zijn ook mannen vaker pleger van 
geweld, maar zijn vrouwen daarentegen vaker het slachtoffer.53 Nu kan het erop lijken dat de 
meeste mannen gewelddadig en agressief zijn. Laat je niet misleiden, de meeste plegers van 
geweld zijn mannen, maar de meeste mannen zijn geen plegers van geweld. Hoewel we 
hier spreken over statistische gemiddelden en er zeker ook voldoende gevallen bestaan van 
vrouwen die geweld plegen tegen mannen of vrouwen die geweld gebruiken tegen elkaar, 
zien we duidelijk dat er iets aan de hand is. Hoe verklaren we deze genderverschillen dan? 
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Geweld en socialisatie 

Vroege ervaringen met socialisatie in de kindertijd, bijvoorbeeld het herhaaldelijk beschaamd 
worden als je kwetsbaarheid toont, kunnen een blijvende impact hebben op het volwassen 
leven en op het vormgeven van volwassen intieme relaties.54 Zo hebben verschillende 
studies aangetoond dat volwassen mannen die seksistische mannelijke gendernormen 
aanhangen meer risico lopen om geweld te gebruiken tegen mannen en vrouwen die afwijken 
van deze normen.55 Bovendien blijken mannen die halsstarrig vasthouden aan seksistische 
en patriarchale gendernormen meer geneigd te zijn om partnergeweld en seksueel geweld 
tegen vrouwen te onderschrijven of te begaan.56

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat geweld voornamelijk aangeleerd gedrag is.57 
Jongens en mannen leren gewelddadig gedrag door hun vaders en broers geweld te zien 
gebruiken; door aangemoedigd te worden om te spelen met geweren, en beloond te worden 
als ze vechten; door te horen te krijgen dat ‘een echte man’ zich fysiek verdedigt wanneer 
die beledigd wordt; door gewelddadig behandeld te worden door familie of leeftijdsgenoten; 
door de boodschap mee te krijgen dat het uiten van kwaadheid en agressie oké is en dat het 
uiten van verdriet of angst dat niet is; door het verheerlijken van geweld dat wordt gebruikt 
door helden in actiefilms; … Rigide normen over wat het betekent een man te zijn, schrijven 
sterkte en dominantie voor. Het gebruik van agressie (fysiek, psychisch en/of seksueel) 
wordt voorgesteld als een aanvaardbare manier om conflicten op te lossen.58 Dit wordt pas 
echt zorgwekkend als bovendien vrouwelijkheid wordt geassocieerd met passiviteit. Deze 
overtuigingen creëren een perfecte voedingsbodem voor machtsongelijkheid in relaties en 
mogelijks geweld. 

In sommige gevallen dient het gebruik van geweld door mannen en jongens als een manier 
om de eigen mannelijkheid te beschermen en te versterken.59 Agressie en geweld kunnen 
worden aangewend als het ‘bewijs’ voor mannelijkheid zodat het vertrouwen in de eigen 
mannelijke identiteit wordt vergroot.

Jonge mannen die door anderen bestempeld worden als crimineel, agressief of gewelddadig 
maken meer kans om geweld te plegen. Jongens en jonge mannen vertonen in verschillende 
setting meer ‘gedragsproblemen’ dan meisjes of jonge vrouwen. Zo storen ze vaker de les, zitten 
ze minder stil of vertonen ze meer hyperactief gedrag. Ouders en leerkrachten bestempelen 
dit gedrag vaak als problematisch en reageren op een autoritaire manier en ontketenen zo 
een heleboel verwachtingen (die uiteindelijk ook door de jongere zelf wordt ingelost). Hoe 
komt dit? Wanneer ouders of leerkrachten bepaalde jongens bestempelen als agressief of 
gewelddadig, worden deze jongens vaak de toegang ontzegd tot bepaalde activiteiten. In 
de plaats van te luisteren naar deze jongens, worden ze op deze manier gestigmatiseerd en 
buitengesloten en uiteindelijk wordt agressief gedrag eerder aangemoedigd dan voorkomen. 
Soms is het gemakkelijker om anderen gelijk te geven en toe te geven aan hun verwachtingen 
dan voortdurend te blijven vechten tegen bepaalde vooroordelen. Men noemt dit ook wel 
eens een self fulfilling prophecy, een voorspelling die uitkomt, net omdat die voorspeld 
werd.60 

Onderzoek toont aan dat jongens die geweld meemaken of zien gebeuren ook meer kans 
maken op het plegen van geweld.61 Slachtofferschap van fysiek en/of seksueel geweld 
tijdens de kinderjaren is een erg belangrijke voorbode van later gewelddadig gedrag.62 
Geweld zien in je omgeving is een erg stressvolle gebeurtenis voor zowel jongens als meisjes, 
maar deze stress uit zich vaak op een verschillende manier bij jongens dan bij meisjes. 
Trauma ten gevolge van het zien van geweld wordt bij jongens vaker geëxternaliseerd onder 
de vorm van geweld.63 Veel jongens krijgen de boodschap mee dat het uiten van kwaadheid 
en agressie beter is dan het uiten van angst en verdriet om met stress, angst en verdriet om 
te gaan. Bovendien leren jongens die geweld zien in hun omgeving dat dit een normale (en 
mannelijke) manier is om conflicten op te lossen.
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Een andere factor die vast en zeker bijdraagt aan het gebruik van geweld, is de peer groep 
waarmee een jonge man zich omringt. Wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten 
toont aan dat het optrekken met delinquente of gewelddadige peers één van de belangrijkste 
factoren is die wordt geassocieerd met gewelddadig gedrag bij jonge mannen.64 Het zou 
echter te simplistisch zijn om te stellen dat deze peer groep geweld veroorzaakt. Jongeren 
trekken immers op met andere jongeren die op hen lijken. 

Voor sommige jonge mannen is het gebruiken van geweld een manier om te bepalen wie ze 
zijn. De adolescentie staat in teken van het ontdekken van je eigen identiteit. Voor sommige 
jonge mannen kan het deelnemen in bendes of georganiseerde criminele groepen hen een 
gevoel geven ergens bij te horen, een duidelijke rol te spelen en een identiteit op te bouwen. 
Vooral als ze dit gevoel elders niet terugvinden. Op die manier geeft het gebruiken van geweld 
hen de mogelijkheid om een reputatie voor zichzelf op te bouwen, ergens van belang te zijn. 
Jonge mannen die het niet goed doen op school voelen zich vaak minder verbonden met de 
schoolcontext of worden soms buitengesloten binnen deze context.65 Deze jonge mannen 
maken meer kans om geweld te plegen. De school, de belangrijkste sociale context waar 
jongeren met elkaar in interactie gaan, vormt dus een belangrijke context die geweld kan 
bevorderen maar zeker ook kan voorkomen! 

Niet alleen is de school een belangrijke factor is het tot stand komen of voorkomen van 
geweld, ook de (sociale) media hebben een bepaalde invloed op het gedrag van jongeren. 
Hoewel wetenschappelijk onderzoek geen oorzakelijk verband bevestigt met de media, 
kunnen deze media wel bijdragen aan de overtuiging dat geweld iets heel normaal, natuurlijk 
of zelfs cool is voor mannen. 

Gendergerelateerd geweld

Gendergerelateerd geweld wordt erkend als een internationaal probleem voor de 
volksgezondheid en voor de mensenrechten gezien de desastreuze gevolgen voor alle 
betrokkenen, maar ook voor de maatschappij als geheel. Het concept van gendergerelateerd 
geweld maakt een onderscheid tussen geweld dat te maken heeft met genderstereotypen 
en/of met het geslacht of de genderidentiteit van een persoon en andere vormen van geweld. 
Hoewel gendergerelateerd geweld zowel mannen als vrouwen treft, ligt de focus van de 
meeste interventies op het stoppen van geweld tegen vrouwen en meisjes aangezien zij 
het meest overweldigend worden getroffen.66 Waar men vroeger sprak over geweld tegen 
vrouwen, wordt er de afgelopen jaren meer en meer gesproken over gendergerelateerd 
geweld. Op die manier verschuift de aandacht van vrouwen als slachtoffer naar de nadruk 
op de rol van gendernormen, ongelijkheid en machtsrelaties in de disproportionele 
kwetsbaarheid van vrouwen t.a.v. geweld. 

De Verenigde Naties definieert gendergerelateerd geweld als volgt: ‘elke daad die resulteert 
in, of naar alle waarschijnlijkheid resulteert in fysieke, seksuele of psychische schade of leed 
ten aanzien van vrouwen omdat ze vrouw zijn of ten aanzien van mannen omdat ze man zijn, 
inclusief bedreigingen met zulke daden, dwang of arbitraire vrijheidsberoving, of dat zich nu 
stelt in het privé leven of in het publieke leven’.67  
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Een andere definitie, die men terugvindt in Europese richtlijnen, stelt dat: ‘Geweld dat zich 
richt tegen een persoon wegens het geslacht, de genderidentiteit of de genderexpressie van 
die persoon of waaronder personen van een bepaald geslacht in onevenredige mate te lijden 
hebben, wordt aangemerkt als gendergerelateerd geweld. Het kan resulteren in lichamelijke, 
seksuele, emotionele of psychologische schade, dan wel economisch nadeel voor het 
slachtoffer. Gendergerelateerd geweld wordt aangemerkt als een vorm van discriminatie en als 
een schending van de fundamentele vrijheden van het slachtoffer, en omvat geweld in hechte 
relaties, seksueel geweld (onder meer verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie), 
mensenhandel en slavernij, en verschillende vormen van schadelijke praktijken zoals 
gedwongen huwelijken, genitale verminking bij vrouwen en zogenaamde ‘eergerelateerde’ 
misdrijven’.68  

Binnen dit discours wordt er bovendien meer en meer erkenning gegeven aan het begrijpen 
van mannelijkheid/mannelijkheden en de rol die mannelijke socialisatie speelt in het 
vergoelijken van het gebruik van geweld door mannen. Sommige mannen en jongens worden 
opgevoed met het geloof dat men het “recht” heeft om bepaalde zaken van vrouwen te 
verwachten en om verbaal of fysiek geweld te gebruiken, als een vorm van “straf”, als vrouwen 
niet voldoen aan deze verwachtingen. Seksueel geweld in het bijzonder blijkt sterk geworteld 
te zitten in ongelijke gendernormen – vooral die normen die mannelijke seksualiteit als 
oncontroleerbaar en agressief beschouwen en vrouwelijke seksualiteit als passief. 

Het verdrag van Istanbul

De Raad van Europa ondertekende in 2011 het verdrag inzake het voorkomen en bestrijden 
van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (hierna het “Verdrag van Istanbul” 
genoemd). Dit vormt het eerste juridisch dwingende instrument ter bestrijding van geweld 
tegen vrouwen en huiselijk geweld. Met dit verdrag wou men een duidelijk Europees wettelijk 
kader creëren die fungeert als instrument om voor Europese landen om maatregelen te 
treffen in vier grote domeinen:

• De preventie van geweld
• De bescherming van slachtoffers
• De vervolging van daders
• De ontwikkeling van geïntegreerde, globale en gecoördineerde beleidslijnen

Op 11 september 2012 tekende België het Verdrag van Istanbul dat in België implicaties heeft 
voor zowel federale als gewestelijke en gemeenschapsbevoegdheden. Op 14 maart 2016 
ratificeerde België het Verdrag van Istanbul. In 2016 werd het Instituut voor de gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen officieel aangeduid als het orgaan dat verantwoordelijk is voor de 
coördinatie, uitvoering, opvolging en evaluatie van de Belgische beleidslijnen en maatregelen 
in het kader van dit verdrag. Het Verdrag van Istanbul legt een rechtstreeks verband tussen 
de verwezenlijking van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen en het uitbannen van het 
geweld tegen vrouwen.
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schoolcontext of worden soms buitengesloten binnen deze context.65 Deze jonge mannen 
maken meer kans om geweld te plegen. De school, de belangrijkste sociale context waar 
jongeren met elkaar in interactie gaan, vormt dus een belangrijke context die geweld kan 
bevorderen maar zeker ook kan voorkomen! 

Niet alleen is de school een belangrijke factor is het tot stand komen of voorkomen van 
geweld, ook de (sociale) media hebben een bepaalde invloed op het gedrag van jongeren. 
Hoewel wetenschappelijk onderzoek geen oorzakelijk verband bevestigt met de media, 
kunnen deze media wel bijdragen aan de overtuiging dat geweld iets heel normaal, natuurlijk 
of zelfs cool is voor mannen. 

Gendergerelateerd geweld

Gendergerelateerd geweld wordt erkend als een internationaal probleem voor de 
volksgezondheid en voor de mensenrechten gezien de desastreuze gevolgen voor alle 
betrokkenen, maar ook voor de maatschappij als geheel. Het concept van gendergerelateerd 
geweld maakt een onderscheid tussen geweld dat te maken heeft met genderstereotypen 
en/of met het geslacht of de genderidentiteit van een persoon en andere vormen van geweld. 
Hoewel gendergerelateerd geweld zowel mannen als vrouwen treft, ligt de focus van de 
meeste interventies op het stoppen van geweld tegen vrouwen en meisjes aangezien zij 
het meest overweldigend worden getroffen.66 Waar men vroeger sprak over geweld tegen 
vrouwen, wordt er de afgelopen jaren meer en meer gesproken over gendergerelateerd 
geweld. Op die manier verschuift de aandacht van vrouwen als slachtoffer naar de nadruk 
op de rol van gendernormen, ongelijkheid en machtsrelaties in de disproportionele 
kwetsbaarheid van vrouwen t.a.v. geweld. 

De Verenigde Naties definieert gendergerelateerd geweld als volgt: ‘elke daad die resulteert 
in, of naar alle waarschijnlijkheid resulteert in fysieke, seksuele of psychische schade of leed 
ten aanzien van vrouwen omdat ze vrouw zijn of ten aanzien van mannen omdat ze man zijn, 
inclusief bedreigingen met zulke daden, dwang of arbitraire vrijheidsberoving, of dat zich nu 
stelt in het privé leven of in het publieke leven’.67  

GEWELD 

Hoofdstuk 3: Geweld

65

Een andere definitie, die men terugvindt in Europese richtlijnen, stelt dat: ‘Geweld dat zich 
richt tegen een persoon wegens het geslacht, de genderidentiteit of de genderexpressie van 
die persoon of waaronder personen van een bepaald geslacht in onevenredige mate te lijden 
hebben, wordt aangemerkt als gendergerelateerd geweld. Het kan resulteren in lichamelijke, 
seksuele, emotionele of psychologische schade, dan wel economisch nadeel voor het 
slachtoffer. Gendergerelateerd geweld wordt aangemerkt als een vorm van discriminatie en als 
een schending van de fundamentele vrijheden van het slachtoffer, en omvat geweld in hechte 
relaties, seksueel geweld (onder meer verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie), 
mensenhandel en slavernij, en verschillende vormen van schadelijke praktijken zoals 
gedwongen huwelijken, genitale verminking bij vrouwen en zogenaamde ‘eergerelateerde’ 
misdrijven’.68  

Binnen dit discours wordt er bovendien meer en meer erkenning gegeven aan het begrijpen 
van mannelijkheid/mannelijkheden en de rol die mannelijke socialisatie speelt in het 
vergoelijken van het gebruik van geweld door mannen. Sommige mannen en jongens worden 
opgevoed met het geloof dat men het “recht” heeft om bepaalde zaken van vrouwen te 
verwachten en om verbaal of fysiek geweld te gebruiken, als een vorm van “straf”, als vrouwen 
niet voldoen aan deze verwachtingen. Seksueel geweld in het bijzonder blijkt sterk geworteld 
te zitten in ongelijke gendernormen – vooral die normen die mannelijke seksualiteit als 
oncontroleerbaar en agressief beschouwen en vrouwelijke seksualiteit als passief. 

Het verdrag van Istanbul

De Raad van Europa ondertekende in 2011 het verdrag inzake het voorkomen en bestrijden 
van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (hierna het “Verdrag van Istanbul” 
genoemd). Dit vormt het eerste juridisch dwingende instrument ter bestrijding van geweld 
tegen vrouwen en huiselijk geweld. Met dit verdrag wou men een duidelijk Europees wettelijk 
kader creëren die fungeert als instrument om voor Europese landen om maatregelen te 
treffen in vier grote domeinen:

• De preventie van geweld
• De bescherming van slachtoffers
• De vervolging van daders
• De ontwikkeling van geïntegreerde, globale en gecoördineerde beleidslijnen

Op 11 september 2012 tekende België het Verdrag van Istanbul dat in België implicaties heeft 
voor zowel federale als gewestelijke en gemeenschapsbevoegdheden. Op 14 maart 2016 
ratificeerde België het Verdrag van Istanbul. In 2016 werd het Instituut voor de gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen officieel aangeduid als het orgaan dat verantwoordelijk is voor de 
coördinatie, uitvoering, opvolging en evaluatie van de Belgische beleidslijnen en maatregelen 
in het kader van dit verdrag. Het Verdrag van Istanbul legt een rechtstreeks verband tussen 
de verwezenlijking van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen en het uitbannen van het 
geweld tegen vrouwen.
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Gendergerelateerd geweld in cijfers

Seksueel geweld
Seksueel geweld komt wereldwijd erg veel voor. Dit is recent bevestigd door de  
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die in haar rapport van 2013 stelt dat 25,4% van vrouwen 
en meisjes in Europa seksueel en/of fysiek geweld door (ex)partners meemaakt en 5,2% seksueel 
geweld door niet-partners.69 

Een studie bij jongvolwassenen (18-27 jaar) in 10 Europese landen (België, Cyprus, Griekenland, 
Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovakije en Spanje) uit 2015 toonde aan dat 27,1% van de 
jonge mannen en 32,2% van de jonge vrouwen met seksueel geweld te maken hadden gehad sinds 
de gangbare leeftijd om met seks toe te stemmen in hun land. Voor België was dit 10,1% van de 
jonge mannen en 20,4% van de jonge vrouwen. Die studie gaf ook aan dat 5,5% van de Belgische 
jongens en 2,6% van de Belgische meisjes tussen 16-27 jaar ook zelf al seksueel geweld pleegden.70

Voor Vlaanderen, stelde de Sexpert-studie uit 2013 vast dat 16,6% van de jongeren onder de 18 
jaar met seksueel geweld te maken hebben (22,3% van de meisjes – 10,7% van de jongens) en 
8,1% van de volwassenen (13,8% vrouwen – 2,4% mannen).71

Onderzoek van ICRH-UGent toonde aan dat vrouwelijke en mannelijke migranten van alle 
leeftijden nog kwetsbaarder zijn voor seksueel geweld en noteerde percentages van 56,6% in 
België en Nederland.72

Belgisch onderzoek naar de prevalentie van besneden vrouwen en meisjes die er het risico op 
lopen, stelt dat er naar schatting meer dan 13.000 meisjes en vrouwen ‘zeer waarschijnlijk al 
besneden zijn’ en dat ongeveer 4.000 meisjes en vrouwen ‘een risico op besnijdenis liepen’.73

Partnergeweld
Over heel de wereld is 30% van de vrouwen ooit slachtoffer geworden van fysiek of seksueel 
geweld door de partner. Europa en de landen in het Westen van de Grote Oceaan hebben een 
lagere prevalentie met ongeveer 25%.74

Volgens een studie van het Europees Agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA) in de 28 
lidstaten bleek dat 22% van alle vrouwen in de Europese Unie slachtoffer werd van fysiek en/
of seksueel geweld door een (ex-)partner. De cijfers voor psychologisch geweld lagen nog 
hoger. Ongeveer 43% van de respondenten heeft immers een vorm van psychologisch geweld 
meegemaakt door een (ex-)partner. Dit onderzoek toont bovendien aan dat mensen pas aangifte 
doen van geweld na gemiddeld 35 voorvallen. 75

Volgens een studie die het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in 2010 liet 
uitvoeren, zouden 15% van de vrouwen en 10% van de mannen in België in de afgelopen 12 
maanden slachtoffer zijn geweest van geweld door hun (ex-)partner. Uit dit onderzoek blijkt dat 1 
op de 7 gezinnen te maken krijgt met familiaal geweld.76

Per jaar doen er in België ongeveer 45.000 mensen aangifte van (fysiek, psychisch en seksueel) 
intrafamiliaal geweld bij de politie.77 

Volgens onderzoek van de FRA doen mensen pas aangifte van geweld na gemiddeld 35 voorvallen. 
Dit betekent dat heel veel geweld onder de radar blijft en we geconfronteerd worden met een 
groot dark number wanner het over partnergeweld gaat.
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Seksueel geweld

Onder seksueel geweld verstaat men “elke seksuele daad die tegen iemands wil wordt 
uitgevoerd. Het kan door eender welke persoon uitgevoerd worden ongeacht zijn of haar relatie 
tot het slachtoffer, in gelijk welke omgeving”.78 Bij seksueel geweld is er geen sprake van een 
‘geïnformeerde seksuele toestemming’. Een geïnformeerde seksuele toestemming is enkel 
mogelijk als de persoon die toestemt 1) oud genoeg is om wettelijk tot seksuele daden te 
mogen instemmen (in België is dat 16 jaar), 2) geen beperking heeft waardoor die niet in staat 
is toestemming te geven, 3) niet onder invloed is van drank en/of drugs en 4) zich niet in een 
onevenwichtige machtsrelatie bevindt waardoor die niet kan weigeren omwille van angst 
voor de gevolgen van die weigering. Daarnaast is een geïnformeerde seksuele toestemming 
een proces. Het is niet omdat je instemt met de ene seksuele daad, dat er ook instemming 
bestaat betreffende andere seksuele daden. Men heeft bovendien ook het recht om zich te 
bedenken en de toestemming die eerder werd gegeven terug in te trekken. 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onderscheidt verschillende vormen van seksueel 
geweld, nl. seksuele intimidatie, ongewenst betasten, bedreiging met seksueel geweld, 
poging tot verkrachting, verkrachting of seksuele slavernij.79 Onder meer in de context van 
(gedwongen) migratie wordt daar ook seksuele uitbuiting, gedwongen prostitutie en seksueel 
geweld als oorlogswapen aan toegevoegd.80

Naargelang de graad van fysiek contact kunnen we seksueel geweld in vier vormen opdelen:81

• Seksuele intimidatie: Hierbij is er geen fysiek contact. Seksuele intimidatie gaat over 
elke ongewenste, vaak herhaalde en onbeantwoorde seksuele uitnodiging, ongewilde 
seksuele aandacht, vraag naar seksueel contact, verbale seksuele insinuaties of 
opmerkingen, dreiging met een seksuele daad om een ander doel te bereiken, het 
verplicht uitkleden terwijl de pleger ongewenst toekijkt, ongewenst moeten bekijken 
van iemand die naakt is of pornografisch materiaal, het nemen van naaktfoto’s van 
seksuele aard van een persoon die hiervoor geen toestemming geeft of niet in staat is om 
toestemming te geven of te weigeren.

• Seksueel misbruik: Hierbij is er fysiek contact maar geen penetratie. Seksueel misbruik 
is het onder dwang opdringen van een fysieke daad van seksuele aard: het opzettelijk 
betasten van de penis, vagina, de poep, borsten, binnenkant van de billen of poep 
inbegrepen, en dit bij een persoon die hiervoor geen toestemming geeft of niet in staat is 
om toestemming te geven of te weigeren.

• Poging tot verkrachting: elke opzettelijke poging tot verkrachting onder dwang waar 
contact is tussen de penis, een object, vinger of hand en een lichaamsopening als de 
vagina, de anus of de mond zonder dit te (kunnen) penetreren, en dit bij een persoon 
die hiervoor geen toestemming geeft of niet in staat is om toestemming te geven of te 
weigeren.

• Verkrachting: Het opzettelijk penetreren van gelijk welk lichaamsdeel of lichaamsopening 
met een seksueel orgaan, een ander lichaamsdeel of een object en dit bij een persoon 
die hiervoor geen toestemming geeft of niet in staat is om toestemming te geven of te 
weigeren.

Ook seksueel geweld is niet vrij van de invloed van genderstereotypen. Onderliggend aan 
seksueel geweld kan er immers een uiting van mannelijke dominantie over vrouwen gepaard 
gaan. Zo zijn er een aantal gendergerelateerde risicofactoren verbonden aan het plegen van 
geweld: een veralgemeende negatieve houding tegenover vrouwen, een sterke overtuiging 
van vrouwelijke minderwaardigheid tegenover de man, een positieve houding tegenover het 
fysiek moeten uiten van seksuele mannelijke dominantie.82 Dit wil uiteraard niet zeggen dat 
er geen mannelijke slachtoffers van vrouwelijke daders bestaan.  

Een andere risicofactor houdt verband met het voor waarheid aannemen van 
verkrachtingsmythes. Dit zijn verkeerde veronderstellingen over wie seksueel geweld 
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Gendergerelateerd geweld in cijfers

Seksueel geweld
Seksueel geweld komt wereldwijd erg veel voor. Dit is recent bevestigd door de  
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die in haar rapport van 2013 stelt dat 25,4% van vrouwen 
en meisjes in Europa seksueel en/of fysiek geweld door (ex)partners meemaakt en 5,2% seksueel 
geweld door niet-partners.69 

Een studie bij jongvolwassenen (18-27 jaar) in 10 Europese landen (België, Cyprus, Griekenland, 
Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovakije en Spanje) uit 2015 toonde aan dat 27,1% van de 
jonge mannen en 32,2% van de jonge vrouwen met seksueel geweld te maken hadden gehad sinds 
de gangbare leeftijd om met seks toe te stemmen in hun land. Voor België was dit 10,1% van de 
jonge mannen en 20,4% van de jonge vrouwen. Die studie gaf ook aan dat 5,5% van de Belgische 
jongens en 2,6% van de Belgische meisjes tussen 16-27 jaar ook zelf al seksueel geweld pleegden.70

Voor Vlaanderen, stelde de Sexpert-studie uit 2013 vast dat 16,6% van de jongeren onder de 18 
jaar met seksueel geweld te maken hebben (22,3% van de meisjes – 10,7% van de jongens) en 
8,1% van de volwassenen (13,8% vrouwen – 2,4% mannen).71

Onderzoek van ICRH-UGent toonde aan dat vrouwelijke en mannelijke migranten van alle 
leeftijden nog kwetsbaarder zijn voor seksueel geweld en noteerde percentages van 56,6% in 
België en Nederland.72

Belgisch onderzoek naar de prevalentie van besneden vrouwen en meisjes die er het risico op 
lopen, stelt dat er naar schatting meer dan 13.000 meisjes en vrouwen ‘zeer waarschijnlijk al 
besneden zijn’ en dat ongeveer 4.000 meisjes en vrouwen ‘een risico op besnijdenis liepen’.73

Partnergeweld
Over heel de wereld is 30% van de vrouwen ooit slachtoffer geworden van fysiek of seksueel 
geweld door de partner. Europa en de landen in het Westen van de Grote Oceaan hebben een 
lagere prevalentie met ongeveer 25%.74

Volgens een studie van het Europees Agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA) in de 28 
lidstaten bleek dat 22% van alle vrouwen in de Europese Unie slachtoffer werd van fysiek en/
of seksueel geweld door een (ex-)partner. De cijfers voor psychologisch geweld lagen nog 
hoger. Ongeveer 43% van de respondenten heeft immers een vorm van psychologisch geweld 
meegemaakt door een (ex-)partner. Dit onderzoek toont bovendien aan dat mensen pas aangifte 
doen van geweld na gemiddeld 35 voorvallen. 75

Volgens een studie die het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in 2010 liet 
uitvoeren, zouden 15% van de vrouwen en 10% van de mannen in België in de afgelopen 12 
maanden slachtoffer zijn geweest van geweld door hun (ex-)partner. Uit dit onderzoek blijkt dat 1 
op de 7 gezinnen te maken krijgt met familiaal geweld.76

Per jaar doen er in België ongeveer 45.000 mensen aangifte van (fysiek, psychisch en seksueel) 
intrafamiliaal geweld bij de politie.77 

Volgens onderzoek van de FRA doen mensen pas aangifte van geweld na gemiddeld 35 voorvallen. 
Dit betekent dat heel veel geweld onder de radar blijft en we geconfronteerd worden met een 
groot dark number wanner het over partnergeweld gaat.
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Seksueel geweld

Onder seksueel geweld verstaat men “elke seksuele daad die tegen iemands wil wordt 
uitgevoerd. Het kan door eender welke persoon uitgevoerd worden ongeacht zijn of haar relatie 
tot het slachtoffer, in gelijk welke omgeving”.78 Bij seksueel geweld is er geen sprake van een 
‘geïnformeerde seksuele toestemming’. Een geïnformeerde seksuele toestemming is enkel 
mogelijk als de persoon die toestemt 1) oud genoeg is om wettelijk tot seksuele daden te 
mogen instemmen (in België is dat 16 jaar), 2) geen beperking heeft waardoor die niet in staat 
is toestemming te geven, 3) niet onder invloed is van drank en/of drugs en 4) zich niet in een 
onevenwichtige machtsrelatie bevindt waardoor die niet kan weigeren omwille van angst 
voor de gevolgen van die weigering. Daarnaast is een geïnformeerde seksuele toestemming 
een proces. Het is niet omdat je instemt met de ene seksuele daad, dat er ook instemming 
bestaat betreffende andere seksuele daden. Men heeft bovendien ook het recht om zich te 
bedenken en de toestemming die eerder werd gegeven terug in te trekken. 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onderscheidt verschillende vormen van seksueel 
geweld, nl. seksuele intimidatie, ongewenst betasten, bedreiging met seksueel geweld, 
poging tot verkrachting, verkrachting of seksuele slavernij.79 Onder meer in de context van 
(gedwongen) migratie wordt daar ook seksuele uitbuiting, gedwongen prostitutie en seksueel 
geweld als oorlogswapen aan toegevoegd.80

Naargelang de graad van fysiek contact kunnen we seksueel geweld in vier vormen opdelen:81

• Seksuele intimidatie: Hierbij is er geen fysiek contact. Seksuele intimidatie gaat over 
elke ongewenste, vaak herhaalde en onbeantwoorde seksuele uitnodiging, ongewilde 
seksuele aandacht, vraag naar seksueel contact, verbale seksuele insinuaties of 
opmerkingen, dreiging met een seksuele daad om een ander doel te bereiken, het 
verplicht uitkleden terwijl de pleger ongewenst toekijkt, ongewenst moeten bekijken 
van iemand die naakt is of pornografisch materiaal, het nemen van naaktfoto’s van 
seksuele aard van een persoon die hiervoor geen toestemming geeft of niet in staat is om 
toestemming te geven of te weigeren.

• Seksueel misbruik: Hierbij is er fysiek contact maar geen penetratie. Seksueel misbruik 
is het onder dwang opdringen van een fysieke daad van seksuele aard: het opzettelijk 
betasten van de penis, vagina, de poep, borsten, binnenkant van de billen of poep 
inbegrepen, en dit bij een persoon die hiervoor geen toestemming geeft of niet in staat is 
om toestemming te geven of te weigeren.

• Poging tot verkrachting: elke opzettelijke poging tot verkrachting onder dwang waar 
contact is tussen de penis, een object, vinger of hand en een lichaamsopening als de 
vagina, de anus of de mond zonder dit te (kunnen) penetreren, en dit bij een persoon 
die hiervoor geen toestemming geeft of niet in staat is om toestemming te geven of te 
weigeren.

• Verkrachting: Het opzettelijk penetreren van gelijk welk lichaamsdeel of lichaamsopening 
met een seksueel orgaan, een ander lichaamsdeel of een object en dit bij een persoon 
die hiervoor geen toestemming geeft of niet in staat is om toestemming te geven of te 
weigeren.

Ook seksueel geweld is niet vrij van de invloed van genderstereotypen. Onderliggend aan 
seksueel geweld kan er immers een uiting van mannelijke dominantie over vrouwen gepaard 
gaan. Zo zijn er een aantal gendergerelateerde risicofactoren verbonden aan het plegen van 
geweld: een veralgemeende negatieve houding tegenover vrouwen, een sterke overtuiging 
van vrouwelijke minderwaardigheid tegenover de man, een positieve houding tegenover het 
fysiek moeten uiten van seksuele mannelijke dominantie.82 Dit wil uiteraard niet zeggen dat 
er geen mannelijke slachtoffers van vrouwelijke daders bestaan.  

Een andere risicofactor houdt verband met het voor waarheid aannemen van 
verkrachtingsmythes. Dit zijn verkeerde veronderstellingen over wie seksueel geweld 
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pleegt, wie slachtoffer wordt en hoe het geweld ontstaat. We lijsten ter verduidelijking een 
aantal voorbeelden op:

• Als een meisje of vrouw uitdagend gekleed gaat, vraagt ze erom op een seksuele manier 
benaderd te worden.

• Als iemand niet tegenstribbelt, betekent dit dat het seksueel gedrag eigenlijk wel gewenst is.
• Als je een man seksueel opwindt, is het normaal dat die zich niet meer kan inhouden. 
• Mannen hebben altijd zin in seks en kunnen dus niet het slachtoffer worden van seksueel 

geweld, al zeker niet door een vrouw. 
• Fysieke seksuele opwinding wanneer men verkracht wordt, wil zeggen dat het slachtoffer 

ervan genoot. 
• Vrouwen fantaseren over verkrachting en willen het dus eigenlijk stiekem allemaal. 
• Een vrouw die seksuele toenadering weigert, speelt hard to get en wilt gewoon dat je 

harder je best doet. 
• Het is niet aantrekkelijk om te vragen of je iemand mag kussen, je moet het gewoon doen.
• De meeste verkrachters zijn engerds die zich verschuilen in bosjes. ( correcte info: de 

meeste slachtoffers kennen de plegers, dus de kans is groter dat je door een bekende 
verkracht wordt dan een onbekende die plots uit de bosjes opduikt)

Een ander maatschappelijk probleem dat dikwijls voorkomt is victim blaming: het slachtoffer 
krijgt (deels) de schuld van wat er gebeurde. Volgens een Europese studie bleek dat 4 op de 
10 Belgen vinden dat seks zonder toestemming in bepaalde situaties toch aanvaardbaar is: 
wanneer het slachtoffer dronken is of drugs heeft gebruikt, wanneer het slachtoffer vrijwillig 
met iemand naar huis gaat na bijvoorbeeld een feestje of afspraak, wanneer het slachtoffer 
onthullende, uitdagende of sexy kledij draagt of wanneer het slachtoffer niet duidelijk 
‘nee’ heeft gezegd of zich lichamelijk verweerd heeft.83 Niet alleen ten aanzien van seks 
zonder toestemming vormt victim blaming een groot maatschappelijk probleem, maar ook 
bijvoorbeeld ten aanzien van het verspreiden van naaktfoto’s die in een vertrouwensrelatie 
werden verstuurd, worden slachtoffers wel eens als de schuldige aangeduid. Ook hier is er 
opnieuw een verband te leggen met het onderschrijven van bepaalde genderstereotypen. 
Uit onderzoek blijkt dat hoe sterker seksuele genderstereotypen (zoals ‘de man als seksueel 
roofdier met weinig controle over zijn seksueel gedrag en de vrouw als seksuele prooi met 
een eerder passieve rol’) werden aangehangen, hoe meer men mythes ten aanzien van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag voor waar aannam.84 Genderstereotypen die de man als 
onafhankelijk, seksueel dominant, sterk en assertief beschouwen, werken bovendien victim 
blaming bij mannelijke slachtoffers erg in de hand. Mannen kunnen volgens dit beeld geen 
slachtoffer van seksueel geweld of verkrachting zijn.85 Deze ideeën vormen voor mannen en 
jongens een belangrijke barrière in het zoeken naar hulp.86

Partnergeweld

Onder partnergeweld verstaat men ‘een geheel van 
gedragingen, handelingen en houdingen van één van 
de partners of ex-partners die erop gericht zijn de andere 
te controleren en te domineren. Het omvat fysieke, 
psychische, seksuele en/of economische agressie, 
bedreigingen of geweldplegingen die zich herhalen of 
kunnen herhalen en die de integriteit van de ander en 
zelfs zijn socio-professionele integratie aantasten. Er 
wordt gepreciseerd dat dit geweld ook andere leden van 
het gezin, waaronder de kinderen, treft. 87

In België is dit nog steeds de meest voorkomende vorm van gendergerelateerd geweld. 
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Volgens een studie die het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in 2010 
liet uitvoeren, zouden 15% van de vrouwen en 10% van de mannen in de afgelopen 12 
maanden slachtoffer zijn geweest van geweld door hun (ex-)partner. De bevindingen in 
deze studie tonen aan dat vrouwen vaker het slachtoffer zijn van ernstigere vormen en 
vaker voorkomende vormen van partnergeweld. Bovendien bleek dat mannen minder hun 
ervaringen met partnergeweld delen dan dat vrouwen dat doen (64,8% van de vrouwen 
tegenover 39,2% van de mannen).88 Voor veel mannen heerst er dus een heel sterk taboe over 
hun slachtofferschap en stereotype beelden over mannelijkheid spelen daar vermoedelijk 
een rol in. Zo blijft mannelijk slachtofferschap vaak onderbelicht of verborgen. 

Wanneer we spreken over partnergeweld, maken we een onderscheid tussen situationeel 
en instrumenteel partnergeweld. De lijn tussen deze twee soorten geweld is niet altijd even 
gemakkelijk te trekken. Er doen zich vaak mengvormen voor.

Situationeel partnergeweld
Geweld kan de kop opsteken in een relatie vertrekkende vanuit frustratie of onmacht om met 
moeilijke situaties om te gaan. Je kan als koppel onder druk komen te staan door allerlei 
omstandigheden (werkloosheid, stress, armoede, sociale uitsluiting, ...) en niet meer in staat 
zijn om problemen zonder geweld op te lossen. Frustratie, onmacht en woede worden op 
elkaar uitgewerkt. Dit geweld is vaak wederzijds: beide partners zijn zowel slachtoffer als 
pleger van geweld. Het is de meest voorkomende en bekende vorm van partnergeweld. Wat 
begint als een gewone woordenwisseling, loopt volledig uit de hand en wordt een agressief 
conflict. Het lukt niet meer om naar elkaar te luisteren, men verliest de controle en zegt of 
doet ‘in het heetst van de strijd’ dingen waarvan men daarna spijt heeft.

Instrumenteel partnergeweld
Geweld kan ook echter door één van de partners gebruikt worden als instrument om de ander 
éénzijdig te controleren en te domineren. De pleger isoleert, controleert en tiranniseert zijn of 
haar partner op verschillende manieren: dreigen, intimideren, constant in de gaten houden 
wat het slachtoffer doet, zijn of haar wil ondermijnen, verbale aanvallen enz. Dikwijls ontaard 
dit soort van geweld in zeer ernstige (fysieke, psychische of seksuele )mishandeling.

Geweld tussen mannen

Geweld tussen mannen wordt eveneens vaak geassocieerd met rigide gendernormen en 
machtsdynamieken. Jongens en mannen worden vaak aangeleerd dat agressie of geweld 
een aanvaardbare manier is om controle en kracht te tonen. Agressie en geweld worden 
bovendien voorgesteld als een acceptabele manier om slachtofferschap te voorkomen. 
Volgens de dominante gendernormen voor mannen is men dus nog beter pleger van geweld 
dan slachtoffer. 

Het gebruik van geweld tegen andere mannen kan ook worden aangewend als een manier om 
een sociaal erkende status als man te verkrijgen wanneer andere manieren om erkenning 
te krijgen onbereikbaar lijken of zijn. Geweld dient dan om sommige andere mannen in 
een ondergeschikte positie te duwen of te houden. Geweld van mannen op mannen kan 
ook gelinkt worden met gendernormen die aan de basis liggen van geweld tegen vrouwen. 
Geweld kan worden gebruikt om anderen het zwijgen op te leggen of om controle te krijgen 
over het gedrag van andere mannen. Het kan gebruikt worden tegen mannen die de rigide 
gendernormen niet aanhangen, het meest extreme voorbeeld zijnde homofoob geweld 
tegen homoseksuele mannen of mannen die zich identificeren als niet-heteroseksueel. 
Heteronormativiteit (de aanname dat een heteroseksuele voorkeur de norm is) maakt 
immers onderdeel uit van een erg rigide interpretatie van mannelijkheid.89 Onderzoek 
toont aan dat hoe vaker jongens de mannelijkheidsnormen schenden, hoe meer ze worden 
blootgesteld aan verbaal en fysiek geweld van hun leeftijdsgenoten.90 
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Veerkracht en de preventie van geweld

Hoe verklaren we nu dat sommige jongens en mannen wel geweld gebruiken en dat andere 
gelijkaardige jongens en mannen geen geweld gebruiken? De meeste plegers van geweld zijn 
immers mannen, maar de meeste mannen zijn geen plegers! Om dit te begrijpen, wordt er 
vaak gekeken naar het concept ‘veerkracht’, het vermogen om je succesvol aan te passen 
ondanks alle risico’s en tegenslag. Veerkracht betekent dus dat sommige jonge mannen, zelfs 
in moeilijke omstandigheden, toch positieve alternatieven vinden om risico’s te overwinnen. 
De jeugdjaren zijn belangrijke jaren om alternatieve definities van mannelijkheid te 
ontwikkelen, veerkracht en empathie te verhogen. Hoewel gendersocialisatie een enorm 
krachtige invloed heeft op de ontwikkeling van traditionele ideeën over mannelijkheid, blijft 
het steeds mogelijk om een andere weg in te slaan. Mannen en jongens beschikken over een 
zekere agency waardoor dominante idealen kunnen verlaten worden.91 
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1712 
Informatie en hulplijn bij vragen over geweld. 
https://www.1712.be/ 

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) 
Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen is de onafhankelijke federale 
overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen 
en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht. 
Het IGVM strijdt tegen gendergerelateerd geweld. 
https://igvm-iefh.belgium.be/nl/activiteiten/geweld 

Vzw Zijn - Beweging tegen Geweld 
De Beweging tegen Geweld - vzw Zijn brengt de samenleving in beweging tegen familiaal geweld en 
seksueel geweld om de spiraal van geweld te doorbreken. 
http://vzwzijn.be/ 

Seksueelgeweld.be 
Voor wie hulp zoekt na seksueel geweld.  
https://www.seksueelgeweld.be/ 

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 
Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling is gemandateerd door de Vlaamse Regering als 
Centrum voor Hulpverlening bij kindermishandeling, seksueel misbruik en/of verwaarlozing. 
In elke provincie en in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest is er een Vertrouwenscentrum 
Kindermishandeling. 
http://www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be/ 

GAMS België 
Groep voor de Afschaffing van vrouwelijke genitale verminking 
http://gams.be/ 
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 - WORKSHOP 8.  MACHT EN RELATIES

Doel
• Toename van bewustzijn over het bestaan van macht in relaties
• Reflecteren over hoe we communiceren over macht en macht vertonen in relaties

Materiaal
• Smartphone met camera

Duur  45 min

Verloop

Deel 1 

1. Vraag aan de deelnemers per twee te gaan staan. Per duo is er één iemand ‘volger’ en één iemand 
‘baas’. De volger imiteert elke beweging van de baas (2-3 min). Nadien wisselt elk duo van rol. 

2. Maak duidelijk dat als er iets is dat men niet wilt doen, men dat niet moet doen. 

3. Start de discussie:
• Hoe voelde het om ‘baas’ te zijn?
• Hoe voelde het om ‘volger’ te zijn?
• Voel je je in je dagelijks leven ook soms ‘baas’?
• Voel je je in je dagelijks leven ook soms ‘volger’?

Deel 2

1. Geef de deelnemers de opdracht om per 2 een scenario te bedenken waarin macht een rol speelt 
tussen 2 mensen.

Alternatief: Vraag aan de deelnemers om per 2 na te denken over een stilstaand beeld waarin macht 
een rol speelt tussen 2 mensen. 

• Leider uit de jeugdbeweging en leden
• Tussen oudste en jongste van het gezin
• Jongeren onderling
• Trainer & sporter
• Leerkracht & leerling
• Ouders & kind
• In liefdesrelatie

2. Ga met deze stilstaande beelden aan de slag door de deelnemers uit te dagen met een Mannequin 
Challenge. Een Mannequin Challenge is een beeldfragment waarbij de camera stilstaande beelden 
vanuit verschillende perspectieven filmt. De deelnemers die hun beeld wensen te tonen, verspreiden 
zich over de ruimte. Vervolgens maak je een opname waarbij je tussen de beelden wandelt. Nadien 
kan je samen met de deelnemers de beelden bekijken en de verschillende situaties bespreken. 

Discussie
• Wie heeft er de afstandsbediening thuis? 
• Wie is de baas thuis? Hoe komt het dat die de baas is? 
• Wie is de baas in een relatie? Hoe komt dat die de baas is? 
• Hoe voelt het dat iemand baas is over jou? 
• ls iemand de baas is, is die altijd en overal de baas of wisselt dat? 
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Afsluiting
Wat neem je hiervan mee? Wat heeft er jou verrast? Was dit iets nieuws voor jou? 
Deze workshop kan een grote indruk hebben nagelaten bij de deelnemers. Verwijs nog eens opnieuw 
naar de organisaties waar ze hulp kunnen zoeken (zie infoblad workshop 4). 

Kernboodschappen
• Er zijn veel verschillende soorten relaties waarin één persoon macht kan hebben over een andere 

persoon. 
• In sommige relaties is macht van de ene persoon tegenover de andere normaal, bv tussen leerkracht 

en leerling. Maar dit mag niet leiden tot machtsmisbruik!
• Een te sterk machtsonevenwicht in een relatie is niet gezond.
• Partnerrelaties of vriendschapsrelaties zijn gebaseerd op respect en gelijkwaardigheid.

Hoofdstuk 3: Geweld

Suggestie

Workshop 9 kan heel wat 
gevoelens oproepen bij 
een aantal deelnemers. 
Het is belangrijk om oog te 
hebben voor deze gevoelens 
tijdens de discussie. Het 
is aangeraden om na deze 
workshop een energizer in 
te lassen. Verwijs nog eens 
opnieuw naar de organisaties 
waar ze hulp kunnen zoeken 
(zie infoblad workshop 4).

75

 WORKSHOP 9. WAT IS GEWELD?

Doel
• Identificeren van verschillende vormen van geweld die kunnen optreden in intieme relaties, families 

en gemeenschappen
• Materiaal
• Flipchart
• Stiften
• Infoblad met casussen

Duur  90 min

Verloop

Deel 1: Wat betekent geweld voor ons? (15 min) 

1. Begin met een brainstorm: “Wat is geweld?”. Verzamel de antwoorden op een flipchart en bespreek 
de gelijkenissen en de verschillen: “Wat wordt er vaak genoemd, wat is eerder uniek?”

2. Benoem de verschillende soorten geweld op basis van de woorden op de flipchart.
• Fysiek geweld: Lichamelijk kwetsen van een persoon door gebruik van fysieke kracht, al dan niet 

met gebruik van een voorwerp. Bijvoorbeeld: schoppen, slaan, duwen, wurgen, met een voorwerp 
gooien, …

• Emotioneel/psychisch geweld: Dit is vaak de moeilijkste vorm om te herkennen. Dit geweld 
ondergraaft geleidelijk het zelfvertrouwen. Bijvoorbeeld: vernedering, bedreigingen, kleineren, 
isoleren, voortdurend controleren, …

• Seksueel geweld: Elke seksuele daad (gaande van aanraken, kussen tot seks) die tegen iemands 
wil en/of onder dwang wordt uitgevoerd. Ook seksuele opmerkingen die iemand ongemakkelijk of 
vernederd doen voelen vallen onder deze term. Het maakt niet uit of er in het verleden al seksuele 
activiteiten plaatsvonden met instemming. 

• Zelfdestructief geweld: Geweld dat je pleegt tegen jezelf. Bijvoorbeeld: zelfverminking of 
zelfdoding. 

• Interpersoonlijk geweld: Geweld tussen verschillende personen. 
• Collectief geweld: Geweld gepleegd door een grotere groep personen. Bijvoorbeeld: discriminatie, 

oorlog, genocide, … 

Deel 2: bespreken van casussen (60 min)

1. Lees de casussen luidop voor (of vraag aan de deelnemers om een casus voor te lezen) en bespreek 
de bijhorende vragen (zie infoblad met casussen).

Discussie
Zie infoblad met casussen.

Afsluiting
Wat neem je hiervan mee? Wat heeft er jou verrast? Was dit iets nieuws voor jou? 

Kernboodschappen
• Er bestaan heel wat verschillende vromen van geweld. Geweld hoeft niet noodzakelijk fysiek geweld 

te zijn.
• Geweld wordt gebruikt om andere persoon te domineren, te controleren om macht te hebben over 

iemand.
• Genderstereotypen spelen vaak een belangrijke rol in geweld.
• Iets wat onschuldig begint, kan snel escaleren. Het is een bepaalde dynamiek die wordt opgebouwd.

Hoofdstuk 3: Geweld
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INFOBLAD WORKSHOP 9. CASUSSEN  

Casus #1

Je gaat uit met een groep vrienden. Wanneer je naar huis gaat en de feestzaal verlaat, zie je een koppel 
(meisje en jongen) ruzie maken aan de uitgang. Hij noemt haar een bitch en vraagt haar waarom ze 
aan het flirten was met een andere jongen. Ze antwoordt: “Ik heb zelfs niet gekeken naar een andere 
jongen… en mocht ik dat wel hebben gedaan, ik ben toch samen met jou?”. Hij begint haar opnieuw uit 
te schelden. Uiteindelijk zegt ze: “Doe ni zo! Roep niet zo tegen mij!” Hij zegt dat ze niks waard is en dat ze 
maar beter wegblijft, hij kan haar nu niet aankijken. Ze blijft staan. Hij slaat haar en zij valt neer. Ze roept 
naar hem: “Ge moogt mij ni slaan!”

Discussie

• Is dit realistisch?
• Wie gebruikt er geweld? Welke vormen van geweld?
• Wat zou je doen? Zou je weggaan, zou je iets zeggen? Waarom? 
• Zou het anders zijn als de rollen zijn omgedraaid, als het een meisje is die een jongen slaat? 
• Zou het anders zijn als het twee jongens (geen koppel) waren die elkaar sloegen? 
• Wat kan je allemaal doen in zulke situaties? Wat zijn je opties?
• Wat is je verantwoordelijkheid als je zoiets ziet gebeuren? 

  

Casus #2

Christophe is een oudere jongen die uit een rijke familie komt. Op een dag ontmoet hij Kim op de weg 
naar huis als hij van school komt. Ze praten even. De dagen nadien spreken ze regelmatig af tot hij op 
een dag vraagt of ze samen iets gaan drinken. Kim stemt toe. Die avond vertelt Christophe hoe graag hij 
Kim ziet en hij nodigt Kim uit bij hem thuis. Zijn ouders zijn op vakantie. Eens bij hem thuis beginnen ze 
te kussen en Christophe steekt zijn hand onder de T-shirt van Kim. Kim stopt met kussen en zegt: “Ik wil 
liever nog niet verder gaan”. Hij blijft zeuren en aandringen: “Allez toe, ik zie u zo graag en ik heb zo’n zin! 
Jij toch ook? Heb je mij niet graag misschien?” 

Discussie

• Is dit realistisch?
• Wie gebruikt er geweld? Welke vormen van geweld?
• Hoe gaat dit verhaal verder? Wat denk je dat er gaat gebeuren?
• Kim kan zowel een jongens- als een meisjesnaam zijn. Verandert dit jouw mening over deze situatie? 
• Wat kan Christophe doen? 
• Wat zou Kim kunnen doen?

  

Casus #3

Jasmina had een moeilijke dag op school. Wanneer ze thuiskomt krijgt ze zwaar onder haar voeten van 
haar moeder omdat ze slechte punten heeft. Haar moeder zegt dat ze zich schaamt dat Jasmina haar 
dochter is. De volgende dag in de klas stelt de leerkracht haar een vraag waarop ze het antwoord niet 
weet. Ze hoort de andere leerlingen lachen. Tijdens de speeltijd komt Jeroen naar haar toe en zegt: 
“Zo een gemakkelijke vraag. Zijt gij echt zo dom ofwa?” Jasmina zegt dat hij moet zwijgen en duwt hem 
tegen de muur. Jeroen wordt kwaad en zegt: “Als je mij nog één keer aanraakt…” Nog voor Jeroen zijn 
zin kan afmaken, geeft Jasmina een mep in zijn gezicht en ze stapt weg.
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Discussie

• Is dit realistisch?
• Wie gebruikt er geweld? Welke vormen van geweld?

 » Wat vinden jullie van het gedrag van Jeroen? Kan je dit ook geweld noemen? 
 » Wat vinden jullie van de reactie van Jasmina’s mama?

• Had Jasmina gelijk om zo te reageren?
• Zou ze anders hebben kunnen reageren?
• Zou het anders zijn als Jasmina een jongen was en Jeroen een meisje? Hoezo?

  

Casus #4

Een groep vrienden gaat uit. Mario ziet dat er een gast naar zijn vriendin aan het staren is. Hij loopt er 
naartoe en stoot opzettelijk tegen zijn schouder. Die gast reageert: “Hé, wat is’t met u?” Mario’s vrienden 
zien dit gebeuren en komen zich moeien. Ook de vrienden van de gast die aan het staren was, komen 
erbij staan. Na hevige discussies beginnen de 2 groepen met elkaar te vechten.

Discussie

• Is dit realistisch?
• Wie gebruikt er geweld? Welke vormen van geweld?
• Wat zou jij doen als je Mario was? 
• Op welke manier had Mario nog kunnen reageren? 
• Wat kan de vriendin van Mario doen? 
• Wat kunnen de vrienden van Mario doen? 

  

Casus #5

Er staat een lange file voor de ingang van een populaire discotheek. Mo staat met twee vrienden in de 
rij. Wanneer ze eindelijk bij de portier komen, zegt die dat Mo en zijn vrienden niet binnen mogen. Het 
groepje jongeren dat achter hen staat begint te lachen. Ze zijn met veel en voelen zich daarom heel 
sterk. Ze roepen naar Mo: “Vuile Marokkaan! Goed dat ge niet binnen moogt. Ge komt hier toch alleen om 
de vrouwen lastig te vallen. Ga terug naar uw eigen land.”

Discussie

• Is dit realistisch?
• Wie gebruikt er geweld? Welke vormen van geweld?
• Wat kan Mo doen? Wat kunnen zijn vrienden doen?
• Hoe zou Mo zich voelen? 
• Hoe zou jij reageren moest je dit zien gebeuren?
• Welke rol kunnen andere omstaanders spelen? 

Hoofdstuk 3: Geweld
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Casus #1
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Discussie

• Is dit realistisch?
• Wie gebruikt er geweld? Welke vormen van geweld?
• Wat zou je doen? Zou je weggaan, zou je iets zeggen? Waarom? 
• Zou het anders zijn als de rollen zijn omgedraaid, als het een meisje is die een jongen slaat? 
• Zou het anders zijn als het twee jongens (geen koppel) waren die elkaar sloegen? 
• Wat kan je allemaal doen in zulke situaties? Wat zijn je opties?
• Wat is je verantwoordelijkheid als je zoiets ziet gebeuren? 

  

Casus #2
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• Wie gebruikt er geweld? Welke vormen van geweld?
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• Wat kan Christophe doen? 
• Wat zou Kim kunnen doen?
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Casus #6

Fatima en Joaquin zijn al drie maanden samen. Ze hebben elkaars paswoord van Facebook gegeven 
want ze zijn erg verliefd en willen geen geheimen hebben voor elkaar. Op een dag krijgt Joaquin een 
bericht van zijn ex (die trouwens zelf ook een nieuw lief heeft). Er staat te lezen: “Ik mis je. Ik zie je nog 
graag. Ik weet dat je mij ook nog graag ziet en dat je eigenlijk niet echt verliefd bent op Fatima. We waren 
toch de beste samen. Iedereen zegt het ook.” Fatima leest het bericht.

Discussie

• Is dit realistisch?
• Wie gebruikt er geweld? Welke vormen van geweld?
• Wat denken jullie dat er gaat gebeuren? Wat zijn mogelijke uitkomsten? 
• Wat zou jij doen als je Fatima bent?
• Wat zou jij doen als je Joaquin bent? 
• Is het normaal om elkaars paswoord te hebben als je een relatie hebt? Wat betekent dat?
• Wil je zelf altijd het paswoord van je lief? 
• Wat als jouw lief haar/zijn paswoord niet wil geven? Wat als jij jouw paswoord niet wil geven aan 

jouw lief? 

  

Casus #7

Een groep vrienden ziet Pieter hand in hand lopen met een jongen in de stad. Ze nemen er een foto van 
zonder dat Pieter dit weet. Pieter heeft zich thuis en op school nog niet geout. Meteen zet één van de 
vrienden, Didier, die foto op Facebook met de tekst: “OMG!! Pieter een Jeanette ofwa?”

Er volgen als snel heel wat comments: “Respect Pieter!”, “Wat kan de liefde toch zo schoon zijn!”, … Maar 
er volgen ook rap andere comments: “Vuile homo!”, “We slaan hem op zijn bakkes na school, wie doet 
mee?” 

Discussie

• Is dit realistisch?
• Wat gebeurt er de volgende dag op school?
• Hoe voelt Pieter zich? Wat zijn voor hem de gevolgen?
• Wat kan Pieter in zo’n situatie doen? 
• Waarom denk je dat Didier die foto op Facebook heeft gezet? 
• Wat zou je zelf gedaan hebben moest je een jongen van je klas hand in hand zien lopen met een 

jongen? 
• Wat zou je kunnen doen om Jeroen te helpen? 
• Hoe komt het dat er zoveel reacties komen op die foto? 
• Zou het anders zijn als het twee meisjes waren die hand in hand zouden lopen?  

INFOBLAD WORKSHOP 9. CASUSSEN  
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Casus #8

Muriëlle wordt lastig gevallen op de bus. Een groep jongens komen aan haar kont. Ze zet een bericht op 
Facebook: “Een bende varkens zat aan mijn kont. Moesten ze nu echt mijn dag verpesten? #MeToo”. De 
dag nadien doet het verhaal de ronde op school. Op Facebook krijgt ze allerlei reacties: “#zelfgezocht”, 
“#wathadjeookaan?”, “#slet”, “#matrasvandeklas”.

Discussie

• Is dit realistisch? 
• Wie gebruikt er geweld? Welke vormen van geweld?
• Hoe zou je zelf reageren? 
• Kan het zijn dat iemand het zelf heeft gezocht? Wanneer is dat het geval? 
• Helpt het om je kledij aan te passen zodat je niet wordt lastig gevallen? 

  

Casus #9

Natasja en Mateo zijn een paar maanden samen en zijn stapelverliefd op elkaar. Ze flirten wat online en 
sturen elkaar seksueel getinte berichtjes. Ze geraken beiden heel erg opgewonden en Natasja vraagt 
aan Mateo om een foto van zijn opwinding door te sturen. Mateo stuur haar een naaktfoto waarin zijn 
erectie duidelijk zichtbaar is. Een paar maanden later gaat Mateo door een moeilijke periode en heeft hij 
het gevoel dat Natasja hem weinig steun en begrip biedt. Hij beslist de relatie stop te zetten. De avond 
nadien komen ze elkaar opnieuw tegen op een fuif. Natasja komt naar hem toe en zegt: “Ik mis u! Ik ben 
nog altijd verliefd op u en ik heb heel veel zin om u te kussen”. Mateo zegt dat hij daar absoluut geen zin 
in heeft. Natasja kust hem toch en Mateo duwt haar weg. Natasja wordt kwaad en zegt: “Weet je nog die 
foto’s die je mij stuurde? Als je niet wil dat de hele school die te zien krijgt, doe je maar beter wat ik je zeg. 
Jij komt met mij mee naar huis vanavond”. 

Discussie

• Is dit realistisch? 
• Wie gebruikt er geweld? Welke vormen van geweld?
• Wat kan Mateo doen in deze situatie? Hoe zou hij zich voelen? 
• Wat zou je zelf doen in deze situatie? 
• Wat denk je van het gedrag van Natasja? Hoe komt het dat ze op deze manier reageert? 
• Wat als Natasja een man zou zijn en Mateo een vrouw? 
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INFOBLAD WORKSHOP 9.  HULP BIJ GEWELD  

Wat kan je doen als je iemand kent die geweld meemaakt(e)? 

• Negeer het probleem niet.

• Luister naar wat hij/zij je vertelt zonder te oordelen. Zet je eigen mening even opzij.

• Vraag hem/haar wat je kan doen om te helpen

• Zeg dat het niet zijn/haar fout is en dat zij/hij dit niet verdient.

• Geef hem/haar complimentjes. Dat is goed voor het zelfvertrouwen.

• Laat hem/haar weten dat je er voor hem/haar bent als die wil praten.

• Zeg dat je bezorgd bent om hem/haar.

• Vertel niets verder zonder dat je eerst met hem/haar hebt overlegd.

• Forceer hem/haar niet om iets te doen dat die niet wilt.

• Maak geen verwijten als de persoon de band met degene die geweld pleegt niet 
verbreekt. Het verbreken van een band is vaak moeilijk en het duurt vaak lang.

• Check of hij/zij medische verzorging nodig heeft. Het kan dat hij/zij zich niet bewust 
is van de ernst van een verwonding.

• Moedig hem/haar aan om hulp en steun te zoeken (van vrienden, familie en/of 
professionals)

• Help hem/haar om informatie te zoeken over geweld en om professionele hulp te 
zoeken.

• Wees niet ontmoedigd als hij/zij niet meteen hulp zoekt. Men heeft tijd nodig om 
een oplossing te zoeken voor de gewelddadige situatie. Heb geduld en blijf contact 
houden.

• Ondersteun hem/haar in de zoektocht naar professionele hulp en bied hem/haar 
aan om mee te gaan naar een hulpverlener.

• Help hem/haar om alle opties op een rijtje te zetten.

• Zoek zelf advies bij mensen die je vertrouwt (leerkrachten, psychologen, andere 
volwassenen in je omgeving).

Hoofdstuk 3: Geweld
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WORKSHOP 10. 
EEN LEVENDE DWAAS OF EEN DODE HELD: EER GERELATEERD GEWELD

Doel
• Bespreken van de manier waarop (mannelijke) eer geassocieerd wordt met geweld
• Nadenken over alternatieven voor geweld die jongeren kunnen gebruiken als ze zich beledigd 

voelen.

Materiaal
• Geen

Duur  90 min

Verloop
1. Voer een brainstorm uit met de deelnemers over de thema’s ‘eer’ en ‘oneer’. Schrijf de associaties 

van de deelnemers op 2 aparte flipcharts met op de ene de hoofding ‘eer’ en op de andere de 
hoofding ‘oneer’. Laat hen online opzoeken wat de definities kunnen zijn van eer en bespreek hoe 
oneer zich daar dan toe verhoudt. Laat hen op basis daarvan woorden opschrijven die te maken 
hebben met ‘eer’ en ‘oneer’. Stel een aantal nieuwsgierige vragen om na te gaan wat deze 2 woorden 
voor hen betekenen.

a. Wat is eer? Wie of wat kan je allemaal eren? Hoe eer je iets of iemand? 
b. Waar komt eer vandaan? 
c. Wat betekent eer voor jou?
d. In welke situaties heb je te maken met eer?
e. Betekent eer hetzelfde voor mannen als voor vrouwen?
f. Wat is oneer? Betekent dit hetzelfde voor mannen als voor vrouwen? 
g. Hoe doe je iemand oneer aan? Hoe doe je je familie oneer aan?
h. In welke situaties wordt je eer aangetast? 
i. Hoe kan je je eer verdedigen? Hoe kan je de eer van je familie of gemeenschap verdedigen? 
j. Verdedigen mannen en vrouwen hun eer op dezelfde manier? 
k. Welke rol speelt eer op sociale media? Wordt eer of oneer daar anders ingevuld?

2. Verdeel de groep op in kleinere groepjes van 3 personen. Nodig de ene helft van de klas uit om 
(per 3) een kort rollenspel te maken waarin zich een situatie voordoet waarin vrouwelijke eer een 
belangrijke rol speelt (eventueel gebaseerd op iets dat ze zelf hebben meegemaakt of waar ze 
getuige van waren). De andere helft van de klas nodig je uit om een rollenspel te maken waarin zich 
een situatie voordoet waarin mannelijke eer een belangrijke rol speelt. Geef de deelnemers 10 min. 
de tijd om hier aan te werken. 

3. Vraag of minstens één van de groepjes dit rollenspel wil tonen voor de groep. 

Hoofdstuk 3: Geweld

Wat als er grote weerstand is om voor de klas het scenario uit te beelden?

Als er na aanmoediging geen enkele deelnemer bereid is het scenario uit te beelden, kan je er 
als begeleider voor kiezen om zelf het scenario uit te beelden op basis van de richtlijnen die de 
deelnemers jou meegeven. Vraag aan de deelnemers om de begeleider zo concreet mogelijk te 
briefen (lichaamshouding, tekst, mimiek, positie, …). 
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1. Voer een brainstorm uit met de deelnemers over de thema’s ‘eer’ en ‘oneer’. Schrijf de associaties 

van de deelnemers op 2 aparte flipcharts met op de ene de hoofding ‘eer’ en op de andere de 
hoofding ‘oneer’. Laat hen online opzoeken wat de definities kunnen zijn van eer en bespreek hoe 
oneer zich daar dan toe verhoudt. Laat hen op basis daarvan woorden opschrijven die te maken 
hebben met ‘eer’ en ‘oneer’. Stel een aantal nieuwsgierige vragen om na te gaan wat deze 2 woorden 
voor hen betekenen.

a. Wat is eer? Wie of wat kan je allemaal eren? Hoe eer je iets of iemand? 
b. Waar komt eer vandaan? 
c. Wat betekent eer voor jou?
d. In welke situaties heb je te maken met eer?
e. Betekent eer hetzelfde voor mannen als voor vrouwen?
f. Wat is oneer? Betekent dit hetzelfde voor mannen als voor vrouwen? 
g. Hoe doe je iemand oneer aan? Hoe doe je je familie oneer aan?
h. In welke situaties wordt je eer aangetast? 
i. Hoe kan je je eer verdedigen? Hoe kan je de eer van je familie of gemeenschap verdedigen? 
j. Verdedigen mannen en vrouwen hun eer op dezelfde manier? 
k. Welke rol speelt eer op sociale media? Wordt eer of oneer daar anders ingevuld?

2. Verdeel de groep op in kleinere groepjes van 3 personen. Nodig de ene helft van de klas uit om 
(per 3) een kort rollenspel te maken waarin zich een situatie voordoet waarin vrouwelijke eer een 
belangrijke rol speelt (eventueel gebaseerd op iets dat ze zelf hebben meegemaakt of waar ze 
getuige van waren). De andere helft van de klas nodig je uit om een rollenspel te maken waarin zich 
een situatie voordoet waarin mannelijke eer een belangrijke rol speelt. Geef de deelnemers 10 min. 
de tijd om hier aan te werken. 

3. Vraag of minstens één van de groepjes dit rollenspel wil tonen voor de groep. 

Hoofdstuk 3: Geweld

Wat als er grote weerstand is om voor de klas het scenario uit te beelden?

Als er na aanmoediging geen enkele deelnemer bereid is het scenario uit te beelden, kan je er 
als begeleider voor kiezen om zelf het scenario uit te beelden op basis van de richtlijnen die de 
deelnemers jou meegeven. Vraag aan de deelnemers om de begeleider zo concreet mogelijk te 
briefen (lichaamshouding, tekst, mimiek, positie, …). 
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4. Bespreek in groep dit rollenspel:
a. Was dit realistisch?
b. Waar zie je eer/oneer terugkomen? Welk gedrag beschouwen we als eervol of als oneervol?
c. Hoe voelden de personages zich? 

5. Geef de groep de opdracht om in te grijpen en om alternatieve reacties uit te testen. Degene die een 
alternatief aanbrengt, wisselt van plek met één van de personages. 

6. Vervolg met een discussie

Discussie
• Is dat realistisch? 
• Hoe voelden de verschillende personages zich? Hoe komt het dat ze op deze manier reageerden? 
• Wat zou je allemaal kunnen doen om de spanning te verminderen? Wat zijn alternatieven? 
• Wat betekent het om weg te stappen als iemand je beledigt? Is dit gemakkelijker/moeilijker voor 

jonge mannen dan voor jonge vrouwen? 

Afsluiting
Wat neem je hiervan mee? Wat heeft er jou verrast? Was dit iets nieuws voor jou?

Kernboodschappen
• Voor sommige mannen wordt ‘hard’ zijn (niet weglopen van een gevecht) gezien als een manier om 

respect te krijgen van anderen. Dit idee brengt echter risico’s met zich mee. 
• Het is belangrijk om te leren hoe je omgaat met zulke situaties zonder schade toe te brengen aan 

anderen.

Deze workshop kan een grote 
indruk hebben nagelaten 
bij de deelnemers. Verwijs 
nog eens opnieuw naar de 
organisaties waar ze hulp 
kunnen zoeken (zie infoblad 
workshop 4). 
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Hoofdstuk 3: Geweld

Doel
• Bespreken van het gebruik van geweld in intieme relaties en hoe een intieme relatie o.b.v. respect 

te creëren

Materiaal
• Flipcharts
• Stiften
• Post-its

Duur  90 min

Verloop

Deel 1: Liefde is (niet)… (30 min) 

1. Neem 2 flipcharts. Schrijf op de ene de hoofding ‘Liefde is…’ en op de andere ‘Liefde is niet…’. 

2. Geef de opdracht aan de deelnemers om op elke flipchart 2 post-its te kleven die iets zeggen over 
wat liefde voor hen (niet) is. 

3. Bespreek de gelijkenissen en de verschillen. Bespreek de unieke antwoorden.

Deel 2: een koppel in conflict (60 min)

1. Verdeel de groep is kleinere groepjes van 2 personen. Vraag hen een beknopt scenario voor een 
kortfilm te ontwikkelen. Het thema van de kortfilm is telkens ‘een koppel dat ruzie maakt’. 
a. Geef aan de ene helft van de klas de opdracht om (per 2) een scenario te bedenken waarin het 
 koppel omgaat met het conflict met behulp van de woorden op de flipchart ‘Liefde is…’. De 
 andere helft van de klas verzint (per 2) een scenario waarin het koppel omgaat met het conflict 
 met behulp van de woorden op de flipchart ‘Liefde is niet…’. 
b. Vraag hen realistisch te zijn. Ze kunnen inspiratie putten uit conflicten die ze hebben gezien of 
 waarvan ze hebben gehoord in hun omgeving. 
c. Geef de groepjes 15 min de tijd om dit voor te bereiden. De rollenspellen hoeven niet langer 
 dan 5 min. te nemen. 
d. Nodig enkele groepjes uit om hun kortfilm tot leven te brengen voor de hele groep. 

2. Alternatief

a. Schrijf de woorden van beide flipcharts (‘Liefde is…’ en ‘Liefde is niet…’) op aparte papiertjes 
 en stop elke deelnemer één papiertje toe. 
b. Nodig 2 deelnemers uit om een scenario uit te beelden waarin een koppel ruzie 
 heeft. Ze geven vorm aan hun rol op basis van het woord op het papiertje dat ze kregen. 
c. Ketentoneel: Na elk fragment nodig je een andere deelnemer uit om de plaats van een van 
 de spelers te vervangen. Zij vullen opnieuw hun rol in op basis van het woord op het papiertje 
 dat ze kregen. 
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Discussie
• Hoe ziet een gezonde relatie eruit? Wat zijn belangrijke elementen van een gezonde relatie?
• Hoe ziet een gewelddadige relatie eruit? Wat zijn belangrijke elementen van een gewelddadige 

relatie?
• Waar komt geweld in intieme relaties vandaan?
• Hoe komt het dat iemand geweld gebruikt tegen zijn/haar partner?
• Wat zijn de gevolgen van geweld in een intieme relatie?
• In de verhalen waarin geweld voorkwam, hoe hadden de partners anders kunnen reageren? 
• Zijn het enkel mannen die geweld gebruiken tegen vrouwen of gebruiken vrouwen ook geweld 

tegen mannen? 
• Wat doe jij als je zelf een koppel ziet geweld gebruiken? Wat zou je kunnen doen? 
• Hoe reageren we als maatschappij op geweld in intieme relaties? 

Afsluiting
Wat neem je hiervan mee? Wat heeft er jou verrast? Was dit iets nieuws voor jou?

Kernboodschap
• In alle relaties komen ruzies voor, maar de manier waarop je daar mee omgaat kan erg verschillen. 

Conflicten kan je ook op een kalme en respectvolle manier oplossen door bijvoorbeeld je gevoelens 
uiten zonder agressie. 

Deze workshop kan een grote 
indruk hebben nagelaten 
bij de deelnemers. Verwijs 
nog eens opnieuw naar de 
organisaties waar ze hulp 
kunnen zoeken (zie infoblad 
workshop 4). 

Hoofdstuk 3: Geweld
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Doel
• Bespreken van de gevolgen van geweld en de relatie tussen het geweld dat mensen meemaken en 

geweld dat zij gebruiken tegen anderen

Materiaal
• Laptop
• Internet
• Smartphone met internetverbinding voor elke deelnemer
• Flipcharts
• Stiften
• Infoblad met hulpdiensten

Duur  90 min

Verloop
1. Voor deze workshop wordt er gebruik gemaakt van het platform Socrative. Dit platform stelt 

deelnemers in staat om geheel anoniem op bepaalde vragen te antwoorden. De begeleider krijgt 
via dit platform een overzicht van alle ingediende antwoorden. 

2. Als begeleider meld je je aan op het platform en creëer je je eigen account. Nadat je bent ingelogd, 
kan je een quiz creëren. Volg daarvoor volgende stappen:
a. Tabblad ‘Quizzes’  add quiz  create new
b.  Geef je quiz een naam, bijvoorbeeld ‘Geweld’.
c. Bij ‘Questions’ kies je de optie ‘Short answer’ en voeg je vijf verschillende short answer 
 questions toe door elke vraag op te slaan. 

• Geweld dat ik ooit zelf meemaakte
• Geweld dat ik ooit zelf gebruikte
• Geweld waar ik ooit getuige van was
• Hoe voelde ik me als er geweld tegen me werd gebruikt?
• Hoe voelde ik me wanneer ik geweld gebruikte?

d. Klik op ‘Save and exit’. De quiz is nu gecreëerd. 
e. Ga naar tabblad ‘launch’ en selecteer ‘quiz’. Daar zie je de quiz die je zonet hebt aangemaakt. 
 Selecteer deze quiz en klik op ‘next’. 
f. De volgende stap is ‘Choose delivery method and settings’. Kies voor ‘Open navigation’ en vink 
 de optie ‘Require Names’ af. 
g. De ‘Room name’ die de deelnemers nodig hebben om de vragen te beantwoorden verschijnt 
 onder het tabblad ‘Rooms’. 
h. De resultaten kan je bekijken in het tabblad ‘Results’. Je vindt er per vraag een uitgebreid 
 overzicht terug van de antwoorden. 

3. Herhaal aan het begin van deze sessie dat de deelnemers de ruimte mogen verlaten als ze zich 
oncomfortabel voelen, dat ze niet verplicht zijn gevoelige informatie te delen, en dat je als 
begeleider verplicht bent bepaalde instanties in te lichten als er iemand gevaar loopt. Herinner ze 
aan de verschillende instanties waar ze terecht kunnen. Indien ze dat wensen, kunnen ze je ook na 
de sessie apart aanspreken om het hier verder over te hebben.

4. Leg hen uit dat dat we in deze workshop zullen praten over hun ervaringen met geweld in hun leven 
en in hun gemeenschap. Neem de flipchart van de vorige workshops erbij om opnieuw te herhalen 
wat geweld juist is. 

Hoofdstuk 3: Geweld
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5. Vraag hen hun smartphone boven te halen en te surfen naar: https://b.socrative.com/login/student/ 
In het kadertje ‘Room Name’ geven ze de Room name in die jij hebt gecreëerd, bijvoorbeeld: 
‘Geweld’. 
Vraag hen een kort antwoord te geven op de vijf vragen die verschijnen.
Maak duidelijk dan hun antwoorden anoniem blijven. Maak ook duidelijk dat ze best goed nadenken 
over hun antwoorden want deze worden wel gedeeld in de groep. In hun antwoorden mag dus niet 
duidelijk af te leiden zijn wie ze heeft geschreven.
 

6. Wanneer iedereen de vragen heeft ingevuld, kan je bij de ‘Results’ pagina de antwoorden op de 
vragen projecteren en samen met de deelnemers overlopen. 

7. Schrijf de antwoorden op elk van de vragen op afzonderlijke flipcharts. Dit maakt het mogelijk om 
verbanden te zien tussen geweld dat men heeft meegemaakt en geweld dat men heeft gebruikt 
tegen anderen.

Discussie
• Wat veroorzaakt geweld?
• Hoe komt het dat sommige mensen gewelddadig zijn in bepaalde situaties en anderen niet?
• Wat is volgens jullie de meest voorkomende type geweld tegen vrouwen? 
• Wat is volgens jullie de meest voorkomende type van geweld tegen mannen? 
• Zijn bepaalde vormen van geweld erger dan andere? Leg uit? Hoe komt dit?
• Is geweld soms aanvaardbaar? Zo ja, wanneer wel? 
• Als je kwaad bent, zijn er ook alternatieven voor geweld? Welke zijn dat dan? 
• In hoeverre heb je controle over jezelf op het moment dat je geweld gebruikt? 

Ter info: Geweld ontstaat meestal niet plots, maar is vaak een opstapeling van kwaadheid, zoals een 
emmer die gevuld wordt tot op het moment dat die overloopt. Zo kan een conflict heel wat frustratie en 
irritatie oproepen. Als het conflict wordt verder gezet, wordt kwaadheid omgezet in woede (de emmer vult 
zich). De emmer loopt op een gegeven moment over en je hebt het gevoel de controle te verliezen. Je wil de 
ander pijn doen. Dit wordt ‘the point of no return’ genoemd. Wanneer juist de emmer overloopt, verschilt 
van persoon tot persoon en van situatie tot situatie. Het is belangrijk om bij jezelf na te gaan wanneer 
jouw emmer zich aan het vullen is, zodat er kan worden ingegrepen voordat de emmer overloopt en er dus 
geweld wordt gebruikt.
 
We hebben geen controle over onze kwaadheid en kwaadheid voelen is perfect normaal. Wat je met je 
kwaadheid doet, is echter wel jouw verantwoordelijkheid. 

• Hoeveel moeite kost het om weg te stappen uit een conflict? Hoe kan je dat doen? 
• Welke rol spelen de media in het ontstaan van geweld? Hoe beeldt de media geweld af?
	 Vraag aan de groep wat de meest recente actiefilm was die ze hebben gezien. 
           Zoek daarvan de trailer op en bespreek hoe geweld wordt afgebeeld.

• Is er een link tussen het geweld dat jij gebruikt en het geweld dat je meemaakt of waar je getuige 
van bent? 

• Hoe kunnen we die cirkel doorbreken? 

Ter info: Wetenschappelijke studies tonen aan dat als je thuis zelf geweld hebt gezien of hebt meegemaakt, 
de kans groter is dat je zelf geweld zal gebruiken92 (maar ook zal meemaken in het latere leven93).
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Afsluiting
Wat neem je hiervan mee? Wat heeft er jou verrast? Was dit iets nieuws voor jou?

Kernboodschappen
• Veel jongeren hebben geweld ervaren of gezien op een bepaald punt in hun leven. Vaak werd dit 

geweld gebruikt door mannen. 
• Geweld is een aangeleerd gedrag. Vooral jongens wordt aangeleerd dat geweld een aanvaarbare 

manier is om conflicten op te lossen, controle over de situatie te verkrijgen of kwaadheid te uiten. 
Omdat het aangeleerd is, kan je het ook afleren. Daarin ligt ieders individuele verantwoordelijkheid. 

• Voor jongens is het vaak meer aanvaard om geweld te gebruiken dan om geweld te ondergaan. 

Suggestie

Deze workshop kan heel wat 
heftige emoties oproepen 
bij de deelnemers. Het kan 
aangeraden zijn om na deze 
workshop een energizer of 
ontspanningsoefening in te 
lassen. Verwijs ook nog eens 
opnieuw naar de organisaties 
waar ze hulp kunnen zoeken 
(zie infoblad workshop 4).
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92 DUTTON, D.G., GOLANT, S.K. en PIJNAKER, H., De partnermishandelaar, een psychologisch profiel, Houten, Bohn 
 Stafleu Van Loghum, 2000, 195p.
93 JASINSKI, J.L. en WILLIAMS, L.M. (ed.), Partnerviolence: a comprehensive Review of 20 years of Research, Londen, Sage 
 publications inc., 1998, 314p. 
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 WORKSHOP 12. INZICHT IN DE CYCLUS VAN GEWELD

Afsluiting
Wat neem je hiervan mee? Wat heeft er jou verrast? Was dit iets nieuws voor jou?

Kernboodschappen
• Veel jongeren hebben geweld ervaren of gezien op een bepaald punt in hun leven. Vaak werd dit 

geweld gebruikt door mannen. 
• Geweld is een aangeleerd gedrag. Vooral jongens wordt aangeleerd dat geweld een aanvaarbare 

manier is om conflicten op te lossen, controle over de situatie te verkrijgen of kwaadheid te uiten. 
Omdat het aangeleerd is, kan je het ook afleren. Daarin ligt ieders individuele verantwoordelijkheid. 

• Voor jongens is het vaak meer aanvaard om geweld te gebruiken dan om geweld te ondergaan. 

Suggestie

Deze workshop kan heel wat 
heftige emoties oproepen 
bij de deelnemers. Het kan 
aangeraden zijn om na deze 
workshop een energizer of 
ontspanningsoefening in te 
lassen. Verwijs ook nog eens 
opnieuw naar de organisaties 
waar ze hulp kunnen zoeken 
(zie infoblad workshop 4).
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92 DUTTON, D.G., GOLANT, S.K. en PIJNAKER, H., De partnermishandelaar, een psychologisch profiel, Houten, Bohn 
 Stafleu Van Loghum, 2000, 195p.
93 JASINSKI, J.L. en WILLIAMS, L.M. (ed.), Partnerviolence: a comprehensive Review of 20 years of Research, Londen, Sage 
 publications inc., 1998, 314p. 
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Het is belangrijk om jongeren objectieve informatie te geven 
als het gaat over de ontwikkeling van hun seksualiteit. Het is 
ook belangrijk om jongeren bewust te maken van grenzen in 
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van seksualiteit bij het spelen van een taboedoorbrekend spel. 
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de invloed ervan op de seksualiteitsbeleving. Er zijn een aantal 
belangrijke aspecten van seksualiteit die binnen dit programma 
echter niet aan bod komen zoals bijvoorbeeld de anatomie 
en werking van de geslachtsorganen, anticonceptie en Soa’s. 
Uiteraard zijn dit onderwerpen die speciale aandacht verdienen 
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Hoofdstuk 4: Seksualiteit en seksueel geweld

SEKSUALITEIT EN SEKSUEEL GEWELD  

Wat is seksualiteit?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert seksualiteit als volgt: “Seksualiteit is 
een centraal aspect van het leven van de mens. Het omvat seks, genderidentiteit en –rollen, 
seksuele oriëntatie, erotiek, plezier, intimiteit en voortplanting. Seksualiteit wordt ervaren en 
vormgegeven in gedachten, fantasieën, verlangens, overtuigingen, attitudes, waarden, gedrag, 
handelingen, rollen en relaties. Seksualiteit wordt beïnvloed door de interactie van biologische, 
psychologische, sociale, economische, politieke, ethische, wettelijke, historische, religieuze en 
spirituele factoren”.94

Seksualiteit is dus veel ruimer dan ‘geslachtsgemeenschap’. Ook beschouwt de WHO 
seksualiteit niet enkel in het kader van voortplanting, seksualiteit omvat ook plezier, intimiteit 
enz. Seksualiteit is bovendien niet enkel gedrag, het gaat ook over gevoelens, fantasieën, 
gedachten enz. In die zin heeft iedereen een beleving en ervaring met seksualiteit, ook wie 
nog nooit een seksueel contact gehad heeft, ook kinderen. In het spreken over seksualiteit 
met jongeren is dat iets belangrijks. Het kan toelaten om iedereen in het gesprek te betrekken. 
Een deel van het ongemak om over seksualiteit te praten heeft te maken met de definitie die 
mensen in hun hoofd hebben.

Seksuele Gezondheid en Rechten

In mei 2018 stelde de Gutmacher/Lancet commissie voor Seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten, een internationale commissie van experten, een nieuwe definitie 
van seksuele gezondheid en rechten voor. Professor Marleen Temmerman was één van 
deze experten. Deze definitie vertrekt vanuit de WHO definitie van seksuele gezondheid.95 
De definitie voegt een aantal aspecten toe die te maken hebben met mensenrechten, 
ondersteuning en zorg. 

“Seksuele en reproductieve gezondheid is een staat van fysiek, emotioneel, geestelijk en sociaal 
welzijn met betrekking tot alle aspecten van seksualiteit en voortplanting. Het is dus niet enkel 
de afwezigheid van ziekte, dysfunctie of beperking.

Daarom moet een positieve benadering van seksualiteit en voortplanting de rol erkennen die 
plezierige seksuele relaties, vertrouwen en communicatie hebben in het bevorderen van een 
gevoel van eigenwaarde en van algemeen welzijn. 

Iedereen heeft het recht om beslissingen te nemen die het eigen lichaam aangaan. En iedereen 
heeft het recht om toegang te krijgen tot diensten die dat recht ondersteunen.
Seksuele en Reproductieve gezondheid kan maar bereikt worden als ook de seksuele en 
reproductieve rechten gegarandeerd zijn. Deze rechten zijn gebaseerd op mensenrechten die 
voor iedereen gelden:

• Het recht op fysieke integriteit, privacy en persoonlijke autonomie;
• Het recht om je eigen seksualiteit te definiëren, waaronder seksuele oriëntatie, gender 

identiteit en gender expressie;
• Het recht te beslissen of en wanneer je seksueel actief bent;
• Het recht op veilige en plezierige seksuele ervaringen;
• Het recht te beslissen of, wanneer en met wie je trouwt;
• Het recht te beslissen of, wanneer en op welke manier je een kind of kinderen hebt, en 

hoeveel;
• Het recht om doorheen je levensloop toegang te hebben tot informatie, hulpbronnen, 

diensten en ondersteuning die nodig zijn om al het bovenstaande te bereiken, vrij van 
discriminatie, dwang, uitbuiting en geweld.”96
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Seksuele ontwikkeling

De meerderheid van de jongeren ervaart hun eerste seksuele verlangens en fantasieën 
tijdens de tienerjaren. Tieners experimenteren met flirtgedrag en seksueel gedrag tussen 
jongeren zelf, maar ook via het internet. Tegen de leeftijd van 13 tot 14 jaar heeft de helft 
van de tieners al getongzoend en uit een onderzoek van Pimento waarbij 510 jongeren 
ondervraagd werden, bleek dat de helft van de jongeren 15,4 jaar of jonger waren toen ze de 
eerste keer seks hadden.97
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Vanaf de leeftijd van 15 jaar worden jongeren meer zelfbewust in hun relaties zoals de ouder-
kindrelatie, maar ook relaties tussen jongeren onderling. Hoewel sommige jongeren fysiek 
gezien al bijna volgroeid kunnen zijn, is hun mentale ontwikkeling op seksueel vlak nog 
volop in ontwikkeling. Adolescenten (15-18 jaar) verwerven verschillende interpersoonlijke 
vaardigheden. Ze leren bijvoorbeeld om eigen keuzes te maken en weerstand te bieden aan 
druk van hun leeftijdsgenoten. 

Seksuele oriëntatie

Wanneer een persoon aangetrokken is tot iemand van het andere geslacht, dan heeft deze 
persoon een heteroseksuele oriëntatie. Als een persoon aangetrokken is tot iemand van 
hetzelfde geslacht, noemen we dit een homoseksuele oriëntatie. Een persoon kan zowel 
op personen van hetzelfde geslacht als personen van het andere geslacht vallen, dit noemt 
men biseksualiteit. Wanneer iemand zich tot niemand seksueel aangetrokken voelt, is 
deze persoon aseksueel. Deze twee laatste seksuele oriëntaties zijn onderbelicht in onze 
samenleving. De seksuele oriëntatie in onze samenleving wordt gezien als een vaststaand en 
stabiel construct dat vorm krijgt in de vroege adolescentie. Uit recent onderzoek blijkt echter 
dat de seksuele oriëntatie niet zo stabiel lijkt te zijn, maar dat de seksuele gerichtheid van 
een persoon eerder vloeibaar en veranderbaar is.98 Bovendien heeft de seksuele oriëntatie 
van een persoon betrekking op verschillende domeinen (gedrag, verlangen en identificatie) 
en tussen deze domeinen kan de seksuele oriëntatie van één persoon verschillen. Een vrouw 
kan bijvoorbeeld een heteroseksuele relatie hebben met een man, zich identificeren als 
heteroseksueel, maar ze kan ook verlangen naar seks met vrouwen. 
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Gendernormen m.b.t. Seksualiteit

Seksualiteit en de beleving ervan is voor de meeste mensen een persoonlijk gegeven, maar 
toch worden onze attitudes en ons gedrag met betrekking tot seksualiteit beïnvloed door 
een complex samenspel van niet-biologische factoren zoals cultuur, gendernormen en socio-
economische status. Seksuologen spreken van seksuele ‘scripts’ die kunnen samenhangen 
met genderrol-stereotypen99. De heteroseksuele scripttheorie, bijvoorbeeld, gaat ervan 
uit dat de man initiatief neemt, en dat de vrouw de keuze maakt om deze avances al dan 
niet toe te laten. Deze theorie verklaart waarom vrouwen vaker als slachtoffer van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag worden beschouwd en mannen eerder als pleger.100 Mannelijkheid 
wordt soms ook geassocieerd met het hebben van seksuele ervaring en kennis. Mannen gaan 
door deze assumptie minder geneigd zijn om gevoelens van onzekerheid over hun lichaam, 
seksualiteit of reproductieve gezondheid te uiten. Uit de literatuur blijkt, in tegenstelling 
tot de mythe, dat een tekort aan basiskennis over seksualiteit en lichamelijkheid voorkomt 
bij mensen van alle leeftijden en genders.101 Onze samenleving benadert seksualiteit dus 
nog steeds zeer verschillend voor mannen en voor vrouwen. De mannelijke seksualiteit 
wordt soms nog beschouwd als iets impulsief, oncontroleerbaar. Bovendien wordt er nog 
steeds van uitgegaan dat het libido van mannen hoger ligt dan dat van vrouwen. Iets wat 
door onderzoek wordt tegengesproken. Deze veronderstelling maakt het voor mannen dan 
ook moeilijk om seks te weigeren aangezien er verwacht wordt van mannen dat zij altijd zin 
hebben in seks. De vrouwelijke seksualiteit ging doorheen de geschiedenis vaak gepaard 
met schaamte en gereserveerdheid.102 Deze ongelijke seksuele scripts dragen ook bij aan de 
genderongelijkheid doordat ze een dubbele standaard creëren. Mannen die veel seksuele 
partners hebben, zien hun status stijgen, terwijl vrouwen met veel seksuele partners eerder 
negatief worden benaderd. Dit laatste noemt men ook wel eens slutshaming. Het woord 
‘slet’ wordt gebruikt om duidelijk te maken dat een vrouw zich zou moeten schamen omwille 
van haar seksuele activiteiten. Omgekeerd wordt op mannen die weinig seksuele ervaring 
hebben neergekeken.

In bijna elke cultuur wordt ‘echte’ mannelijkheid geassocieerd met heteroseksuele 
relaties. Op vlak van normen met betrekking tot seksuele oriëntatie spreken sociologen van 
heteronormativiteit: heteroseksueel zijn is de maatschappelijke norm, andere oriëntaties 
wijken af van die norm en kunnen leiden tot ongelijke behandeling103. 

Lichaamsbeeld en seksualiteit

Wat we van onszelf en anderen aantrekkelijk of onaantrekkelijk vinden, wordt vaak 
beïnvloed door culturele en maatschappelijke factoren. Naar aanleiding van een onderzoek 
over eetstoornissen, ontwikkelden onderzoekers een model over het ontwikkelen van 
een lichaamsbeeld. Dit model stelt dat de manier waarop iemand naar het eigen lichaam 
kijkt, beïnvloed wordt door de media, leeftijdsgenoten en ouders via twee mechanismen: 
internalisering (het individu neemt het slanke schoonheidsideaal in zich op als persoonlijke 
standaard) en vergelijking met anderen. 

Onderzoek over algemene lichaamstevredenheid en seksueel functioneren toont aan dat 
personen met een negatief algemeen lichaamsbeeld ook vaker problemen hebben met 
seksueel functioneren.104 Een positief algemeen lichaamsbeeld daarentegen hangt samen 
met meer seksuele tevredenheid, meer seksueel verlangen en meer seksuele opwinding.105
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Objectivering

In de vorige paragraaf hadden we het al over de invloed die de media heeft op het lichaamsbeeld en 
het schoonheidsideaal. Een ander aspect dat te maken heeft met seksualiteit en lichaamsbeeld kan 
benaderd worden met behulp van de objectiveringstheorie van Fredrickson en Roberts. Volgens deze 
onderzoekers wordt het vrouwenlichaam (maar soms ook het mannenlichaam) afgeschilderd als 
seksobject in de samenleving. Uit onderzoek blijkt dat er bij jongeren een positief verband zou zijn 
tussen de blootstelling aan films met seksuele inhoud en de objectivering van het vrouwelijk lichaam. 
Dit zou leiden tot het zelf-objectiveren bij vrouwen; ze gaan hun eigen lichaam beschouwen als 
een object dat door anderen gewaardeerd moet worden. Deze zelf-objectivering heeft dan weer een 
negatieve impact op de seksuele beleving: de objectivering van het eigen lichaam gaat gepaard met 
schaamte voor het eigen lichaam en angst om het lichaam te tonen aan anderen.

Porno

Er heerst een soort taboe rond porno, alsof het een obscuur fenomeen is waar we zoveel mogelijk 
afstand van moeten nemen. Maatschappelijk bestaan er verschillende opinies over porno. Maar op zich 
kan je niet zeggen of porno goed of slecht is. Porno heeft voor- en nadelen. 

Op www.allesoverseks.be benoemt Sensoa volgende positieve aspecten van porno:
• Je leert over standjes en technieken.
• Je kan ontspannen, stoom afblazen, plezier beleven.
• Je raakt er (alleen of samen met je lief) opgewonden van.
• Je gebruikt het om te masturberen.
• Je kan het gebruiken als voorspel voor een vrijpartij.

Aan de andere kant zijn er ook nadelen:
• Je zelfbeeld kan er onder lijden. Net als de meeste mensen heb jij waarschijnlijk een aantal 

‘schoonheidsfoutjes’ waarmee je niet zou slagen als pornoacteur of -actrice. Maar is dat erg?
• Je krijgt misschien verkeerde verwachtingen over seks. Porno is overdreven en pornosterren lijken 

geen seksproblemen te hebben.
• Je zou de stereotypen over mannen en vrouwen voor waar kunnen aannemen. En denken dat 

vrouwen alleen maar seks hebben om mannen tevreden te stellen bijvoorbeeld.106

De beeldvorming binnen porno kunnen we in vraag stellen. Zo is het merendeel van porno gericht 
op heteroseksuele mannen als doelpubliek. Vanuit de ogen van deze man kijkt men naar de vrouw 
als seksueel object. De gefragmenteerde lichaamsdelen van de vrouw, het hoogtepunt en de macht 
van de man staan binnen porno dan ook vaak centraal. Tot slot wordt ook geweld binnen porno sterk 
genormaliseerd, zo zijn handelingen zoals spanking, deepthroating of SM niet meer weg te denken uit 
de porno-industrie. 

Uit onderzoek in Vlaanderen ‘Seks in Beeld’ blijkt dat jongeren gemiddeld drie keer per week naar 
internetporno kijken, even frequent als de groep van 50- tot 60-jarigen. Toch wordt porno amper 
besproken binnen lessen rond seksualiteit. Er is hierdoor nood aan een brede seksuele opvoeding waar 
er oog is voor meer gerichte info over het gebruik van porno en seksuele normen. Jongeren geven zelf 
aan dat ze hier behoefte aan hebben.107

Binnen de porno-industrie zijn er pornografische trends die ook vrouwvriendelijke en geweldloze porno 
maken, dit wordt ook wel porna genoemd.
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Gendernormen m.b.t. Seksualiteit
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relaties. Op vlak van normen met betrekking tot seksuele oriëntatie spreken sociologen van 
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personen met een negatief algemeen lichaamsbeeld ook vaker problemen hebben met 
seksueel functioneren.104 Een positief algemeen lichaamsbeeld daarentegen hangt samen 
met meer seksuele tevredenheid, meer seksueel verlangen en meer seksuele opwinding.105
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Seksualiteit en grenzen

Seksueel gedrag kan oké zijn of grensoverschrijdend zijn. Sensoa ontwikkelde het 
Vlaggensysteem om te bepalen of een seksuele situatie oké is of niet.108 Het Vlaggensysteem 
gebruikt een set van 6 criteria om te bepalen of een seksuele situatie oké is.

1. Wederzijdse toestemming: alle betrokkenen gaan akkoord en voelen zich er prettig bij.
2. Vrijwilligheid: er is geen sprake van beloning, manipulatie, druk of dwang.
3. Gelijkwaardigheid: de partners zijn gelijkwaardig op vlak van leeftijd, intelligentie, 

macht, maturiteit.
4. Ontwikkeling: het gedrag is typisch en aanvaardbaar voor de ontwikkelingsfase. Dit 

criterium geldt enkel voor kinderen en jongeren.
5. Context: het gedrag houdt rekening met de omgeving en stoort/choqueert niemand.
6. Zelfrespect: het gedrag veroorzaakt geen fysieke, emotionele of psychische schade bij 

de persoon zelf.

Vanaf het moment dat één van deze criteria niet oké is, spreken we van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. Seksueel misbruik is zonder twijfel een vorm van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. Maar niet elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag 
kun je bestempelen als misbruik.

Wat is seksueel misbruik?

Sensoa omschrijft Seksueel misbruik als elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag, 
verbaal, fysiek, al dan niet opzettelijk waarbij aan minstens één van de eerste drie criteria niet 
is voldaan. Het gaat dus over gedrag:

• waarbij duidelijk geen wederzijdse toestemming bestaat
• en/of dat niet vrijwillig is
• en/of waar het slachtoffer veel jonger is of in een afhankelijkheidsrelatie staat ten 

opzichte van de pleger

95

 SEKSUALITEIT EN SEKSUEEL GEWELD

Nuttige links

Sensoa 
Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid 
https://www.sensoa.be/ 

 » Feiten en cijfers over seksualiteit van Sensoa: 
https://www.sensoa.be/feiten-en-cijfers-over-seks 

 » Alles over lesgeven over seksualiteit en relaties en opleiding: 
https://www.sensoa.be/lesgeven-over-relaties-en-seksualiteit

 » Organisaties die vorming geven over seksualiteit, relaties en gender die beantwoorden aan de 
kwaliteitscriteria van Sensoa: 

https://www.sensoa.be/organisaties-die-vorming-geven
 » Alles over het Sensoa Vlaggensysteem, inclusief de downloadbare normatieve lijst, die per 

leeftijdsgroep informatie geeft over welk gedrag ‘normaal’ is: 
https://www.sensoa.be/vlaggensysteem-hoe-reageren-op-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag

 »  Ander lesmateriaal over seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag vind je per thema  
in de leermiddelenbank

https://www.sensoa.be/materiaal

Alles over seks (Sensoa) 
Alle informatie over seksualiteit en seksuele gezondheid 
https://www.allesoverseks.be/ 

Zanzu (Sensoa)
Zanzu is een website in 14 talen voor anderstaligen en personen met lagere geletterdheid. Deze 
website is ook bedoeld als een tool voor professionals om te gebruiken in vormingen of individuele 
gesprekken.
https://www.zanzu.be

Çavaria  
Vlaamse belangenverdediger van LGBTI+-mensen en koepel van LGBTI+-organisaties 
https://www.cavaria.be/ 

Lumi 
De vroegere holebifoon heet vanaf nu Lumi. Lumi is een opvang- en infolijn voor iedereen met vragen 
over seksuele voorkeur en gender.
https://www.lumi.be/ 

Pimento
Pimento versterkt wie met jongeren werkt. Pimento is een organisatie die rechtstreeks vormingen 
aanbiedt aan jongeren, maar die ook educatief materiaal ter beschikking stelt ter ondersteuning voor 
wie met jongeren werkt. 
https://www.pimento.be/

Seks in de praktijk
Nederlandse website gemaakt door Rutgers (het Nederlandse Sensoa) met heel veel tips over spreken 
over seksualiteit voor zorgprofessionals.
https://www.seksindepraktijk.nl/

Guttmacher-Lancet Commissie  
Website voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.
https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission 
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 WORKSHOP 13. HET EROTISCH LICHAAM

Doel
• Bespreken van het lichaamsbeeld dat we van anderen en onszelf hebben en de schoonheidsidealen 

die hieraan gekoppeld worden.
• Bespreekbaar maken van het seksueel verlangen en porno.
• Nadenken over de verschillende boodschappen die men meekrijgt van de samenleving over erotiek 

en seksualiteit

Materiaal
• Flipcharts
• Stiften
• Magazines
• Lijm
• Scharen
• Internetverbinding
• Laptop, beamer en scherm

Duur  60 min

Verloop
1. Verdeel de groep op in kleinere groepjes van 4 – 5 personen die zich allen aangetrokken voelen tot 

hetzelfde geslacht.

2. Vraag aan de groepen om een Instagramaccount aan te maken van een fictieve man of vrouw die zij 
seksueel aantrekkelijk zouden vinden. Ze mogen hiervoor op zoek gaan naar een fictieve naam en 
foto’s die ze op internet kunnen terugvinden. Ze krijgen hiervoor 15 min. de tijd. 

3. Als de Instagramaccounts gemaakt zijn, breng je de groepen opnieuw samen. Vraag of iemand de 
account van hun groep zou willen toelichten. 

Suggestie

Voor de start van deze workshop kan je de energizer ‘Mijn ideale partner’ gebruiken. Zet 
alle stoelen in een cirkel en zorg ervoor dat er één stoel minder is dan dat er deelnemers 
(jongeren + begeleiders) zijn. Alle jongeren zitten op een stoel. De begeleider staat in 
het midden en vult de zin aan: “Mijn ideale partner…”. Alle deelnemers die akkoord zijn 
met deze stelling, moeten zo snel mogelijk van plaats veranderen. Zo blijft er telkens 
één iemand over die geen plaats heeft en die op zijn/haar beurt in het midden staat en 
iets vertelt over zijn/haar ideale partner.

Hoofdstuk 4: Seksualiteit en seksueel geweld

Tip! 

voor meer informatie over seksualiteit en relaties kunnen de deelnemers terecht 
op de website:  www.allesoverseks.be. 
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Doel
• Bespreken van het lichaamsbeeld dat we van anderen en onszelf hebben en de schoonheidsidealen 

die hieraan gekoppeld worden.
• Bespreekbaar maken van het seksueel verlangen en porno.
• Nadenken over de verschillende boodschappen die men meekrijgt van de samenleving over erotiek 

en seksualiteit

Materiaal
• Flipcharts
• Stiften
• Magazines
• Lijm
• Scharen
• Internetverbinding
• Laptop, beamer en scherm

Duur  60 min

Verloop
1. Verdeel de groep op in kleinere groepjes van 4 – 5 personen die zich allen aangetrokken voelen tot 

hetzelfde geslacht.

2. Vraag aan de groepen om een Instagramaccount aan te maken van een fictieve man of vrouw die zij 
seksueel aantrekkelijk zouden vinden. Ze mogen hiervoor op zoek gaan naar een fictieve naam en 
foto’s die ze op internet kunnen terugvinden. Ze krijgen hiervoor 15 min. de tijd. 

3. Als de Instagramaccounts gemaakt zijn, breng je de groepen opnieuw samen. Vraag of iemand de 
account van hun groep zou willen toelichten. 

Suggestie

Voor de start van deze workshop kan je de energizer ‘Mijn ideale partner’ gebruiken. Zet 
alle stoelen in een cirkel en zorg ervoor dat er één stoel minder is dan dat er deelnemers 
(jongeren + begeleiders) zijn. Alle jongeren zitten op een stoel. De begeleider staat in 
het midden en vult de zin aan: “Mijn ideale partner…”. Alle deelnemers die akkoord zijn 
met deze stelling, moeten zo snel mogelijk van plaats veranderen. Zo blijft er telkens 
één iemand over die geen plaats heeft en die op zijn/haar beurt in het midden staat en 
iets vertelt over zijn/haar ideale partner.
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Wat als er felle weerstand is?

Seksualiteit is niet voor elke persoon, zowel begeleider als deelnemer, een gemakkelijk te 
bespreken onderwerp. In sommige culturen zijn het praten over seksualiteit en het tonen van 
seksueel expliciete beelden (zeker buiten het huwelijk) verboden. Het is belangrijk om je bewust 
te zijn van je eigen houding als begeleider t.a.v. seksualiteit. Ga er niet zomaar van uit dat alle 

deelnemers diezelfde houding aannemen. 

Wat als er felle weerstand komt t.a.v. het spreken over seksualiteit? Weerstand kan heel expliciet 
worden gemaakt, maar kan ook minder duidelijk worden geuit door bijvoorbeeld minder actieve 
deelname aan de workshop. Let op kleine signalen die duiden op weerstand. In geval van 
weerstand is het belangrijk eerst een stap achteruit te nemen. In dit geval zal het belangrijk zijn 
met veel nieuwgierigheid te vragen naar de aarzeling of weerstand. Volgende vragen kunnen je 
hierbij helpen:

• Wat maakt dat dit moeilijk/niet te bespreken is?
• Wat is er juist moeilijk of kan er niet? (zelf spreken/luisteren/denken over…)
• Hoe komt het dat dit moeilijk gaat?
• Met wie kan je hier wel over spreken? 
• Waar kan je toch meer informatie vinden zonder erover te moeten spreken? 
• Wat zijn de voordelen van het niet spreken over seksualiteit?
• Wat zijn de nadelen of risico’s van het niet spreken over seksualiteit? 

Discussie
• Wat lijkt er seksueel aantrekkelijk te zijn bij mannen? Wat lijkt er seksueel aantrekkelijk te zijn bij 

vrouwen?  
• Wat zijn de gelijkenissen? Wat zijn de verschillen? 
• Hoe zouden deze verschillen gelinkt kunnen zijn met de manier waarop mannen en vrouwen 

worden opgevoed?
• Wat is de invloed van (sociale) media op wat we seksueel aantrekkelijk vinden? Welke rol speelt 

porno hierin?
• Hoe worden aantrekkelijke lichamen voorgesteld in de media? 
• Wat vind je van deze schoonheidsidealen? Wat doen deze beelden met hoe we naar onszelf 

kijken? Welke gevolgen heeft het wel of niet voldoen aan deze idealen? 
• Welke normen bestaan er t.a.v. lichaamsbeharing? Hoe komt het dat die anders zijn voor mannen 

dan voor vrouwen? 
• Wat vind je van beelden die worden gefotoshopt om aan de schoonheidsidealen te voldoen? 
• Hoe stelt porno seksuele lichamen voor? Zijn deze beelden realistisch? 
• Hoe stelt porno seksualiteit voor? Zijn deze beelden realistisch?
• In welke mate is porno gewelddadig? 
• Hoe zou porno er volgens jou uit zien als het meer zou aansluiten bij echte seks? 

Afsluiting
Wat neem je hiervan mee? Wat heeft er jou verrast? Was dit iets nieuws voor jou?

Kernboodschappen
• Wat de media tonen over seksueel verlangen en opwinding komt niet altijd overeen met hoe we 

eruit zien, hoe we ons echt voelen, of wat seks nu echt inhoudt. Toch hebben deze beelden een 
invloed op hoe we kijken naar ons lichaam en seksualiteit.

• Photoshop draagt bij tot schoonheidsidealen en toch nemen we deze gemanipuleerde lichamen 
vaak als realiteit aan. Het is belangrijk dat men hiervan bewust is.

Hoofdstuk 4: Seksualiteit en seksueel geweld
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Doel
• Begrijpen van het concept ‘instemming’ en toepassen op situaties in het echte leven
• Identificeren van strategieën na te gaan of er instemming is (inchecken).
• Begrijpen van genderdynamieken die kunnen bestaan tussen het geven van instemming en de 

acceptatie van de afwezigheid van consent

Materiaal
• Flipcharts
• Stiften

Duur 	90 min

Verloop

Intro: het verleidingsspel (10 min)

1. Vraag aan de deelnemers om over volgende vragen na te denken en ze dan ook uit te beelden voor 
de groep. 
a. Hoe spreek je iemand aan die je leuk vindt?
b. Wat is een goede openingszin?
c. Wie neemt doorgaans het initiatief? 
d. Hoe verleid je iemand? 
e. Hoe weet je dat iemand in jou geïnteresseerd is?
f. Gebruik je soms sociale media om iemand te verleiden? Hoe werkt dit dan?
g. Op welke manier maakt het gebruik van sociale media het gemakkelijker/moeilijker om iemand 
 te verleiden? 

2. Licht enkele begrippen toe met behulp van het spel ‘Sextionary’. Op de kaartjes die bij dit spel 
horen (zie infoblad), staan steeds termen die te maken hebben met seksualiteit. Het is de bedoeling 
dat deze term wordt uitgebeeld of getekend, totdat de groep het woord kan raden. Degene die 
het woord raadt, mag als volgende aan de beurt. Als begeleider kan je bij deze woorden kort even 
stilstaan. Meer achtergrondinformatie vind je op de website www.allesoverseks.be. De deelnemers 
kunnen ook zelf actief op zoek gaan naar meer info via www.allesoverseks.be.

3. Eindig het spel ‘Sextionary’ met het woord ‘instemming’.

4. Op die manier kan je naadloos overgaan tot het thema ‘instemming’.

Wat als er felle weerstand is?

Seksualiteit is niet voor elke persoon, zowel begeleider als deelnemer, een gemakkelijk te 
bespreken onderwerp. In sommige culturen zijn het praten over seksualiteit en het tonen van 
seksueel expliciete beelden (zeker buiten het huwelijk) verboden. Het is belangrijk om je bewust 
te zijn van je eigen houding als begeleider t.a.v. seksualiteit. Ga er niet zomaar van uit dat alle 
deelnemers diezelfde houding aannemen. 

Wat als er felle weerstand komt t.a.v. het spreken over seksualiteit? Weerstand kan heel expliciet 
worden gemaakt, maar kan ook minder duidelijk worden geuit door bijvoorbeeld minder actieve 
deelname aan de workshop. Let op kleine signalen die duiden op weerstand. In geval van 
weerstand is het belangrijk eerst een stap achteruit te nemen. In dit geval zal het belangrijk zijn 
met veel nieuwgierigheid te vragen naar de aarzeling of weerstand. Volgende vragen kunnen je 
hierbij helpen:
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• Wat maakt dat dit moeilijk/niet te bespreken is?
• Wat is er juist moeilijk of kan er niet? (zelf spreken/luisteren/denken over…)
• Hoe komt het dat dit moeilijk gaat?
• Met wie kan je hier wel over spreken? 
• Waar kan je toch meer informatie vinden zonder erover te moeten spreken? 
• Wat zijn de voordelen van het niet spreken over seksualiteit?
• Wat zijn de nadelen of risico’s van het niet spreken over seksualiteit? 

Deel 1: Wat is instemming? (20 min)

1. Twee woorden die dikwijls ter sprake komen als we praten over seksuele relaties zijn ‘respect’ 
en ‘verantwoordelijkheid’. Beide bedpartners hebben de verantwoordelijkheid om hun seksuele 
grenzen aan te geven én om de seksuele grenzen van de ander te respecteren.

2. Schrijf het woord ‘instemming’ op een flipchart en vraag aan de groep wat het voor hen betekent en 
waarom dat zij denken dat dit belangrijk is.

3. Maak aan de deelnemers duidelijk dat seks een heel breed begrip is en dat als we over ‘seksuele 
instemming’ praten, we het niet enkel hebben over instemmen met penis-in-vagina-seks, maar ook 
over instemmen met kussen, aanraken, sexten … Instemmen met sexten, kussen of met seksuele 
aanrakingen betekent nog niet dat er automatisch instemming is voor penetratie. 

Ter info: 
• Consent betekent inchecken en vragen of je bedpartner zich comfortabel voelt.
• Iedereen heeft een keuze in wat die wel of niet doet.
• Open communicatie is belangrijk om tot wederzijdse instemming te komen.
• Kijk naar lichaamstaal. Als je niet helemaal zeker bent, vraag er gewoon om.
• Zoek naar een enthousiaste instemming. Seks is leuker als beide partners opgewonden zijn over 

wat ze doen en met wie ze het doen. 
• Er is geen instemming mogelijk als je bedpartner niet bij bewustzijn is of heel erg dronken is. 

4. Maak duidelijk dat seksuele instemming betekent dat je op dat moment akkoord gaat met een 
bepaalde seksuele daad. Instemming moet wederzijds zijn. Als één van beide bedpartners niet 
instemt, spreken we over seksueel geweld. Als iemand akkoord gaat omdat die gedwongen 
wordt (door druk of geweld van buitenaf), spreken we niet over wederzijdse instemming. Beide 
bedpartners hebben de verantwoordelijkheid om hun seksuele grenzen aan te geven én om de 
seksuele grenzen van de ander te respecteren.

5. Ter verduidelijking kan je volgend filmpje tonen (Nederlandstalige ondertitels). Dit filmpje illustreert 
dat vragen om instemming niet veel moeilijk hoeft te zijn dan het aanbieden van een kopje thee: 
https://vimeo.com/158033490 
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Deel 2: vragen naar instemming en inchecken (60 min)

1. Vraag aan de groep hoe we zeker weten dat onze bedpartner seks wilt en er ook van geniet. 
2. We horen vaak ‘Neen betekent neen’ maar soms geeft onze bedpartner non-verbale signalen die 

ons tonen dat die persoon zich toch niet helemaal comfortabel voelt of er niet echt plezier aan 
beleeft. 

3. Schrijf op een flipchart: ‘Signalen om in te checken’ en vraag aan de groep om voorbeelden te geven 
van signalen wanneer iemand niet helemaal zeker is of die seks wilt hebben.

4. Schrijf op een tweede flipchart ‘Inchecken’ en ga na wat men kan doen of zeggen om in te checken 
met hun bedpartner om zo te bepalen of die persoon nog zin heeft in wat er gaande is. 

Bijvoorbeeld:

Signalen Inchecken

Lichaamstaal Heb je hier zin in? 

Teruggetrokken Ben je nog opgewonden? 

Nervositeit Je lijkt zenuwachtig, ben je hier nog ok mee?

Ontwijkend oogcontact Hoe voel je je?

Discussie
• Hoe moeilijk/makkelijk is het om over seks te praten?
• Hoe moeilijk/makkelijk is het om onze eigen seksuele verlangens aan te geven? Wat maakt dit 

gemakkelijk/moeilijk? Is dit anders voor jonge mannen en vrouwen? Hoe komt dat?
• Hoe moeilijk/makkelijk is het om onze eigen seksuele grenzen aan te geven? Wat maakt dit 

gemakkelijk/moeilijk? Is dit anders voor jonge mannen en vrouwen? Hoe komt dat?
• Welke obstakels zijn er voor jonge mannen/vrouwen om duidelijk grenzen of behoeften/verlangens 

aan te geven?
• Welke boodschappen of verwachtingen krijgen we mee over seks die hier een invloed op hebben? 
• Wat maakt het soms moeilijk om instemming te vragen?
• Wat maakt het soms moeilijk om instemming te geven? 
• Hoe kan het vragen naar of geven van instemming seks leuker maken? 
• Hoe kunnen we dit toepassen in ons eigen leven?

Afsluiting
Wat neem je hiervan mee? Wat heeft er jou verrast? Was dit iets nieuws voor jou?

Kernboodschappen
• Het vragen en ontvangen van enthousiaste instemming is een belangrijk aspect van een gezonde 

relatie
• Zowel jij als je bedpartner zouden moeten kunnen genieten van seks. Inchecken en vragen of je 

partner er ook plezier aan heeft kan seks leuker maken. 
• Schadelijke overtuigingen over mannelijkheid zou er in sommige gevallen voor kunnen zorgen 

dat mannen: hun partner onder druk zetten voor seks, de beslissing geen seks te willen niet 
aanvaarden of hun eigen seksuele noden boven die van hun partner zetten. Omgekeerd kan het ook 
vanuit het idee dat mannen altijd zin hebben in seks, hun grenzen door anderen te weinig worden 
gerespecteerd of dat ze hun eigen grens niet goed durven aangeven.

• Praat erover! Voortdurende communicatie is een belangrijke weg naar instemming.
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• Zoek naar een enthousiaste instemming. Seks is leuker als beide partners opgewonden zijn over 

wat ze doen en met wie ze het doen. 
• Er is geen instemming mogelijk als je bedpartner niet bij bewustzijn is of heel erg dronken is. 

4. Maak duidelijk dat seksuele instemming betekent dat je op dat moment akkoord gaat met een 
bepaalde seksuele daad. Instemming moet wederzijds zijn. Als één van beide bedpartners niet 
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5. Ter verduidelijking kan je volgend filmpje tonen (Nederlandstalige ondertitels). Dit filmpje illustreert 
dat vragen om instemming niet veel moeilijk hoeft te zijn dan het aanbieden van een kopje thee: 
https://vimeo.com/158033490 
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Deel 2: vragen naar instemming en inchecken (60 min)

1. Vraag aan de groep hoe we zeker weten dat onze bedpartner seks wilt en er ook van geniet. 
2. We horen vaak ‘Neen betekent neen’ maar soms geeft onze bedpartner non-verbale signalen die 

ons tonen dat die persoon zich toch niet helemaal comfortabel voelt of er niet echt plezier aan 
beleeft. 

3. Schrijf op een flipchart: ‘Signalen om in te checken’ en vraag aan de groep om voorbeelden te geven 
van signalen wanneer iemand niet helemaal zeker is of die seks wilt hebben.

4. Schrijf op een tweede flipchart ‘Inchecken’ en ga na wat men kan doen of zeggen om in te checken 
met hun bedpartner om zo te bepalen of die persoon nog zin heeft in wat er gaande is. 

Bijvoorbeeld:

Signalen Inchecken

Lichaamstaal Heb je hier zin in? 

Teruggetrokken Ben je nog opgewonden? 

Nervositeit Je lijkt zenuwachtig, ben je hier nog ok mee?

Ontwijkend oogcontact Hoe voel je je?

Discussie
• Hoe moeilijk/makkelijk is het om over seks te praten?
• Hoe moeilijk/makkelijk is het om onze eigen seksuele verlangens aan te geven? Wat maakt dit 

gemakkelijk/moeilijk? Is dit anders voor jonge mannen en vrouwen? Hoe komt dat?
• Hoe moeilijk/makkelijk is het om onze eigen seksuele grenzen aan te geven? Wat maakt dit 

gemakkelijk/moeilijk? Is dit anders voor jonge mannen en vrouwen? Hoe komt dat?
• Welke obstakels zijn er voor jonge mannen/vrouwen om duidelijk grenzen of behoeften/verlangens 

aan te geven?
• Welke boodschappen of verwachtingen krijgen we mee over seks die hier een invloed op hebben? 
• Wat maakt het soms moeilijk om instemming te vragen?
• Wat maakt het soms moeilijk om instemming te geven? 
• Hoe kan het vragen naar of geven van instemming seks leuker maken? 
• Hoe kunnen we dit toepassen in ons eigen leven?

Afsluiting
Wat neem je hiervan mee? Wat heeft er jou verrast? Was dit iets nieuws voor jou?

Kernboodschappen
• Het vragen en ontvangen van enthousiaste instemming is een belangrijk aspect van een gezonde 

relatie
• Zowel jij als je bedpartner zouden moeten kunnen genieten van seks. Inchecken en vragen of je 

partner er ook plezier aan heeft kan seks leuker maken. 
• Schadelijke overtuigingen over mannelijkheid zou er in sommige gevallen voor kunnen zorgen 

dat mannen: hun partner onder druk zetten voor seks, de beslissing geen seks te willen niet 
aanvaarden of hun eigen seksuele noden boven die van hun partner zetten. Omgekeerd kan het ook 
vanuit het idee dat mannen altijd zin hebben in seks, hun grenzen door anderen te weinig worden 
gerespecteerd of dat ze hun eigen grens niet goed durven aangeven.

• Praat erover! Voortdurende communicatie is een belangrijke weg naar instemming.
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Doel
• Bespreken van seksueel geweld en de verschillende situaties waarin zich dat kan voordoen

Materiaal
• Flicharts 
• Stiften
• Casussen

Duur  90 min

Verloop

Deel 1: Wat is seksueel geweld?

1. Vraag aan de deelnemers wat seksueel geweld betekent voor hen en in welke situaties dit kan 
voorkomen (vrije associatie). 

2. Schrijf de antwoorden op een flipchart. Bespreek de meest voorkomende en unieke antwoorden. 

3. Bespreek de 3 kerncriteria (TGV) waar seks aan moet voldoen en schrijf ze voor de duidelijkheid 
neer op een flipchart. 
Leg uit: ‘Je hebt er zin in, je wil erin vliegen! Zoals een TGV (makkelijk te onthouden)
Waar moet je dan op letten?’

4. Voor de volledigheid kan je ook de andere 3 criteria overlopen (afhankelijk van de groep)

TGV

Toestemming Beide personen zijn akkoord en voelen er zich goed bij.

• Bedenk zelf een voorbeeld.
• Wat kan hier eventueel moeilijk aan zijn?
• Verbaal vs non-verbaal
• Is het altijd even duidelijk?
• Kan je stoppen als de ander zich niet op zijn of haar gemak voelt?
• …

Vrijwilligheid Er is geen sprake van dwang of druk.

• Ken je voorbeelden van dwang of druk?
• Fysiek
• Groepsdruk 
• Emotionele chantage
• Verleiding 
• …
• Wat kan hier eventueel moeilijk aan zijn?

Gelijkwaardigheid Beide personen zijn ongeveer even oud en er is geen machtsverhouding 
tussen de twee.

• Kan je uitleggen wat gelijkwaardigheid betekent?
• De één is niet de baas over de ander 
• Er is evenwicht qua leeftijd, kennis, intelligentie, macht, functie, … 
• Niemand voelt zich minderwaardig
• … 
• In welke situaties speelt macht een rol?

Ken je daarvan voorbeelden?
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Andere criteria (optioneel)

Leeftijd of ontwikkeling Het seksueel gedrag past bij de leeftijd of ontwikkeling.

• Bedenk zelf een voorbeeld.
• Wat kan hier moeilijk aan zijn? (Bv verschil in ontwikkeling)

Context Het seksueel gedrag is niet ongepast in een bepaalde situatie of 
omgeving.

• Bedenk zelf een voorbeeld.
• Wat kan hier moeilijk aan zijn?

Zelfrespect Kinderen, jongeren en volwassenen mogen zichzelf geen schade 
berokkenen door wat ze doen of door de situatie.

• Bedenk zelf een voorbeeld
• Wat kan hier moeilijk aan zijn?

Deel 2: bespreking van situaties

1. Selecteer een aantal casussen (zie infoblad). Het is belangrijk dat je de casussen die je wilt gebruiken 
in een bepaalde volgorde legt. Begin niet meteen met de meest ernstige. (Er zijn ook situaties bij die 
niet problematisch zijn).

2. Lees de casus voor en overloop samen met de deelnemers de verschillende criteria. Verdeel de 
ruimte op in 2 hoeken: ‘oké’ en ‘niet oké’. Per criterium (TGV) vraag je de deelnemers om in één van 
de hoeken te gaan staan. 

Je kan de groep ook opdelen in groepjes van 2 en hen samen de casussen laten bespreken (oké 
of niet oké aan de hand van de TGV, onderstaande vragen beantwoorden en bedenken welke 
hulpbronenn het meest gepast zijn) en nadien in groep terugkoppelen.

3. Vraag aan enkele deelnemers hun positie toe te lichten. 

4. Gebruik eventueel onderstaande vragen om het gesprek te sturen.

5. Laat hen bij elke casus nadenken over mogelijke hulpbronnen (je kan hier de lijst met hulpbronnen 
voor uitdelen)

Algemeen per casus
• Is dit oké? Waarom wel of niet? Zo niet, wat vind je er fout aan?
• Ken je iemand die dit meegemaakt heeft?
• Hoe zou je je voelen?
• Wat kan je doen? 

Toestemming
• Zijn ze allebei akkoord? 
• Hebben ze alletwee gevraagd én getoond of gezegd dat het oké was?
• Vinden ze het leuk?
• Hoe kan iemand tonen dat het oké is? Hoe kan je zien bij iemand anders dat die dit oké vindt? 
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Vrijwilligheid
• Is er sprake van dwang?
• Gebruikt iemand chantage?
• Is er iemand bang? 
• Worden er bepaalde dingen beloofd?
• Werd er aangedrongen?
• Kon de betrokkene weigeren?

Gelijkwaardigheid
• Zijn beide partners even volwassen, van dezelfde leeftijd, met dezelfde intelligentie, …?
• Wie had het voor het zeggen in deze situatie? Hoe zie je dat?

Gepast voor de leeftijd
• Past dit bij de leeftijd en ontwikkeling? 
• Als dit niet past is er dan een bepaalde reden voor?

Gepast voor de context
• Stoort het gedrag iemand?
• Kan dit wel in deze context? 
• Is er een context waarin dit seksueel gedrag wel kan?

Zelfrespect
• Is er een kans op gezondheidsrisico’s?
• Is er een sociaal nadeel verbonden aan dit gedrag?

Discussie
• Bespreek waarom sommige dingen ernstiger zijn dan andere
• Welke elementen maken seksueel geweld meer of minder ernstig? 
• Wat zijn de gevolgen van seksueel geweld? 
• Kan seksueel geweld ook gebruikt worden tegen mannen? Welke soorten seksueel geweld kunnen 

er tegen mannen gebruikt worden? Hoe reageren mannen als ze seksueel geweld meemaken? 
• Hoe kan je zelf bijdragen aan het voorkomen van seksueel geweld (in je eigen leven, in je eigen 

omgeving)?
• Waar kan de persoon in de casus terecht voor hulp? Want kan jij doen als een vriend of vriendin 

vertelt dat ze iets als de casus hebben meegemaakt.

Afsluiting
Wat neem je hiervan mee? Wat heeft er jou verrast? Was dit iets nieuws voor jou?

Kernboodschappen
	Belangrijke elementen als je met iemand seks hebt:

• Wederzijdse toestemming
• Vrijwilligheid  Afwezigheid van emotionele/fysieke dwang – geen geweld
• Gelijkwaardigheid (geen machtsongelijkheid)
• Leeftijd of ontwikkeling
• Context
• Zelfrespect

 WORKSHOP 15. SEKSUEEL GEWELD
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Casus #1

Een groep vierdejaars is met de school op bezinningsweekend. Enkele meisjes zijn verliefd op de 
turnleraar die ook mee op weekend is. Bij het slapengaan gaat de turnleraar in de kamer van de meisjes 
om ze allemaal een nachtzoen te geven.

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Stel je voor dat jouw vriendinnen dit meemaken, wat zou je doen? 
• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 

  

Casus #2

Enkele jongens van het 4de middelbaar voetballen vaak op het terreintje naast de sporthal. Op een dag 
belandt hun bal op het dak van de sporthal. Yunes kruipt via een boom op het dak om de bal te gaan 
halen. Hij ziet dat je via de glazen koepels op het dak kan binnenkijken in de meisjeskleedkamers. Hij 
roept de anderen die ook op het dak klimmen. Met zijn allen kijken ze en nemen ze foto’s van de meisjes 
die zich omkleden.

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
• Stel je voor dat Yunes jouw vriend zou zijn, wat zou je doen? 
• Zou het anders zijn moesten het meisjes zijn die naar de jongens kijken?
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Casus #3

Sarah en Don (allebei 16 jaar) zijn al een tijdje samen. Sarah zegt dat ze een verrassing heeft voor de Don 
en neemt hem mee naar de slaapkamer. Daar begint ze zijn kleren los te maken en te zeggen dat ze er 
helemaal voor wil gaan. Don houdt haar tegen en zegt dat hij dit nog niet wil. Sarah vraagt of hij haar 
niet graag ziet? Of hij een ander heeft? Of hij haar niet aantrekkelijk vindt? Uiteindelijk geeft Don toe en 
ze hebben seks.

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
• Stel je voor dat jouw vriend of vriendin dit doet, hoe zou je kunnen duidelijk maken dat je niet wil? 

  

Casus #4

Op vakantie met de familie ligt Nele (een 16 jarig meisje) te slapen. Wanneer ze wakker wordt, merkt ze 
dat haar 17-jarige neef over haar billen aan het wrijven is.

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
• Wat zou Nele kunnen doen? Waar kan ze terecht voor hulp?
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niet graag ziet? Of hij een ander heeft? Of hij haar niet aantrekkelijk vindt? Uiteindelijk geeft Don toe en 
ze hebben seks.

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
• Stel je voor dat jouw vriend of vriendin dit doet, hoe zou je kunnen duidelijk maken dat je niet wil? 

  

Casus #4

Op vakantie met de familie ligt Nele (een 16 jarig meisje) te slapen. Wanneer ze wakker wordt, merkt ze 
dat haar 17-jarige neef over haar billen aan het wrijven is.

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
• Wat zou Nele kunnen doen? Waar kan ze terecht voor hulp?
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Casus #5

Mo, een jongen van 17, verstoort vaak de les met opmerkingen en grapjes. Ook de lerares moet hier af en 
toe om lachen. In het buitengaan van de klas tikt de lerares de leerling op de kont en zegt dat hij grappig 
en slim is maar dat hij beter zijn best moet doen in de klas.

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
• Wat zou je Mo kunnen zeggen of doen?
• Zou het anders zijn, mocht het om een vrouwelijke leerling en een mannelijke leerkracht gaan? 

  

Casus #6

Voor een voetbalwedstrijd heeft de trainer de gewoonte om de speelsters bemoedigend op de kont te 
slaan als ze het terrein oplopen.

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
• Moesten die meisjes jouw vriendinnen zijn, wat zou je dan kunnen zeggen of doen?
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Casus #7

Seppe, een jongen van 15, heeft het thuis erg moeilijk. De lerares ziet dat er iets mis is en roept hem even 
bij zich na de les. Seppe doet zijn verhaal en begint te wenen. De lerares geeft hem een warme knuffel.

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
  

Casus #8

Pedro (17 jaar) heeft pijn tijdens het masturberen en gaat hiermee naar een dokter. Deze vraagt om het 
eens voor te doen zodat hij kan zien wat er precies mis gaat. 

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
• Wat zou Pedro kunnen doen?

  

Casus #9

Kasper en Sarya (allebei 17) zijn al een tijdje samen. Kasper vraagt aan Sarya om een foto van haar 
borsten door te sturen. Sarya doet dit. Kasper is erg opgewonden.

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
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Casus #5

Mo, een jongen van 17, verstoort vaak de les met opmerkingen en grapjes. Ook de lerares moet hier af en 
toe om lachen. In het buitengaan van de klas tikt de lerares de leerling op de kont en zegt dat hij grappig 
en slim is maar dat hij beter zijn best moet doen in de klas.

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
• Wat zou je Mo kunnen zeggen of doen?
• Zou het anders zijn, mocht het om een vrouwelijke leerling en een mannelijke leerkracht gaan? 

  

Casus #6

Voor een voetbalwedstrijd heeft de trainer de gewoonte om de speelsters bemoedigend op de kont te 
slaan als ze het terrein oplopen.

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
• Moesten die meisjes jouw vriendinnen zijn, wat zou je dan kunnen zeggen of doen?

INFOBLAD WORKSHOP 15. CASUSSEN  

Hoofdstuk 4: Seksualiteit en seksueel geweld

109

Casus #7

Seppe, een jongen van 15, heeft het thuis erg moeilijk. De lerares ziet dat er iets mis is en roept hem even 
bij zich na de les. Seppe doet zijn verhaal en begint te wenen. De lerares geeft hem een warme knuffel.

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
  

Casus #8

Pedro (17 jaar) heeft pijn tijdens het masturberen en gaat hiermee naar een dokter. Deze vraagt om het 
eens voor te doen zodat hij kan zien wat er precies mis gaat. 

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
• Wat zou Pedro kunnen doen?

  

Casus #9

Kasper en Sarya (allebei 17) zijn al een tijdje samen. Kasper vraagt aan Sarya om een foto van haar 
borsten door te sturen. Sarya doet dit. Kasper is erg opgewonden.

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
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Casus #10

Enkele jongens van het vijfde middelbaar zijn op Romereis en slapen samen in één kamer. Ze beslissen 
om samen te masturberen. Ze lachen heel wat af en hebben veel plezier. 

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
  

Casus #11

De meisjes van het turnteam worden elke week gemeten en gewogen. De trainer voelt dan ook aan de 
meisjes om te controleren of de pubertijd al begonnen is. De meisjes voelen zich hier erg ongemakkelijk 
bij maar zeggen niets uit schrik om uit het team te vallen.

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
• Wat zou je kunnen doen of zeggen mocht één van de meisjes van het turnteam dit aan jou vertellen? 
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Casus #12

Fatma (16 jaar) is al enkele maanden aan het chatten met een jongen die ze heel leuk vindt. Ze is erg 
verliefd. De laatste tijd sturen ze meer en meer pikante berichtjes naar elkaar. De jongen vraagt haar 
op een bepaald moment of ze wat meer wil tonen. Na wat aandringen stuurt Fatma een foto van haar 
borsten door naar de jongen. De jongen vraagt steeds meer en dreigt ermee haar foto’s online te zetten 
als zij niet doet wat hij vraagt.

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
• Wat zou je Fatma kunnen aanraden om te doen? Hoe kan je haar helpen?

  

Casus #13

Emma (15 jaar) is aan het chatten met haar vriendin Sophie. Ze hebben het over Murielle, een meisje 
dat hen steeds pest op school. Sophie heeft bij het omkleden na de zwemles stiekem een naaktfoto 
genomen van Murielle. Ze stuurt de foto door naar Emma. Emma vindt dit grappig en stuurt de foto door 
naar de hele school.

Discussie
• Is dit realistisch?
•  Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
• Wie gaat er hier allemaal over de grens?
• Kan je het begrijpen dat Emma de foto doorstuurt?
• Moest Murielle jouw vriendin zijn, wat zou je dan kunnen doen?
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Casus #10

Enkele jongens van het vijfde middelbaar zijn op Romereis en slapen samen in één kamer. Ze beslissen 
om samen te masturberen. Ze lachen heel wat af en hebben veel plezier. 

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
  

Casus #11

De meisjes van het turnteam worden elke week gemeten en gewogen. De trainer voelt dan ook aan de 
meisjes om te controleren of de pubertijd al begonnen is. De meisjes voelen zich hier erg ongemakkelijk 
bij maar zeggen niets uit schrik om uit het team te vallen.

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
• Wat zou je kunnen doen of zeggen mocht één van de meisjes van het turnteam dit aan jou vertellen? 
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Casus #12

Fatma (16 jaar) is al enkele maanden aan het chatten met een jongen die ze heel leuk vindt. Ze is erg 
verliefd. De laatste tijd sturen ze meer en meer pikante berichtjes naar elkaar. De jongen vraagt haar 
op een bepaald moment of ze wat meer wil tonen. Na wat aandringen stuurt Fatma een foto van haar 
borsten door naar de jongen. De jongen vraagt steeds meer en dreigt ermee haar foto’s online te zetten 
als zij niet doet wat hij vraagt.

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
• Wat zou je Fatma kunnen aanraden om te doen? Hoe kan je haar helpen?

  

Casus #13

Emma (15 jaar) is aan het chatten met haar vriendin Sophie. Ze hebben het over Murielle, een meisje 
dat hen steeds pest op school. Sophie heeft bij het omkleden na de zwemles stiekem een naaktfoto 
genomen van Murielle. Ze stuurt de foto door naar Emma. Emma vindt dit grappig en stuurt de foto door 
naar de hele school.

Discussie
• Is dit realistisch?
•  Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
• Wie gaat er hier allemaal over de grens?
• Kan je het begrijpen dat Emma de foto doorstuurt?
• Moest Murielle jouw vriendin zijn, wat zou je dan kunnen doen?
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Casus #14

Bram en Mario (beide 17 jaar) zitten in de slaapkamer van Mario. Ze vinden elkaar erg aantrekkelijk en 
beginnen te kussen. Ze beginnen elkaar te strelen. Mario haalt een condoom boven en vraagt aan Bram 
of hij ook zin heeft om verder te gaan. Bram zegt ‘Ja’. 

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
  

Casus #15

Enkele jongens kijken tijdens de jeugdbeweging vaak naar porno en gaan dan samen masturberen. 
Milan voelt zich hier niet gemakkelijk bij en wil niet meedoen. De anderen lachen hem uit en zetten hem 
onder druk om toch mee te doen. Ze pesten hem en zeggen hem dat hij niet durft omdat hij een kleine 
piemel heeft.

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
• Hoe kan Milan reageren? Wat kan hij doen?
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Casus #16

Vince en Yara (allebei 17) zijn al lang vrienden en blijven af en toe bij elkaar slapen. Op een nacht begint 
Vince haar te kussen en haar broek los te knopen. Yara zegt dat ze dit niet wil. Vince dringt aan en zegt 
dat hij dit al zo lang wil en dat hij weet dat zij dit ook eigenlijk wel wilt. Yara herhaalt dat ze dit niet wilt. 
Vince lijkt dit niet gehoord te hebben. Ze beweegt niet meer. Vince gaat toch door en komt bij haar 
binnen. Hij komt klaar. Daarna weent Yara en hij troost haar.

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
• Hoe zou je reageren als Yara jouw vriendin is en je dit vertelt?

  

Casus #17

Op weekend met school wordt er ’s avonds op de kamer van enkele jongeren strippoker gespeeld. 
Wanneer Britt voor de zoveelste keer verliest, moet ze haar T-shirt uitdoen. Ze wil dit niet. Omdat de 
andere jongens en meisjes zo aandringen, doet ze het uiteindelijk toch.

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal?

 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
• Wat zou je kunnen doen moest dit jou overkomen?
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Casus #14

Bram en Mario (beide 17 jaar) zitten in de slaapkamer van Mario. Ze vinden elkaar erg aantrekkelijk en 
beginnen te kussen. Ze beginnen elkaar te strelen. Mario haalt een condoom boven en vraagt aan Bram 
of hij ook zin heeft om verder te gaan. Bram zegt ‘Ja’. 

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
  

Casus #15

Enkele jongens kijken tijdens de jeugdbeweging vaak naar porno en gaan dan samen masturberen. 
Milan voelt zich hier niet gemakkelijk bij en wil niet meedoen. De anderen lachen hem uit en zetten hem 
onder druk om toch mee te doen. Ze pesten hem en zeggen hem dat hij niet durft omdat hij een kleine 
piemel heeft.

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
• Hoe kan Milan reageren? Wat kan hij doen?
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Casus #16

Vince en Yara (allebei 17) zijn al lang vrienden en blijven af en toe bij elkaar slapen. Op een nacht begint 
Vince haar te kussen en haar broek los te knopen. Yara zegt dat ze dit niet wil. Vince dringt aan en zegt 
dat hij dit al zo lang wil en dat hij weet dat zij dit ook eigenlijk wel wilt. Yara herhaalt dat ze dit niet wilt. 
Vince lijkt dit niet gehoord te hebben. Ze beweegt niet meer. Vince gaat toch door en komt bij haar 
binnen. Hij komt klaar. Daarna weent Yara en hij troost haar.

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
• Hoe zou je reageren als Yara jouw vriendin is en je dit vertelt?

  

Casus #17

Op weekend met school wordt er ’s avonds op de kamer van enkele jongeren strippoker gespeeld. 
Wanneer Britt voor de zoveelste keer verliest, moet ze haar T-shirt uitdoen. Ze wil dit niet. Omdat de 
andere jongens en meisjes zo aandringen, doet ze het uiteindelijk toch.

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal?

 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
• Wat zou je kunnen doen moest dit jou overkomen?
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Casus #18

Op een feestje is Luna (een meisje van 17) erg dronken. Simon, een jongen die al lang verliefd 
op haar is, stapt op haar af en begint haar te kussen. Ze kust hem passioneel terug. Simon 
neemt haar mee naar één van de kamers en zit aan haar borsten. Ze is heel erg dronken en 
ligt op bed. Ze zegt geen ‘nee’ dus gaat Simon door. Hij doet haar onderbroek uit en begint 
haar te beffen. 

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
• Wat zou je kunnen doen als Luna je vriendin en je hen naar boven ziet gaan?

  

Casus #19

Imran zit regelmatig op chatroulette en heeft al een keer gemasturbeerd op vraag van een 
meisje. Enkele dagen later merkt hij dat er op school een filmpje de ronde doet van hem 
terwijl hij aan het masturberen is. Iedereen vindt dit grappig en deelt het filmpje. Ook een 
aantal van zijn beste vrienden delen het filmpje.
 
Discussie

• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
• Wie gaat er hier over de grens?
• Wat zou je doen of zeggen moest Imran jouw vriend zijn?
• Wat zijn de gevolgen voor Imran? 
• Wat zou Imran kunnen doen?

INFOBLAD WORKSHOP 15. CASUSSEN  

Hoofdstuk 4: Seksualiteit en seksueel geweld

115

Casus #20

Fay en Aya (16 jaar) zijn al een tijdje samen. Op de speelplaats op school laat één van de jongens uit 
hun klas zijn piemel zien om te tonen wat ze missen. Andere jongens en meisjes die dit zien gebeuren, 
moeten heel hard lachen. 

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
• Wat zou je kunnen doen moesten Fay en Aya jouw vriendinnen zijn?

  

Casus #21

Amira krijgt een flirterig sms’je van Julian. Julian is het lief van haar beste vriendin. Ze twijfelt om iets 
terug te sturen.

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
• Wat zou Amira kunnen doen?

  

Casus #22

De zwemleraar stuurt regelmatig pikante berichtjes naar Jelle. Jelle is één van de betere zwemmers van 
het team. Jelle valt op jongens en heeft dit ooit verteld aan de zwemleraar.

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
• Wat zou je kunnen doen als Jelle jou dit vertelt?
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Casus #18

Op een feestje is Luna (een meisje van 17) erg dronken. Simon, een jongen die al lang verliefd 
op haar is, stapt op haar af en begint haar te kussen. Ze kust hem passioneel terug. Simon 
neemt haar mee naar één van de kamers en zit aan haar borsten. Ze is heel erg dronken en 
ligt op bed. Ze zegt geen ‘nee’ dus gaat Simon door. Hij doet haar onderbroek uit en begint 
haar te beffen. 

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
• Wat zou je kunnen doen als Luna je vriendin en je hen naar boven ziet gaan?

  

Casus #19

Imran zit regelmatig op chatroulette en heeft al een keer gemasturbeerd op vraag van een 
meisje. Enkele dagen later merkt hij dat er op school een filmpje de ronde doet van hem 
terwijl hij aan het masturberen is. Iedereen vindt dit grappig en deelt het filmpje. Ook een 
aantal van zijn beste vrienden delen het filmpje.
 
Discussie

• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
• Wie gaat er hier over de grens?
• Wat zou je doen of zeggen moest Imran jouw vriend zijn?
• Wat zijn de gevolgen voor Imran? 
• Wat zou Imran kunnen doen?
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Casus #20

Fay en Aya (16 jaar) zijn al een tijdje samen. Op de speelplaats op school laat één van de jongens uit 
hun klas zijn piemel zien om te tonen wat ze missen. Andere jongens en meisjes die dit zien gebeuren, 
moeten heel hard lachen. 

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
• Wat zou je kunnen doen moesten Fay en Aya jouw vriendinnen zijn?

  

Casus #21

Amira krijgt een flirterig sms’je van Julian. Julian is het lief van haar beste vriendin. Ze twijfelt om iets 
terug te sturen.

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
• Wat zou Amira kunnen doen?

  

Casus #22

De zwemleraar stuurt regelmatig pikante berichtjes naar Jelle. Jelle is één van de betere zwemmers van 
het team. Jelle valt op jongens en heeft dit ooit verteld aan de zwemleraar.

Discussie
• Is dit realistisch?
• Hoe zit het met de TGV in dit verhaal? 

Criteria Oké Niet oké

Toestemming

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

• Wordt er hier over grenzen gegaan? Over wiens grenzen? 
• Wat zou je kunnen doen als Jelle jou dit vertelt?

 INFOBLAD WORKSHOP 15. CASUSSEN

Hoofdstuk 4: Seksualiteit en seksueel geweld
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Hoe kunnen we weten hoeveel jongeren er in de huidige maatschappij bezig 
zijn met drugs? En is er een reden voor bezorgdheid? Op regelmatige basis 
gebeurt er in Vlaanderen een leerlingenbevraging in het secundair onderwijs 
over het gebruik van legale en illegale drugs (Vlaams expertisecentrum Alcohol 
en andere Drugs (VAD) - www.vad.be). Uit de laatste enquete van de VAD in het 
schooljaar 2016-2017 leren we dat het alcoholgebruik van leerlingen in het 
secundair onderwijs de laatste 10 jaar licht gedaald is, maar dat alcohol de 
meest gebruikte legale drug onder scholieren blijft. Onder de 17- 18-jarigen 
zijn er meer dan twee leerlingen per klas die gemiddeld meer dan tien glazen 
alcohol per week drinken. Ook het tabaksgebruik blijft redelijk stabiel en hoog 
bij de oudste leeftijdsgroepen in het secundair onderwijs. Toch zien wij dat ook 
het tabaksgebruik de afgelopen tien jaar gedaald is. In het schooljaar 2007-2008 
rookte gemiddeld 1 op 4 leerlingen, nu is dat 1 op 5. 

De meest gebruikte illegale drug onder scholieren is duidelijk cannabis. 
Voor cannabisgebruik zien wij sinds 2007-2008 een lichte daling van regelmatig 
gebruik (van 2,9% naar 2,2%). Tussen 16 en 18 jaar gebruiken jongeren meer 
en het aantal gebruikers blijft licht stijgen in 2017. Meer jongens dan meisjes 
hebben ervaring met cannabis, ze roken ook meer joints per keer. In Vlaanderen 
zien we bij de scholieren verschillen tussen de schoolniveau’s. In het ASO wordt 
minder geblowd dan in het TSO. In het BSO, waar de leerlingen gemiddeld ook 
ouder zijn, zien wij het hoogste percentage gebruikers. Andere illegale drugs 
dan cannabis worden door scholieren slechts uitzonderlijk gebruikt. Regelmatig 
gebruik van andere illegale drugs komt nauwelijks voor (0,7%). Het is dus zo dat 
het merendeel van de jongeren geen drugs gebruikt. Jongeren die zelf gebruiken 
denken dus fout als zij denken dat bijna al de jongeren gebruiken. We zullen in dit 
hoofdstuk aandacht besteden aan alcohol, maar vooral aan cannabis. Aan het 
einde van dit hoofdstuk zullen we het hebben over de specifieke werking van een 
aantal andere illegale drugs. 
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Alcohol

Alcohol is een legale drug die heel gewoon geworden is in onze westerse maatschappij. Het 
lijkt bij ieder feestje te horen en als er iets gevierd wordt is alcohol altijd van de partij. Toch 
is het gebruik van alcohol niet onschuldig, zeker niet voor jongeren onder de achttien jaar. 
Maar hoe werkt alcohol eigenlijk? Is het waar dat naarmate je meer drinkt er meer schadelijke 
gevolgen zijn? Wanneer gebruik je teveel en wanneer ben je verslaafd? En wat moet je doen 
als je denkt dat je een drankprobleem hebt? Het is belangrijk om te weten wat alcohol doet 
met jongeren en wat de risico’s zijn. In België is het gebruik van alcohol verboden onder de 
16 jaar. 

Soorten alcohol

Er zijn veel verschillende soorten alcohol, in een gewoon glas bier of in een gewoon glas 
wijn zit ongeveer 10 gram alcohol. Sterke drank wordt ook gemengd met frisdrank, dit zijn 
breezers en shooters. In die drankjes zit ook veel suiker, zodat je de alcohol minder proeft en 
vaak meer alcohol drinkt dan je eigenlijk weet of wil. 

Hoe werkt alcohol en welke schadelijke effecten zijn er? 

Als je alcohol drinkt wordt het via de darmwand in het bloed opgenomen en zo gaat het naar 
het hart, de longen en de hersenen. Na het eerste glas duurt het ongeveer tien minuten voor 
alcohol de hersenen bereikt. Bij alcohol treedt het roeseffect niet onmiddellijk op, na je eerste 
glas heb je nog wat respijt en kan je nog terug. Terwijl het roeseffect onmiddellijk optreedt 
als je cannabis rookt. Verder hebben alcohol en cannabis een gelijkaardige werking op 
de verschillende hersengebieden. In het begin heb je het gevoel dat je je beter en blijer 
voelt, dat je meer kan en meer durft. Het effect van alcohol is anders voor elke jongere. 
Sommige jongeren worden agressief, anderen verdrietig. Soms drink je omdat vrienden 
of andere mensen het voorstellen en het moeilijk lijkt om te weigeren. 

Als je gedronken hebt zijn je reacties vertraagd, je ziet minder en het is gevaarlijker om 
te fietsen, met de brommer of met de wagen te rijden, je hebt dubbel zoveel kans op een 
ongeval. 
Veel alcohol drinken is nooit goed en kan gewenning en verslaving veroorzaken. Als je (te)veel 
drinkt heb je de volgende dag last van een kater. Dan is het duidelijk dat je teveel gedronken 
hebt, je hebt hoofdpijn en je voelt je misselijk en slecht. Voor jongeren met psychische en 
ander problemen is het risico op moeilijkheden groter. Zeker als ze maar weinig kunnen 
rekenen op steun van hun omgeving. 

Verder is alcohol slecht voor de gezondheid, het geeft lichamelijke klachten en het kan onder 
andere kanker veroorzaken. Als je echt veel drinkt raak je langzaam verdoofd of bewusteloos, 
je hersenen werken niet meer goed, je praat niet meer vlot, je kan zaken dubbel zien, je bent 
in de war en afwezig, tenslotte kan je in een coma raken en je kan zelfs sterven door een 
ademhalingsstilstand of een hartstilstand. 

Jongeren en alcohol

In Vlaanderen dronken de meeste jongeren tussen 12 en 18 jaar al ooit alcohol en gemiddeld 
startten ze daarmee op hun veertiende (Melis, 2015). Hoewel wettelijk niet toegestaan, heeft 
toch de helft van de jongeren onder de zestien jaar al alcohol gedronken. Jongeren zijn 
nochtans goed op de hoogte van de wetgeving. Maar liefst 96% weet dat alcohol verboden is 
onder de 16 jaar.
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De frequentie en de hoeveelheid van alcoholgebruik neemt toe met de leeftijd. 16 
jaar is daarbij de scharnierleeftijd. Terwijl 41% van de 12-14-jarigen ooit al alcohol 
dronk, verdubbelt dit tot 80% bij de 15-16-jarigen. Maar zeker ook het vermelden 
waard is dat 10% van de 17-18-jarigen nog nooit alcohol dronk.

Riskante drinkpatronen zoals dagelijks drinken, regelmatig dronken zijn 
of bingedrinken komen het meest voor in de oudste leeftijds- groepen. De 
wetenschappelijke norm voor bingedrinken is 4 standaardglazen voor vrouwen 
en 6 standaardglazen voor mannen in een tijdspanne van 2 uur (let wel, dit is een 
norm voor volwassenen). Maandelijks of vaker bingedrinken komt voor bij 34% van 
de 17-18-jarigen.

Het Uitgaansonderzoek van VAD (Rosiers, 2016) toont aan dat alcohol de 
belangrijkste partydrug is en blijft. In dit onderzoek is iets meer dan de helft (55%) 
van de onderzoekspopulatie tussen 14 en 24 jaar. 95% van de uitgaanders dronk 
het voorbije jaar alcohol. 69% deed dit regelmatig (minstens één keer per week). 
60% van de uitgaanders deed maandelijks of vaker aan bingedrinken.

Jongeren zouden eigenlijk niet mogen drinken omdat alcoholgebruik nog slechter 
is voor jongeren dan voor volwassenen. De meeste jongeren onderschatten de 
negatieve effecten van alcohol op hun hersenen die nog volop in ontwikkeling zijn. 
Zie https://www.vad.be/artikels/detail/alcohol-en-jongeren

Welke jongeren komen in de problemen door alcohol?

De meerderheid van de jongeren komen niet in de problemen door hun 
alcoholgebruik en het lukt hen over het algemeen om de controle over hun gebruik 
te houden. Maar jongeren die zich psychisch niet zo goed voelen of een probleem 
met zich meedragen zijn meer geneigd om alcohol te gaan gebruiken en hierin 
door te gaan. 
Wanneer drink je teveel? Als je begint te drinken om in een betere stemming te 
komen, om je beter te voelen of omdat je problemen hebt. Als je probeert om 
minder te drinken en het maar niet wil lukken om te minderen of te stoppen. Als 
je problemen hebt met concentratie en geheugen en als je black-outs hebt. Als je 
geen controle hebt over je gebruik en als alcohol je leven teveel gaat beheersen. 
Als je last hebt als je stopt met drinken en als je moet drinken om je terug beter 
te voelen. Dat betekent dat er al sprake is van ontwenningsverschijnselen en dan 
ben je verslaafd aan alcohol. Als je teveel drinkt kan je eerst zelf proberen om te 
minderen met drinken, maar als dat niet lukt praat er dan over met betrouwbare 
volwassenen of ga voor hulp naar je huisarts. Als je jongeren kent die teveel drinken 
kan je hen ook helpen door het gewoon al tegen hen te zeggen en er met hen over 
te praten. Je kan hen aanmoedigen om hulp te zoeken en om beter voor zichzelf 
te zorgen.

Cannabis

Wat moet je als begeleider van jongeren in een workshop over drugs weten over 
cannabis? En wat moeten de jongeren zelf weten? Is het een onschuldig product 
dat inderdaad minder gevaarlijk is dan alcohol en tabak of is het toch schadelijker 
dan over het algemeen gedacht wordt? Maatschappelijk is er de laatste jaren een 
ruimer draagvlak ontstaan voor het gebruik van cannabis. Men lijkt echter niet echt 
te weten hoe cannabis werkt en wat de mogelijke effecten zijn van acuut, chronisch 
en frequent gebruik.
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ander problemen is het risico op moeilijkheden groter. Zeker als ze maar weinig kunnen 
rekenen op steun van hun omgeving. 

Verder is alcohol slecht voor de gezondheid, het geeft lichamelijke klachten en het kan onder 
andere kanker veroorzaken. Als je echt veel drinkt raak je langzaam verdoofd of bewusteloos, 
je hersenen werken niet meer goed, je praat niet meer vlot, je kan zaken dubbel zien, je bent 
in de war en afwezig, tenslotte kan je in een coma raken en je kan zelfs sterven door een 
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Zie https://www.vad.be/artikels/detail/alcohol-en-jongeren

Welke jongeren komen in de problemen door alcohol?
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Acute effecten van cannabis

Jongeren hebben de neiging om het roken van een joint te vergelijken met het roken van een 
sigaret. Maar dan zitten ze verkeerd, het is eerder te vergelijken met het drinken van een aantal 
biertjes. Cannabis wordt gebruikt omwille van het effect op de gevoelswereld. Het is afkomstig 
van de cannabis-plant en wordt meestal gerookt onder de vorm van een joint, een soort zelf 
gerolde sigaret. Het roeseffect van cannabis of het ‘high’ gevoel treedt onmiddellijk op bij 
gebruik, terwijl je met alcohol meer respijt hebt, na het eerste pintje kan je je nog bedenken. 
Het roeseffect wordt door jonge gebruikers beschreven als een gevoel van blijdschap en 
euforie. Zintuiglijke ervaringen lijken versterkt, het besef van tijd en ruimte vervaagt en men 
voelt zich vrijer en licht ontremd. Het roeseffect gaat gepaard met een verslechtering van 
het werkgeheugen en het korte-termijn geheugen. Er ontstaan moeilijkheden met het 
opslaan van informatie en nadien met het ophalen van herinneringen aan wat er gebeurde 
tijdens de cannabisroes. Er is ook een verslechtering van de aandachtsfuncties en het 
beoordelingsvermogen. De gebruiker is minder responsief en betrokken op zijn omgeving en 
is zich meestal niet bewust van het effect van cannabis op zijn denkvermogen. Er treden ook 
stoornissen op in de motorische coördinatie. Men reageert trager, het evenwicht is slechter 
en dus vermindert de rijvaardigheid. Fietsen of autorijden onder invloed van cannabis is ten 
stelligste af te raden en het risico op een ongeval is dubbel zo groot.

Hoge doseringen en zelfs een éénmalige hoge dosis cannabis zijn geassocieerd met een  
verhoogde kans op een psychotische ervaring. Daar is men behoorlijk van in de war en 
men verliest het contact met de werkelijkheid. Men hoort en ziet dingen die er niet zijn 
(hallucinaties), het denken zit grondig fout (waandenkbeelden), de spraak is onsamenhangend 
en men reageert opgewonden en geagiteerd. Psychotische jongeren zijn niet meer gevoelig 
voor correctie en zijn niet meer bereikbaar. Sommige jongeren lijken eerder stil te vallen, 
verzonken in de eigen leefwereld maar ook zij reageren niet meer op een appel. Anderen 
worden overvallen door angsten. Cannabis kan een acute paniekreactie veroorzaken. De 
jongere zelf heeft geen voeling met wat hem overkomt. Voor mensen die het zien gebeuren is 
het een verbijsterende ervaring. 

Meisjes en jongens onder invloed zullen ook meer seksueel risicogedrag vertonen omdat 
zij meer ontremd en/of meegaander zijn. Omwille van hun aangetast oordeelsvermogen 
zullen zij een risicovolle situatie niet snel genoeg kunnen inschatten. Meisjes gaan dan 
vaker of laten vaker over hun grenzen gaan, met alle onprettige bijhorende gevolgen. 
Cannabis heeft ook een negatieve invloed op de erectiele functie en het libido bij jongens.  
De acute effecten van cannabis zijn meestal kortdurend. Bij het roken van cannabis worden 
de eerste twee uur als het hoogtepunt ervaren en het effect duurt ongeveer drie tot vier uur, 
het kan echter, afhankelijk van het gebruik en de gevoeligheid van de gebruiker tot twaalf uur 
aanhouden.

Chronisch en frequent cannabisgebruik

Bij frequent en langdurig cannabisgebruik ontstaan er meer nadelige effecten. Het risico 
op afhankelijkheid neemt toe. Uit onderzoek blijkt dat, bij dagelijks gebruik, het risico op 
verslaving kan oplopen tot één op twee. Adolescenten die cannabis gebruiken, drinken 
en roken ook meer en vaker. Cannabisgebruik maakt de stap naar het gebruik van andere 
middelen kleiner. Dit hoeft niet zo te zijn, maar het is wel zo dat bijna elke jongere die andere 
illegale middelen gebruikt, begonnen is met cannabis. Bij jongeren met een genetische 
kwetsbaarheid voor schizofrenie is cannabisgebruik één van de uitlokkende factoren voor 
een eerste psychotische opstoot en verdubbelt het risico op het ontwikkelen van de 
zeldzame ziekte schizofrenie. Jongeren met schizofrenie die na een psychotische opstoot 
doorgaan met gebruik hebben een slechtere prognose dan jongeren die stoppen. Lichamelijk 
veroorzaakt cannabis net dezelfde problemen als tabak, met aandoeningen van de 
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luchtwegen (chronische bronchitis), een verminderde longfunctie en een verhoogd risico op 
kanker. Sommige mensen zijn allergisch aan cannabis en gebruik kan dan ernstige allergische 
reacties veroorzaken. Er is tot hiertoe nog geen jongere overleden door een overdosis of 
een intoxicatie met cannabis. Bij een intoxicatie is er sprake van een gestoorde motorische 
coördinatie, er kunnen angsten of paniekreacties optreden en het oordeelsvermogen is 
aangetast. 

Welke jongeren komen in de problemen door hun cannabisgebruik? 

De meerderheid van de jongeren raken niet in de problemen door hun cannabisgebruik. Het 
is ondertussen duidelijk dat vooral ‘kwetsbare’ jongeren kans maken op het ontwikkelen van 
een verslavingsproblematiek in de adolescentie. Dit is afhankelijk van een brede waaier van 
factoren zoals erfelijkheid, temperament en kinderpsychiatrische problemen. Verder spelen 
risicofactoren en beschermende factoren een belangrijke rol. Hoe meer risicofactoren, hoe 
groter de kans dat het fout loopt. Hoe meer protectieve factoren, hoe meer buffer tegen de 
negatieve invloed van de risicofactoren. Risicofactoren en protectieve factoren situeren zich 
binnen het individu, het gezin, de relationele context, op school, in de vrije tijd en binnen 
de bredere maatschappelijke context. De wisselwerking tussen risicofactoren en protectieve 
factoren speelt een complexe rol in het tot stand komen van misbruik en afhankelijkheid. Bij 
jongeren uit problematische gezinnen en bij jongeren die zich niet goed voelen op school zal 
er meer risico zijn op het ontwikkelen van problemen en uiteindelijk van een verslaving, dan 
bij jongeren die zich ‘goed genoeg’ voelen en zich gesteund weten door hun omgeving. 

Cannabis en adolescenten

Adolescenten zijn extra kwetsbaar voor de negatieve gevolgen van cannabisgebruik. Het 
rijpingsproces van de hersenen zorgt bij adolescenten voor een specifiek onevenwicht, de 
hersenen zijn tijdelijk uit balans. De hersenfuncties die het ‘gezond verstand’ impliceren, 
zoals nadenken, plannen, organiseren, gevolgen inschatten en afwegingen maken, en die 
het gedrag mee aansturen komen later tot rijping dan de emotionele hersengebieden. Het 
emotionele brein helpt om emotionele signalen te verwerken en om emoties te sturen en 
te controleren. Door de dominerende rol van het beloningscentrum reageert het brein van 
de adolescent op een meer emotionele manier. De adolescent denkt met zijn hart en niet 
met zijn verstand en is dus extra gevoelig voor beloning, dit geldt ook voor de effecten van 
genotsmiddelen. Adolescenten zijn dus sneller geneigd om te experimenteren met cannabis 
en kwetsbare adolescenten zullen ook sneller doorgaan met cannabis en hierdoor in de 
problemen komen.

Jongvolwassenen en volwassenen zullen minder snel een verslaving ontwikkelen en 
hebben ook minder last van het negatieve cognitieve impact van cannabis. Cannabis is 
dus gevaarlijker voor adolescenten dan voor volwassenen. 

Cannabis en school 

Voor jongeren die schoolse prestaties moeten neerzetten is cannabisgebruik nefast. Als je 
tijdens of voor de schooluren gebruikt, gaan de lessen aan je voorbij zonder dat je er iets 
van opsteekt. Cannabisgebruik kan een schoolse achterstand veroorzaken en vermindert 
schoolse prestaties. Bij jongeren die cannabis gebruiken zien we bij frequent gebruik 
een verslechtering van de cognitieve functies. Algemeen wordt aangenomen dat deze 
verslechtering omkeerbaar is als het gebruik gestopt wordt. 
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Acute effecten van cannabis
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zullen zij een risicovolle situatie niet snel genoeg kunnen inschatten. Meisjes gaan dan 
vaker of laten vaker over hun grenzen gaan, met alle onprettige bijhorende gevolgen. 
Cannabis heeft ook een negatieve invloed op de erectiele functie en het libido bij jongens.  
De acute effecten van cannabis zijn meestal kortdurend. Bij het roken van cannabis worden 
de eerste twee uur als het hoogtepunt ervaren en het effect duurt ongeveer drie tot vier uur, 
het kan echter, afhankelijk van het gebruik en de gevoeligheid van de gebruiker tot twaalf uur 
aanhouden.

Chronisch en frequent cannabisgebruik

Bij frequent en langdurig cannabisgebruik ontstaan er meer nadelige effecten. Het risico 
op afhankelijkheid neemt toe. Uit onderzoek blijkt dat, bij dagelijks gebruik, het risico op 
verslaving kan oplopen tot één op twee. Adolescenten die cannabis gebruiken, drinken 
en roken ook meer en vaker. Cannabisgebruik maakt de stap naar het gebruik van andere 
middelen kleiner. Dit hoeft niet zo te zijn, maar het is wel zo dat bijna elke jongere die andere 
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kwetsbaarheid voor schizofrenie is cannabisgebruik één van de uitlokkende factoren voor 
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luchtwegen (chronische bronchitis), een verminderde longfunctie en een verhoogd risico op 
kanker. Sommige mensen zijn allergisch aan cannabis en gebruik kan dan ernstige allergische 
reacties veroorzaken. Er is tot hiertoe nog geen jongere overleden door een overdosis of 
een intoxicatie met cannabis. Bij een intoxicatie is er sprake van een gestoorde motorische 
coördinatie, er kunnen angsten of paniekreacties optreden en het oordeelsvermogen is 
aangetast. 

Welke jongeren komen in de problemen door hun cannabisgebruik? 

De meerderheid van de jongeren raken niet in de problemen door hun cannabisgebruik. Het 
is ondertussen duidelijk dat vooral ‘kwetsbare’ jongeren kans maken op het ontwikkelen van 
een verslavingsproblematiek in de adolescentie. Dit is afhankelijk van een brede waaier van 
factoren zoals erfelijkheid, temperament en kinderpsychiatrische problemen. Verder spelen 
risicofactoren en beschermende factoren een belangrijke rol. Hoe meer risicofactoren, hoe 
groter de kans dat het fout loopt. Hoe meer protectieve factoren, hoe meer buffer tegen de 
negatieve invloed van de risicofactoren. Risicofactoren en protectieve factoren situeren zich 
binnen het individu, het gezin, de relationele context, op school, in de vrije tijd en binnen 
de bredere maatschappelijke context. De wisselwerking tussen risicofactoren en protectieve 
factoren speelt een complexe rol in het tot stand komen van misbruik en afhankelijkheid. Bij 
jongeren uit problematische gezinnen en bij jongeren die zich niet goed voelen op school zal 
er meer risico zijn op het ontwikkelen van problemen en uiteindelijk van een verslaving, dan 
bij jongeren die zich ‘goed genoeg’ voelen en zich gesteund weten door hun omgeving. 

Cannabis en adolescenten

Adolescenten zijn extra kwetsbaar voor de negatieve gevolgen van cannabisgebruik. Het 
rijpingsproces van de hersenen zorgt bij adolescenten voor een specifiek onevenwicht, de 
hersenen zijn tijdelijk uit balans. De hersenfuncties die het ‘gezond verstand’ impliceren, 
zoals nadenken, plannen, organiseren, gevolgen inschatten en afwegingen maken, en die 
het gedrag mee aansturen komen later tot rijping dan de emotionele hersengebieden. Het 
emotionele brein helpt om emotionele signalen te verwerken en om emoties te sturen en 
te controleren. Door de dominerende rol van het beloningscentrum reageert het brein van 
de adolescent op een meer emotionele manier. De adolescent denkt met zijn hart en niet 
met zijn verstand en is dus extra gevoelig voor beloning, dit geldt ook voor de effecten van 
genotsmiddelen. Adolescenten zijn dus sneller geneigd om te experimenteren met cannabis 
en kwetsbare adolescenten zullen ook sneller doorgaan met cannabis en hierdoor in de 
problemen komen.

Jongvolwassenen en volwassenen zullen minder snel een verslaving ontwikkelen en 
hebben ook minder last van het negatieve cognitieve impact van cannabis. Cannabis is 
dus gevaarlijker voor adolescenten dan voor volwassenen. 

Cannabis en school 

Voor jongeren die schoolse prestaties moeten neerzetten is cannabisgebruik nefast. Als je 
tijdens of voor de schooluren gebruikt, gaan de lessen aan je voorbij zonder dat je er iets 
van opsteekt. Cannabisgebruik kan een schoolse achterstand veroorzaken en vermindert 
schoolse prestaties. Bij jongeren die cannabis gebruiken zien we bij frequent gebruik 
een verslechtering van de cognitieve functies. Algemeen wordt aangenomen dat deze 
verslechtering omkeerbaar is als het gebruik gestopt wordt. 
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Hoe problematisch cannabisgebruik herkennen? 

Om problematisch gebruik bij jongeren te herkennen moet je wat meer weten over 
de opeenvolgende fasen van het verslavingsproces (experimenteren, actief zoeken, 
systematisch gebruik, misbruik en verslaving). Van de jongeren zelf ga je niet veel te weten 
komen, doorgaans houden zij hun gebruik verborgen en zij gaan ontwijkend en afhoudend 
reageren op vragen. Daarom is het nuttig om de kenmerken van problematisch gebruik te 
kennen. De jongere die frequent begint te gebruiken en een risico loopt op het ontwikkelen 
van misbruik en verslaving vertoont ook nog andere psychosociale problemen. Er is een 
schoolse achteruitgang merkbaar, hij of zij krijgt meestal ook problemen thuis in de relatie 
met de ouders, hij/zij verwaarloost zijn/haar hobby’s en verandert van vriendenkring. 
Veranderingen in het functioneren van jongeren moeten ons altijd doen denken aan 
mogelijk druggebruik. Druggebruik wordt vaak te laat, veel te laat gedetecteerd omdat zowel 
ouders als hulpverleners snel denken dat de problemen verband houden met de puberteit 
en omdat de jongeren meestal zullen ontkennen. Jongeren zullen zelf niet beginnen over 
hun problemen en zeker niet over hun druggebruik. Maar toch wordt het gesprek met deze 
jongeren te weinig aangegaan door ouders en hulpverleners. Niet alleen de jongeren praten 
niet graag over cannabis maar ook leerkrachten en hulpverleners vinden het blijkbaar 
moeilijk om het onderwerp bespreekbaar te stellen. Er wordt niet doorgevraagd naar 
eventueel cannabisgebruik en het onderwerp cannabis krijgt zeker geen prioriteit in het 
gesprek met een kwetsbare jongere. Voor volwassenen lijkt het bijna net zo moeilijk om over 
drugs te praten als om over seks te praten. Maar er zijn ook eenvoudige manieren om meer 
te weten te komen over mogelijk druggebruik bij jongeren, zoals de CRAFFT vragenlijst, die 
uitgeschreven staat in de workshops van deze handleiding. En een toxicologische screening 
van de urine bij de huisarts kan ook altijd uitsluiting geven over cannabisgebruik bij jongeren. 
Jongeren die zelf meer willen weten over drugs kunnen kijken op internet en surfen naar de 
druglijn (www.druglijn.be).

Hoe problematisch cannabisgebruik voorkomen? 

Het stilzwijgen over drugs werkt niet, en het informeren van jongeren alleen is niet voldoende 
om jongeren op een effectieve manier van drugs te weerhouden. Activiteiten die jongeren 
helpen om emotionele, familiale en sociale conflicten te herkennen en te overkomen zijn ook 
nodig. Drugs zorgen meestal voor een onmiddellijk gevoel van plezier of ontspanning zowel 
op emotioneel als op fysiek vlak waardoor het voor sommigen een gemakkelijke uitweg lijkt. 
Bij de preventie is het dus van belang om jongeren te helpen met alternatieve manieren om 
met hun emoties om te gaan, om hen meer zelfvertrouwen en sociale vaardigheden bij te 
brengen. In de workshops is het van groot belang om een niet-oordelende houding aan te 
nemen zodat jongeren zich comfortabel voelen om hun mening en ervaringen te delen. Het 
totaal verbieden van drugs heeft soms ook het tegengestelde effect; rebelse jongeren zouden 
het dan net aanlokkelijk vinden om dat wat verboden is uit te proberen. Het uiteindelijke doel 
van de workshops over dit thema is om jongeren aan te sporen om gezonde keuzes te maken 
en om een voor zichzelf een gezonde levensstijl te ontwikkelen op basis van objectieve kennis 
over druggebruik.

Drempelwaarden voor problematisch gebruik van alcohol en cannabis

Drempelwaarden voor verdere diagnostiek en behandeling van alcohol en drugs (Hendriks et 
al, 2014)8 
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 ALCOHOL  EN DRUGS

Kinderen/adolescenten t/m 12 jaar 
Elk gebruik van alcohol, tabak, cannabis of andere drugs wordt, ongeacht de frequentie 
en hoeveelheid, als risicovol beschouwd 

Adolescenten 13 t/m 15 jaar 
Alcohol: 
• De jongere heeft op 5 of meer dagen 1-2 glazen alcohol gedronken en/of:
• De jongere heeft op 3 of meer dagen 3 of meer glazen gedronken 

Cannabis: 
• De jongere heeft op 3 of meer dagen cannabis gebruikt 

Overige drugs: 
• De jongere heeft op 1 of meer dagen andere drugs gebruikt 

Adolescenten 16 jaar en ouder 
Alcohol: 
• De jongere heeft op 12 of meer dagen 1-2 glazen alcohol gedronken en/of: 
• Jongens: de jongere heeft op 9 of meer dagen 3-4 glazen gedronken en/of: 
• Jongens: de jongere heeft op 5 of meer dagen 5 of meer glazen gedronken
• Meisjes: de jongere heeft op 5 of meer dagen 3 of meer glazen gedronken 

Cannabis: 
• De jongere heeft op 5 of meer dagen in de maand cannabis gebruikt 

Overige drugs: 
• De jongere heeft op 2 of meer dagen andere drugs gebruikt 

Andere drugs

Ecstasy (XTC of MDMA of 3,4-methyleendioxymethamfetamine) is een typische uitgaansdrug 
of feestdrug. Het wordt verkocht onder de vorm van pillen. De meeste jongeren gebruiken 
nooit XTC. Door het gebruik voel je je euforisch. Het middel heeft ook bijwerkingen maar is 
niet verslavend. Er zijn wel risico’s verbonden aan het gebruik: oververhitting, psychische 
problemen, hartritmestoornissen, watervergiftiging en leverfalen. De hoeveelheid MDMA in 
XTC-pillen is de afgelopen jaren sterk toegenomen en hoog gedoseerde pillen geven meer 
risico. Het gebruik van XTC is niet ongevaarlijk, bij 1 op 250 gebruikers komen er problemen 
en er sterven ook mensen door gebruik. 
 
Speed heeft een stimulerende werking en wordt verkocht als een wit of geelachtig 
poeder, soms wordt het verwerkt in pillen of capsules. De werkzame stof is amfetamine. 
Jongeren gebruiken speed om minder snel moe te worden en om langer wakker en alert 
te kunnen blijven, het onderdrukt ook het hongergevoel. Speed geeft een opgewekt 
gevoel en vergroot het zelfvertrouwen. Speed heeft nare bijwerkingen, men kan zich ziek 
of misselijk voelen, maar ook verward en angstig. Mensen worden soms achterdochtig 
of agressief na het gebruik van speed. Als je veel speed gebruikt krijg je soms depressieve 
gevoelens en dit kan gaan tot psychotische gewaarwordingen. Veel gebruikers hebben 
last van tandenknarsen en ongecontroleerde kauwbewegingen, en ook als je stopt kunnen 
deze dwangmatige bewegingen blijven bestaan. Ook dit product kan oververhitting en 
hartritmestoornissen veroorzaken omdat speed de hartslag versnelt en de bloeddruk 
verhoogt. Het is lichamelijk niet verslavend, maar veel gebruikers denken makkelijk dat zij 
niet zonder speed kunnen. Intensief gebruik zou kunnen leiden tot hersenbeschadiging.  
Omdat de hersenen van jongeren nog volop in ontwikkeling zijn is gebruik van speed voor 
hen extra riskant. Het kan de ontwikkeling van de hersenen verstoren en vergroot de kans op 
verslaving op latere leeftijd. 
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Hoe problematisch cannabisgebruik herkennen? 

Om problematisch gebruik bij jongeren te herkennen moet je wat meer weten over 
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ouders als hulpverleners snel denken dat de problemen verband houden met de puberteit 
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druglijn (www.druglijn.be).
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nodig. Drugs zorgen meestal voor een onmiddellijk gevoel van plezier of ontspanning zowel 
op emotioneel als op fysiek vlak waardoor het voor sommigen een gemakkelijke uitweg lijkt. 
Bij de preventie is het dus van belang om jongeren te helpen met alternatieve manieren om 
met hun emoties om te gaan, om hen meer zelfvertrouwen en sociale vaardigheden bij te 
brengen. In de workshops is het van groot belang om een niet-oordelende houding aan te 
nemen zodat jongeren zich comfortabel voelen om hun mening en ervaringen te delen. Het 
totaal verbieden van drugs heeft soms ook het tegengestelde effect; rebelse jongeren zouden 
het dan net aanlokkelijk vinden om dat wat verboden is uit te proberen. Het uiteindelijke doel 
van de workshops over dit thema is om jongeren aan te sporen om gezonde keuzes te maken 
en om een voor zichzelf een gezonde levensstijl te ontwikkelen op basis van objectieve kennis 
over druggebruik.

Drempelwaarden voor problematisch gebruik van alcohol en cannabis

Drempelwaarden voor verdere diagnostiek en behandeling van alcohol en drugs (Hendriks et 
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verslaving op latere leeftijd. 
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Cocaïne is een wit poeder dat uit de bladeren van de cocaplant wordt gehaald. Jongeren 
gebruiken het om een energiek gevoel te krijgen. Je zelfvertrouwen groeit en je voelt geen 
vermoeidheid meer. Het is een wit poeder dat meestal gesnoven wordt. Het is slecht voor het 
hart, je kan je ziek voelen na gebruik en je kan psychotisch worden als je hier gevoelig voor 
bent. Bij cocaïnegebruik treedt verslaving snel op.

Besluit

Drugs gebruiken is gevaarlijker voor jongeren dan voor volwassenen onder andere omdat 
de hersenen van jongeren nog volop in ontwikkeling zijn. Vaak denken jongeren dat zij beter 
presteren en meer kunnen onder invloed van drugs. Aanvankelijk is dat misschien zo maar op 
langere termijn krijgen jongeren juist problemen en zijn drugs geen goede oplossing. Omwille 
van het effect van drugs op de hersenen kunnen jongeren sneller een verslaving ontwikkelen. 
Kwetsbare jongeren zijn ook gevoeliger voor de negatieve bijwerkingen van drugs. De grens 
tussen onschuldig en problematisch gebruik is niet scherp afgelijnd en zo kunnen jongeren 
gemakkelijk in de problemen komen. Doorgaans zien ze geen link tussen hun gebruik en de 
problemen en gaan ze de moeilijkheden eerder minimaliseren of ontkennen. Het wordt lastig 
als druggebruik een gewoonte wordt (in bepaalde situaties en met bepaalde vrienden) en 
een manier is geworden om met stress en moeilijke gevoelens om te gaan. Als je meer en 
meer gaat gebruiken kan je je niet meer goed voelen zonder drugs. Als het zover is, heb je een 
probleem. Dan hebben jongeren vaak hulp nodig om het probleem aan te pakken. En dan 
kan het belangrijk zijn om open te staan voor opmerkingen en feedback van betrouwbare 
volwassenen en van niet-gebruikende vrienden. Als jongeren een ‘objectievere’ inschatting 
willen maken kunnen ze ook altijd een zelftest doen op de internetsite www.hoeveelisteveel.be 
of informatie inwinnen op de site www.druglijn.be. 

In onze maatschappij heeft het jaren geduurd vooraleer de harde wetenschappelijke inzichten 
over de schadelijkheid van alcohol en tabak zijn doorgedrongen. Via wettelijke maatregelen en 
campagnes probeert men nu gebruik te ontraden en terug te dringen. En het is gemeengoed 
geworden dat jongeren onder de achttien jaar geen alcohol of tabak zouden mogen gebruiken. 
Toch gaan er in de huidige maatschappij stemmen op om cannabis te legaliseren. Wat moet 
je daar als jongere over denken? In ieder land waar cannabis gelegaliseerd wordt, blijft men 
gelukkig wel beseffen dat druggebruik voor jongeren schadelijk kan zijn. In al de landen waar 
cannabis gelegaliseerd werd, blijft gebruik verboden voor jongeren onder de 18 of 21 jaar. Dat 
is een duidelijk signaal.
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ALCOHOL  EN DRUGS  
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Nuttige links

Hoofdstuk 5: Alcohol en drugs

 ALCOHOL  EN DRUGS

VAD 
VAD is het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs. Dit omvat ook psychoactieve medicatie, 
gokken en gamen. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en 
andere drugs. 
https://www.vad.be/ 

De Druglijn 
Voor alle vragen over drank, drugs, pillen, gamen en gokken 
https://www.druglijn.be/ 

Trimbos Instituut (Nederland) 
Het Trimbos-instituut doet onderzoek naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. 
Trimbos zet zich met kennis en innovatie actief in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid in 
Nederland en daarbuiten. 
https://www.trimbos.nl/ 



124

Hoofdstuk 5: Alcohol en drugs

Cocaïne is een wit poeder dat uit de bladeren van de cocaplant wordt gehaald. Jongeren 
gebruiken het om een energiek gevoel te krijgen. Je zelfvertrouwen groeit en je voelt geen 
vermoeidheid meer. Het is een wit poeder dat meestal gesnoven wordt. Het is slecht voor het 
hart, je kan je ziek voelen na gebruik en je kan psychotisch worden als je hier gevoelig voor 
bent. Bij cocaïnegebruik treedt verslaving snel op.

Besluit

Drugs gebruiken is gevaarlijker voor jongeren dan voor volwassenen onder andere omdat 
de hersenen van jongeren nog volop in ontwikkeling zijn. Vaak denken jongeren dat zij beter 
presteren en meer kunnen onder invloed van drugs. Aanvankelijk is dat misschien zo maar op 
langere termijn krijgen jongeren juist problemen en zijn drugs geen goede oplossing. Omwille 
van het effect van drugs op de hersenen kunnen jongeren sneller een verslaving ontwikkelen. 
Kwetsbare jongeren zijn ook gevoeliger voor de negatieve bijwerkingen van drugs. De grens 
tussen onschuldig en problematisch gebruik is niet scherp afgelijnd en zo kunnen jongeren 
gemakkelijk in de problemen komen. Doorgaans zien ze geen link tussen hun gebruik en de 
problemen en gaan ze de moeilijkheden eerder minimaliseren of ontkennen. Het wordt lastig 
als druggebruik een gewoonte wordt (in bepaalde situaties en met bepaalde vrienden) en 
een manier is geworden om met stress en moeilijke gevoelens om te gaan. Als je meer en 
meer gaat gebruiken kan je je niet meer goed voelen zonder drugs. Als het zover is, heb je een 
probleem. Dan hebben jongeren vaak hulp nodig om het probleem aan te pakken. En dan 
kan het belangrijk zijn om open te staan voor opmerkingen en feedback van betrouwbare 
volwassenen en van niet-gebruikende vrienden. Als jongeren een ‘objectievere’ inschatting 
willen maken kunnen ze ook altijd een zelftest doen op de internetsite www.hoeveelisteveel.be 
of informatie inwinnen op de site www.druglijn.be. 

In onze maatschappij heeft het jaren geduurd vooraleer de harde wetenschappelijke inzichten 
over de schadelijkheid van alcohol en tabak zijn doorgedrongen. Via wettelijke maatregelen en 
campagnes probeert men nu gebruik te ontraden en terug te dringen. En het is gemeengoed 
geworden dat jongeren onder de achttien jaar geen alcohol of tabak zouden mogen gebruiken. 
Toch gaan er in de huidige maatschappij stemmen op om cannabis te legaliseren. Wat moet 
je daar als jongere over denken? In ieder land waar cannabis gelegaliseerd wordt, blijft men 
gelukkig wel beseffen dat druggebruik voor jongeren schadelijk kan zijn. In al de landen waar 
cannabis gelegaliseerd werd, blijft gebruik verboden voor jongeren onder de 18 of 21 jaar. Dat 
is een duidelijk signaal.

Hoofdstuk 5: Alcohol en drugs

ALCOHOL  EN DRUGS  

125

Nuttige links

Hoofdstuk 5: Alcohol en drugs

 ALCOHOL  EN DRUGS

VAD 
VAD is het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs. Dit omvat ook psychoactieve medicatie, 
gokken en gamen. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en 
andere drugs. 
https://www.vad.be/ 

De Druglijn 
Voor alle vragen over drank, drugs, pillen, gamen en gokken 
https://www.druglijn.be/ 

Trimbos Instituut (Nederland) 
Het Trimbos-instituut doet onderzoek naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. 
Trimbos zet zich met kennis en innovatie actief in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid in 
Nederland en daarbuiten. 
https://www.trimbos.nl/ 



—

126

WORKSHOP 16. PLEZIER EN RISICO’S 

Doel
• Nadenken over de risico’s die gepaard gaan met zaken die ons ook plezier verschaffen en bespreken 

van strategieën om deze risico’s te reduceren

Materiaal
• Flipcharts
• Stiften
• Magazines
• Scharen
• Lijm

Duur  90 min

Verloop
1. Nodig de deelnemers uit om na te denken over dingen die hen plezier geven. Maak samen met de 

deelnemers een top 5. 

2. Verdeel de groep in 5 kleinere groepjes. Elke groep zal vervolgens aan de slag gaan met één van de 
vooraf bepaalde 5 dingen die hen plezier geven.

3. Geef elke groep een flipchart en vraag hen 3 kolommen te tekenen met als titel ‘Plezier’, ‘Risico’s’ en 
‘Bescherming’. Vraag hen om in de kolom ‘Plezier’ hun toegewezen activiteit te noteren. Vraag hen 
vervolgens om na te denken over de risico’s die met dit plezier gepaard gaan en ze op te schrijven 
in de kolom ‘Risico’s’. In de kolom ‘Bescherming’ komen factoren te staan die hen helpen om de 
risico’s te vermijden of te minimaliseren (in totaal krijgen ze hier 20 min. de tijd voor). 

Een voorbeeld: 

Plezier Risico’s Bescherming

Eten
Overgewicht en 

gezondheidsproblemen
Eten van vervallen producten

Evenwichtige voeding zoeken
Kijk de vervaldatum na

Roken
Te veel roken

Slecht ruikende adem
Gezondheidsproblemen 

Rook minder
Stop met roken

Alcohol drinken
Slechte keuzes maken

Jezelf niet meer onder controle 
hebben

Minder drinken
Vragen aan een vriend(in) 
om je in het oog te houden

Zorg voor elkaar 

4. Vraag of er telkens één iemand van elke groep hun kolommen wil voorstellen aan de grote groep. 
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Hoofdstuk 5: Alcohol en drugs

Discussie
• Waarom is het belangrijk om stil te staan bij risico’s die gepaard gaan met plezier? 
• Waarom is het belangrijke om stil te staan bij hoe we ons tegen de risico’s kunnen 

beschermen? 
• Hoe kunnen we deze oefening toepassen op het gebruik van drugs? Wat is de link met 

plezier, risico’s en bescherming? 
• Zoeken sommige mensen net de risico’s op? Hoe komt dat? (Ter info: risicogedrag wordt 

vaak geassocieerd met een bewijs van mannelijkheid)
• Is er een verschil tussen jongens en meisjes in het opzoeken van risico’s? 
• Hoe kan je voor elkaar zorgen in bepaalde risicosituaties? 
• Heb je ooit al gehoord over schadebeperking? 

Schadebeperking: 

… is een alternatief model om te kijken naar druggebruik en verslaving (in de plaats van 
een  morele of criminele veroordeling).

… erkent dat onthouding de ideale uitkomst is, maar aanvaardt alternatieven die de 
schade beperken.

… promoot laagdrempelige toegang tot diensten.

… is gebaseerd op de principes van meelevend pragmatisme versus moralistische 
idealisme.

• Welke informatie en ondersteuning hebben jongeren nodig om schadebeperking toe te 
passen in hun eigen leven?

• Hoe kan je anderen aanzetten om over schadebeperking na te denken?

Afsluiting
Wat neem je hiervan mee? Wat heeft er jou verrast? Was dit iets nieuws voor jou?

Kernboodschappen
• Veel van onze beslissingen in het leven gaan gepaard met plezier en met risico’s (bv. het 

gebruik van alcohol en drugs). 
•  Het is onrealistisch om te verlangen dat alle jongeren stoppen met het gebruiken van 

drugs/alcohol, maar het is wel belangrijk dat ze zich bewust zijn van de risico’s en dat ze 
zich in staat voelen om de schade die ermee gepaard gaat te beperken.
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WORKSHOP 17. MYTHES OVER ALCOHOL EN DRUGS 

Hoofdstuk 5: Alcohol en drugs

Doel
• In vraag stellen van verschillende mythes over alcohol, drugs en verslaving

Materiaal
• Infoblad met stellingen 
• Infoblad over verschillende drugs

Duur  45 min

Verloop
1. Verdeel de ruimte in 2. De ene kant van de ruimte ‘akkoord’ en de andere kant ‘niet akkoord’. Maak 

een selectie van onderstaande stellingen. 

2. Geef aan elk aan de deelnemers een stelling en nodig ze één voor één uit hun stelling voor te lezen. 

3. Vraag hen na elke stelling of ze al dan niet akkoord gaan met de stelling en zich naar één kant van 
de ruimte te begeven. Bij twijfel kunnen ze ook in het midden blijven staan.

4. Vraag verduidelijking aan een aantal van de deelnemers over hun mening.

5. Laat deelnemers toe hun mening te herzien na discussie.

6. Nodig de deelnemers uit om na te denken over hun eigen ervaringen met alcohol of drugs. Ze 
hoeven dit niet te delen met de hele groep. 
a. Wat was een leuke ervaring? 
b. Is er al ooit eens iets misgelopen? 
c. Heb je ooit al dingen gedaan waarvan je spijt had of waar je je over schaamt? 

7. Nodig de deelnemers eventueel uit om voor zichzelf de CRAFFT test in te vullen (https://www.
integration.samhsa.gov/clinical-practice/sbirt/CRAFFT_Screening_interview.pdf). 

Gedurende de laatste 12 maanden:
a. Ben je ooit al meegereden met een auto waarvan de bestuurder (inclusief jezelf) onder de 
 invloed was van drank of drugs?
b. Gebruik je soms alcohol of drugs om te ontspannen, je beter te voelen of om erbij te horen?
c. Gebruik je soms alcohol of drugs als je alleen bent?
d. Vergeet je soms dingen als je alcohol/drugs gebruikt?
e. Vertellen je vrienden of familie je soms dat je minder moet drinken of dat je minder drugs 
 moet gebruiken? 
f. Ben je ooit in moeilijkheden geraakt door alcohol te drinken of drugs te gebruiken? 

Als je op 3 of meer vragen ‘ja’ antwoordde, heb je een hoog risico op verslaving. 

8. Met deze ervaringen in het achterhoofd, start de discussie.
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Hoofdstuk 5: Alcohol en drugs

Discussie
• Welke impact kan alcohol hebben op het gedrag van jongeren? 

 » Wat doet alcohol met kwaadheid?  
• Welke impact heeft cannabis op het gedrag van jongeren?

 » Wat doet cannabis met kwaadheid?
• Welke impact kunnen andere drugs hebben op het gedrag van jongeren? Ga je je anders gedragen 

als je drugs hebt genomen? Op welke manier? 
 » Wat doen andere drugs met kwaadheid?

• Hoe beïnvloedt het drinken van alcohol je relaties? Met je partner, met je familie, met vrienden, op 
school, …

• Hoe beïnvloedt het roken van joints je relaties? Met je partner, met je familie, met vrienden, op 
school, …

• Hoe beïnvloedt het gebruiken van drugs je relaties? Met je partner, met je familie, met vrienden, op 
school, …

• Hebben alcohol/drugs een impact op het aanvoelen van je eigen grenzen en grenzen van anderen? 
• Wordt alcohol/drugs soms gebruikt als excuus voor wangedrag? 
• Waarop moet je letten als je toch alcohol of drugs wil uitproberen? Hoe kan je ervoor zorgen dat de 

risico’s beperkt blijven? 

Tips voor jongeren die toch willen experimenteren met alcohol/drugs 

• Veiligheid boven alles

• Zorg ervoor dat je niet alleen bent

• Zorg ervoor dat iemand in je onmiddellijke omgeving nuchter blijft

• Zorg ervoor dat je weet bij wie je terecht kan als het toch misloopt

Afsluiting
Wat neem je hiervan mee? Wat heeft er jou verrast? Was dit iets nieuws voor jou?

Kernboodschappen
• Het is belangrijk om na te denken over deze mythes over alcohol en drugs aangezien we er allemaal 

mee geconfronteerd worden, ook al gebruik je niets. 
• Alcohol- en druggebruik gaan gepaard met zekere risico’s. Het is belangrijk om je hiervan bewust te 

zijn en na te denken welke invloed drugs en alcohol hebben op jouw leven en jouw relaties. 
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als je drugs hebt genomen? Op welke manier? 
 » Wat doen andere drugs met kwaadheid?

• Hoe beïnvloedt het drinken van alcohol je relaties? Met je partner, met je familie, met vrienden, op 
school, …

• Hoe beïnvloedt het roken van joints je relaties? Met je partner, met je familie, met vrienden, op 
school, …

• Hoe beïnvloedt het gebruiken van drugs je relaties? Met je partner, met je familie, met vrienden, op 
school, …

• Hebben alcohol/drugs een impact op het aanvoelen van je eigen grenzen en grenzen van anderen? 
• Wordt alcohol/drugs soms gebruikt als excuus voor wangedrag? 
• Waarop moet je letten als je toch alcohol of drugs wil uitproberen? Hoe kan je ervoor zorgen dat de 

risico’s beperkt blijven? 

Tips voor jongeren die toch willen experimenteren met alcohol/drugs 

• Veiligheid boven alles

• Zorg ervoor dat je niet alleen bent

• Zorg ervoor dat iemand in je onmiddellijke omgeving nuchter blijft

• Zorg ervoor dat je weet bij wie je terecht kan als het toch misloopt

Afsluiting
Wat neem je hiervan mee? Wat heeft er jou verrast? Was dit iets nieuws voor jou?

Kernboodschappen
• Het is belangrijk om na te denken over deze mythes over alcohol en drugs aangezien we er allemaal 

mee geconfronteerd worden, ook al gebruik je niets. 
• Alcohol- en druggebruik gaan gepaard met zekere risico’s. Het is belangrijk om je hiervan bewust te 

zijn en na te denken welke invloed drugs en alcohol hebben op jouw leven en jouw relaties. 
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Alcohol is een drugs
Waar: Alcohol is een drugs want het tast je functioneren aan, meer specifiek, het centraal zenuwstelsel 
dat gedachten, emoties en gedrag stuurt. Je kan er ook geestelijk en lichamelijk aan verslaafd geraken. 
Alcohol zorgt er aanvankelijk voor dat je je ontspannen en rustig voelt, maar het heeft een negatieve 
invloed op de hersenen. Door alcohol gaat je geheugen minder goed werken, het is moeilijker om je 
recente gebeurtenissen te herinneren. Je krijgt black-outs als je teveel drinkt en je zelfinzicht wordt 
minder. Ook je motoriek (fijne en grove) is verstoord en je reactiesnelheid wordt slechter. Het heeft 
invloed op je ademhaling, je reactiesnelheid, je temperatuurregulatie en je eetlust. Alcohol veroorzaakt 
deze effecten op je lichaam door het beïnvloeden van verschillende neurotransmitters in het centrale 
zenuwstelsel, in de hersenen. 

Als je goed tegen alcohol kunt, geraak je minder snel verslaafd
Niet waar: het tegenovergestelde is waar. Wanneer je langdurig alcohol gebruikt zullen je hersenen 
daaraan wennen en zich aanpassen. Door regelmatig gebruik van alcohol wordt je tolerantie voor 
alcohol groter, er is steeds meer alcohol nodig om het gewenste effect te bereiken. Als je mindert of 
stopt met drinken krijg je onthoudingsverschijnselen, zoals slapeloosheid, rusteloosheid, transpireren, 
angstgevoelens en depressieve gevoelens.

Het mixen van verschillende drankjes maakt je dronken
Niet waar: Waarvan je echt dronken wordt, is de hoeveelheid alcohol en de snelheid waarmee je het 
drinkt.

Als je alcohol drinkt, heb je betere seks
Niet waar: In het begin kan alcohol remmingen wegnemen en mensen helpen om socialer te zijn. 
Aangezien alcohol een kalmerend effect heeft op het zenuwstelsel vermindert het uiteindelijk de 
gevoeligheid van je zintuigen en kan het je seksuele relaties storen. Alcoholgebruik is één van de vaakst 
voorkomende oorzaken van erectiestoornissen. 

Alcoholisme is een ziekte die vooral ouderen treft
Niet waar: Jonge mannen geraken het vaakst verslaafd aan alcohol.

Alcoholverslaafden drinken dagelijks alcohol
Niet waar: De meerderheid van personen die aan alcohol verslaafd zijn, zeker in het begin, drinken 
voornamelijk in het weekend. Ze gaan gewoon naar school of naar het werk, maar het kost hen meer en 
meer moeite om een gewoon leven te leiden. 

Koffie drinken of je gezicht wassen met koud water vermindert de effecten van alcohol
Niet waar: Het enige dat de effecten van alcohol vermindert, is de geleidelijke afbraak van die alcohol 
in je lichaam. Dit betekent dat de lever zijn werk moet doen en dat vraagt tijd. 

Feestjes zijn niet zo leuk zonder alcohol
We zijn er vaak van overtuigd dat feestjes alcohol nodig hebben. Klopt dit wel? Wat maakt een feestje 
fijn? De alcohol of de mensen die er zijn? 

Mensen gebruiken drugs omdat ze problemen hebben
Waar en niet waar: Aanvankelijk gebruiken de meeste mensen drugs omdat ze de effecten prettig 
vinden net zoals bij alcohol. Jongeren zijn nieuwsgierig, zij gebruiken vaak drugs omdat hun vrienden 
ook gebruiken en gewoon om erbij te horen. Maar er zijn ook jongeren die inderdaad gebruiken omdat 
zij problemen hebben. Sommige jongeren lopen meer risico dan anderen om te gebruiken. Kinderen 
met ouders met verslavingsproblemen of andere ernstige problemen, kinderen die opgroeien in een 
moeilijke thuissituatie, kinderen die zelf problemen hebben met hun gevoelens of hun gedrag, kinderen 
die zich minder goed voelen op school en een minder goede relatie hebben met hun familie en kinderen 
die zich niet thuis voelen in hun vriendengroep, lopen bijvoorbeeld een groter risico om drugs te gaan 
gebruiken en om hierin verder te gaan zodat zij, als zij niet geholpen worden, meer kans hebben om 
verslaafd te worden. Er zijn ook een aantal factoren die je kunnen beschermen tegen problematisch 
drugsgebruik. Als er geen problemen zijn in je familie, als je een goede relatie met je ouders en je 
vrienden hebt, als je je goed voelt op school en een zinvolle vrijetijdsbesteding hebt en als je het gevoel 
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hebt dat je je problemen de baas kunt dan kom je waarschijnlijk niet in de problemen, zelfs niet als je 
gaat experimenteren met drugs. Als er zich een probleem voordoet weet je immers dat je op hulp van 
anderen kan rekenen en dat je zult geholpen worden.  

Legale drugs zijn veiliger en minder schadelijk
Niet waar: Alcohol en tabak zijn even schadelijk voor de gezondheid dan de meeste illegale drugs. Maar 
een probleem met illegale drugs is dat je een onbetrouwbaar product koopt. Je weet niet altijd wat je 
aan het gebruiken bent omdat dealers vaak knoeien met drugs om meer geld te slaan uit de verkoop. 
Het is vaak ook gemakkelijker voor je ouders om met jou te praten over alcohol of tabak (legale drugs) 
dan te praten over illegale drugs. 

Alcohol drinken is slechter dan cannabis roken
Waar en niet waar: Je kunt twee verschillende middelen maar moeilijk met elkaar vergelijken. Ieder 
middel brengt andere risico’s met zich mee. Het hangt af van: 

• De hoeveelheid die wordt gebruikt: alcohol is schadelijker voor het lichaam dan cannabis. Iemand 
die dagelijks blowt kan echter meer nadelige effecten ondervinden dan iemand die in het weekend 
een paar biertjes drinkt. Als je regelmatig cannabis rookt kan je afhankelijk worden.

• De leeftijd: Voor jongeren kan cannabis schadelijker zijn dan alcohol. Als je een joint rookt, krijg je 
na 30 seconden al een roeseffect en voel je je ‘high’. Sommige jongeren zijn extra gevoelig voor de 
effecten van cannabis. In normale dosissen geeft cannabis je een ontspannen en tevreden gevoel, 
je bent wat ontremd en het lijkt boeiender om naar muziek te luisteren, om te praten of om film te 
kijken als je onder invloed bent. 

Cannabis heeft echter een slechte invloed op het functioneren van je hersenen. Het korte-termijn 
geheugen wordt minder, het wordt moeilijk om recente gebeurtenissen te onthouden, je hebt het 
moeilijk om informatie op te slaan en dus om je later te herinneren wat er gebeurd is. Ook je motorische 
coördinatie en je evenwicht worden minder. Jongeren die regelmatig cannabis gebruiken doen het over 
het algemeen minder goed op school, omwille van problemen met aandacht, concentratie en geheugen. 
Door hun cannabisgebruik gaan hun schoolresultaten achteruit. 
Jonge mensen die kwetsbaar zijn en een genetische aanleg hebben lopen door te blowen meer kans op 
het krijgen van schizofrenie.

Verslaving is een eigen keuze
Niet waar: Druggebruik is een eigen keuze, verslaving niet. 
Mensen of jongeren die een verslaving ontwikkelen hebben meestal nog andere problemen. Een 
verslaving komt nooit alleen. Deze jongeren hebben problemen met zichzelf, maar ook met hun 
omgeving en hebben dikwijls bijkomend nog eens pech. Jongeren die in moeilijke en kwetsende 
omstandigheden opgroeien en jongeren met ouders die ernstige problemen hebben, maken meer kans 
op verslaving. Zonder hulp is er weinig vooruitzicht op verbetering. 

Mensen die drugs gebruiken, hebben hulp nodig
Niet noodzakelijk: Geen enkele drug is gezond voor het lichaam en ook niet voor de geest maar we 
maken een onderscheid tussen onproblematisch (recreationeel) en problematisch drugsgebruik. Bij 
problematisch gebruik lukt het niet meer om te stoppen met gebruik, je gebruikt meer dan je wil en je 
spendeert veel tijd aan het zoeken van de drug en aan gebruik. Problematisch gebruik gooit je leven 
overhoop en je kan niet meer gewoon naar school gaan en ook thuis loopt het mis. Ook de hulp kan 
verschillen: als een jongere alcohol aan het drinken is kunnen zijn vrienden hem helpen om wat maat te 
houden. Als je problematisch aan het gebruiken bent heb je echter professionele hulp nodig. 

Als je jong bent, is het normaal om drugs uit te proberen, maar als je ouder wordt, gaat dat vanzelf 
weer over
Niet waar: Experimenteren met drugs gebeurt vaak op jonge leeftijd, maar gebruik kan problematisch 
worden en zich doorzetten ook op latere leeftijd. 

Jongeren die alcohol of andere drugs gebruiken, willen er enkel bij horen
Niet waar: Er zijn verschillende redenen om alcohol of drugs te gebruiken.
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Alcohol is een drugs
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Niet waar: het tegenovergestelde is waar. Wanneer je langdurig alcohol gebruikt zullen je hersenen 
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stopt met drinken krijg je onthoudingsverschijnselen, zoals slapeloosheid, rusteloosheid, transpireren, 
angstgevoelens en depressieve gevoelens.

Het mixen van verschillende drankjes maakt je dronken
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Alcoholisme is een ziekte die vooral ouderen treft
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voornamelijk in het weekend. Ze gaan gewoon naar school of naar het werk, maar het kost hen meer en 
meer moeite om een gewoon leven te leiden. 
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hebt dat je je problemen de baas kunt dan kom je waarschijnlijk niet in de problemen, zelfs niet als je 
gaat experimenteren met drugs. Als er zich een probleem voordoet weet je immers dat je op hulp van 
anderen kan rekenen en dat je zult geholpen worden.  

Legale drugs zijn veiliger en minder schadelijk
Niet waar: Alcohol en tabak zijn even schadelijk voor de gezondheid dan de meeste illegale drugs. Maar 
een probleem met illegale drugs is dat je een onbetrouwbaar product koopt. Je weet niet altijd wat je 
aan het gebruiken bent omdat dealers vaak knoeien met drugs om meer geld te slaan uit de verkoop. 
Het is vaak ook gemakkelijker voor je ouders om met jou te praten over alcohol of tabak (legale drugs) 
dan te praten over illegale drugs. 

Alcohol drinken is slechter dan cannabis roken
Waar en niet waar: Je kunt twee verschillende middelen maar moeilijk met elkaar vergelijken. Ieder 
middel brengt andere risico’s met zich mee. Het hangt af van: 

• De hoeveelheid die wordt gebruikt: alcohol is schadelijker voor het lichaam dan cannabis. Iemand 
die dagelijks blowt kan echter meer nadelige effecten ondervinden dan iemand die in het weekend 
een paar biertjes drinkt. Als je regelmatig cannabis rookt kan je afhankelijk worden.

• De leeftijd: Voor jongeren kan cannabis schadelijker zijn dan alcohol. Als je een joint rookt, krijg je 
na 30 seconden al een roeseffect en voel je je ‘high’. Sommige jongeren zijn extra gevoelig voor de 
effecten van cannabis. In normale dosissen geeft cannabis je een ontspannen en tevreden gevoel, 
je bent wat ontremd en het lijkt boeiender om naar muziek te luisteren, om te praten of om film te 
kijken als je onder invloed bent. 

Cannabis heeft echter een slechte invloed op het functioneren van je hersenen. Het korte-termijn 
geheugen wordt minder, het wordt moeilijk om recente gebeurtenissen te onthouden, je hebt het 
moeilijk om informatie op te slaan en dus om je later te herinneren wat er gebeurd is. Ook je motorische 
coördinatie en je evenwicht worden minder. Jongeren die regelmatig cannabis gebruiken doen het over 
het algemeen minder goed op school, omwille van problemen met aandacht, concentratie en geheugen. 
Door hun cannabisgebruik gaan hun schoolresultaten achteruit. 
Jonge mensen die kwetsbaar zijn en een genetische aanleg hebben lopen door te blowen meer kans op 
het krijgen van schizofrenie.

Verslaving is een eigen keuze
Niet waar: Druggebruik is een eigen keuze, verslaving niet. 
Mensen of jongeren die een verslaving ontwikkelen hebben meestal nog andere problemen. Een 
verslaving komt nooit alleen. Deze jongeren hebben problemen met zichzelf, maar ook met hun 
omgeving en hebben dikwijls bijkomend nog eens pech. Jongeren die in moeilijke en kwetsende 
omstandigheden opgroeien en jongeren met ouders die ernstige problemen hebben, maken meer kans 
op verslaving. Zonder hulp is er weinig vooruitzicht op verbetering. 

Mensen die drugs gebruiken, hebben hulp nodig
Niet noodzakelijk: Geen enkele drug is gezond voor het lichaam en ook niet voor de geest maar we 
maken een onderscheid tussen onproblematisch (recreationeel) en problematisch drugsgebruik. Bij 
problematisch gebruik lukt het niet meer om te stoppen met gebruik, je gebruikt meer dan je wil en je 
spendeert veel tijd aan het zoeken van de drug en aan gebruik. Problematisch gebruik gooit je leven 
overhoop en je kan niet meer gewoon naar school gaan en ook thuis loopt het mis. Ook de hulp kan 
verschillen: als een jongere alcohol aan het drinken is kunnen zijn vrienden hem helpen om wat maat te 
houden. Als je problematisch aan het gebruiken bent heb je echter professionele hulp nodig. 

Als je jong bent, is het normaal om drugs uit te proberen, maar als je ouder wordt, gaat dat vanzelf 
weer over
Niet waar: Experimenteren met drugs gebeurt vaak op jonge leeftijd, maar gebruik kan problematisch 
worden en zich doorzetten ook op latere leeftijd. 

Jongeren die alcohol of andere drugs gebruiken, willen er enkel bij horen
Niet waar: Er zijn verschillende redenen om alcohol of drugs te gebruiken.
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Van Cannabis heb je steeds meer nodig om hetzelfde effect te bereiken
Waar en niet waar: Wie regelmatig veel cannabis gebruikt, kan na verloop van tijd een zekere tolerantie 
ervaren: er is meer hasj of wiet nodig om hetzelfde effect te krijgen. Ook negatieve tolerantie komt wel 
eens voor. De gebruiker wordt dan juist gevoeliger voor de werking van THC. 

Cannabis is minder sterk nu dan vroeger
Niet waar: De THC gehaltes (actieve stof tetrahydrocannabinol) in de cannabis nu liggen veel hoger 
dan vroeger. In de jaren zeventig bedroeg het gehalte THC slechts 1 à 4 %, terwijl we nu het THC-gehalte 
gemiddeld 15 % bedraagt maar het kan wel oplopen tot 20 %. Er is een verschil tussen de cannabis 
die als medicijn gebruikt wordt (medicinale cannabis met een hoger gehalte aan cannabidiol) en 
recreationele cannabis met een hoog gehalte aan THC. Medicinale cannabis geeft geen roes, door de 
cannabinol wordt je gewoon rustig en ontspannen, maar nooit high. 

Je kan een overdosis nemen van cannabis
Waar: Een overdosis wil zeggen dat je een grotere hoeveelheid gebruikt dan je gewoon bent. De 
symptomen bij een overdosis cannabis zijn o.a. angst, paranoia, duizeligheid en controleverlies. Je kan 
ook psychotisch worden, je bent dan niet meer in voeling met de werkelijkheid en je denkt dat je van 
alles ziet en hoort wat er eigenlijk niet is. Dat is een zeer beangstigende ervaring. Je kan niet sterven van 
een overdosis cannabis. 

Je kan verslaafd raken aan cannabis
Waar: Cannabis staat niet bekend als een drug waar je lichamelijk en geestelijk afhankelijk van 
kan raken. Toch ervaren gebruikers die willen stoppen vaak allerlei klachten, zoals slapeloosheid, 
rusteloosheid, gebrek aan eetlust, overmatig zweten en prikkelbaarheid. Cannabis kan dus wel degelijk 
zowel lichamelijke als geestelijke afhankelijkheid veroorzaken. 

Als je XTC gebruikt, heb je betere seks
Niet waar: Van XTC krijg je een gelukzalig gevoel en je voelt je ook meer verbonden met anderen. 
Hoewel sommige mensen fijne seks hebben wanneer ze XTC gebruiken, heeft het gebruik voor vele 
anderen niets met seks te maken. XTC kan ervoor zorgen dat je (zowel als man of als vrouw) niet meer 
opgewonden geraakt. 

Over het algemeen hebben drugs geen gunstig effect op seks. Veel jongeren zijn meer ontremd en gaan 
dan ook seks hebben zonder er veel bij na te denken, druggebruik geeft vaak aanleiding tot ongewenste 
maar ook onbeschermde seks, waar je later spijt van kan hebben. 

Je kan geen ‘bad trip’ hebben van XTC
Niet waar: Veel gebruikers vinden XTC heel plezierig, maar XTC kan gevoelens van paniek en angst naar 
boven halen die nog worden verstrekt door de effecten van de drugs. Er zitten ook hallucinogenen in 
XTC, dus een bad trip kan zeker. Je kan ook uitdrogingsverschijnselen krijgen door problemen met je 
temperatuursregulatie. In een warme omgeving, als je veel danst en onvoldoende drinkt kan XTC leiden 
tot oververhitting. En oververhitting kan dodelijk zijn. XTC heeft ook gevolgen voor het geheugen. 

Per week mag je maximum 10 standaard glazen alcohol drinken. Drink je er meer, dan wordt het 
problematisch
Niet waar: In België mag je geen sterke drank drinken onder de 18 jaar en bier en wijn mag je niet 
drinken onder de 16 jaar. Het is echter aangetoond dat de kans op verslaving groter wordt als je op 
jonge leeftijd begint te gebruiken. Voor volwassenen spreekt men van maximum 10 standaard glazen 
alcohol per week. Er gaan echter al stemmen op om te zeggen dat 10 glazen per week al te veel is en 
gezondheidsproblemen geeft.
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De Druglijn      
          
Voor alle vragen over drank, drugs, pillen, gamen en 
gokken

• Website: https://www.druglijn.be/
• Telefoon (anoniem, bereikbaar maandag-vrijdag 

van 10u tot 20u): 078/15 10 20
• E-mail & Skype: https://www.druglijn.be/
• Chat  (maandag en vrijdag van 15u tot 18u en 

woensdag van 14u tot 17u): https://www.druglijn.be/
  

Kalmerende 
middelen Mogelijke sensaties Mogelijke effecten 

Kalmeringsmiddelen
Verlicht spanning en angst, 
ontspant de spieren en 
wekt slaap op.

In hoge doses verlagen ze de bloeddruk. 
Gecombineerd met alcohol kunnen 
ze leiden tot coma. Tijdens de 
zwangerschap verhogen ze het risico 
op misvorming van de baby. Na een tijd 
word je eraan gewend, waardoor een 
hogere dosis nodig is voor hetzelfde 
effect.

Vluchtige snuifmiddelen 
(lijm, benzine, ether)

Euforie, hallucinaties en 
opwinding.

Misselijkheid, daling van de bloeddruk. 
Regelmatig gebruik kan de hersenen 
beschadigen en zorgt voor schade aan de 
milt, nieren, lever en zenuwen. 

Hoestsiroop of  
-druppels met codeïne 
of Zipeprol

Verlicht pijn, geeft een 
goed gevoel, slaperigheid, 
zwevend gevoel.

Daling van de bloeddruk en temperatuur. 
Risico op coma. Stuiptrekkingen. Na een 
tijd word je eraan gewend, waardoor 
een hogere dosis nodig is voor hetzelfde 
effect. Wanneer men stopt, krijgen 
mensen die eraan verslaafd zijn krampen 
en slapeloosheid. 

Verdovende middelen Verlicht spanning, kalm en 
ontspannen gevoel.

In combinatie met alcohol daalt je 
bloeddruk en vertraagt je ademhaling, 
wat kan leiden tot de dood. Na een tijd 
word je eraan gewend, waardoor een 
hogere dosis nodig is voor hetzelfde 
effect.  

Opium, morfine, 
heroïne

Verlicht pijn, slaperigheid, 
verdoving, verlies van 
contact met de realiteit, 
gevoel wakker te dromen, 
hallucinaties. 

Zorgt voor afhankelijkheid. Vertraagt de 
hartslag en ademhaling en kan leiden 
tot de dood. Het gebruiken van dezelfde 
spuit door verschillende personen kan 
een manier zijn om HIV en andere ziektes 
over te dragen. Moeilijk om ermee te 
stoppen. 

Alcohol
Euforie, minder geremd 
praten, gevoel van 
verdoving. 

Mild trillen en misselijkheid, 
braken, zweten, hoofdpijn, 
duizeligheid, krampen, agressie en 
zelfmoordneigingen.
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Van Cannabis heb je steeds meer nodig om hetzelfde effect te bereiken
Waar en niet waar: Wie regelmatig veel cannabis gebruikt, kan na verloop van tijd een zekere tolerantie 
ervaren: er is meer hasj of wiet nodig om hetzelfde effect te krijgen. Ook negatieve tolerantie komt wel 
eens voor. De gebruiker wordt dan juist gevoeliger voor de werking van THC. 

Cannabis is minder sterk nu dan vroeger
Niet waar: De THC gehaltes (actieve stof tetrahydrocannabinol) in de cannabis nu liggen veel hoger 
dan vroeger. In de jaren zeventig bedroeg het gehalte THC slechts 1 à 4 %, terwijl we nu het THC-gehalte 
gemiddeld 15 % bedraagt maar het kan wel oplopen tot 20 %. Er is een verschil tussen de cannabis 
die als medicijn gebruikt wordt (medicinale cannabis met een hoger gehalte aan cannabidiol) en 
recreationele cannabis met een hoog gehalte aan THC. Medicinale cannabis geeft geen roes, door de 
cannabinol wordt je gewoon rustig en ontspannen, maar nooit high. 

Je kan een overdosis nemen van cannabis
Waar: Een overdosis wil zeggen dat je een grotere hoeveelheid gebruikt dan je gewoon bent. De 
symptomen bij een overdosis cannabis zijn o.a. angst, paranoia, duizeligheid en controleverlies. Je kan 
ook psychotisch worden, je bent dan niet meer in voeling met de werkelijkheid en je denkt dat je van 
alles ziet en hoort wat er eigenlijk niet is. Dat is een zeer beangstigende ervaring. Je kan niet sterven van 
een overdosis cannabis. 

Je kan verslaafd raken aan cannabis
Waar: Cannabis staat niet bekend als een drug waar je lichamelijk en geestelijk afhankelijk van 
kan raken. Toch ervaren gebruikers die willen stoppen vaak allerlei klachten, zoals slapeloosheid, 
rusteloosheid, gebrek aan eetlust, overmatig zweten en prikkelbaarheid. Cannabis kan dus wel degelijk 
zowel lichamelijke als geestelijke afhankelijkheid veroorzaken. 

Als je XTC gebruikt, heb je betere seks
Niet waar: Van XTC krijg je een gelukzalig gevoel en je voelt je ook meer verbonden met anderen. 
Hoewel sommige mensen fijne seks hebben wanneer ze XTC gebruiken, heeft het gebruik voor vele 
anderen niets met seks te maken. XTC kan ervoor zorgen dat je (zowel als man of als vrouw) niet meer 
opgewonden geraakt. 

Over het algemeen hebben drugs geen gunstig effect op seks. Veel jongeren zijn meer ontremd en gaan 
dan ook seks hebben zonder er veel bij na te denken, druggebruik geeft vaak aanleiding tot ongewenste 
maar ook onbeschermde seks, waar je later spijt van kan hebben. 

Je kan geen ‘bad trip’ hebben van XTC
Niet waar: Veel gebruikers vinden XTC heel plezierig, maar XTC kan gevoelens van paniek en angst naar 
boven halen die nog worden verstrekt door de effecten van de drugs. Er zitten ook hallucinogenen in 
XTC, dus een bad trip kan zeker. Je kan ook uitdrogingsverschijnselen krijgen door problemen met je 
temperatuursregulatie. In een warme omgeving, als je veel danst en onvoldoende drinkt kan XTC leiden 
tot oververhitting. En oververhitting kan dodelijk zijn. XTC heeft ook gevolgen voor het geheugen. 

Per week mag je maximum 10 standaard glazen alcohol drinken. Drink je er meer, dan wordt het 
problematisch
Niet waar: In België mag je geen sterke drank drinken onder de 18 jaar en bier en wijn mag je niet 
drinken onder de 16 jaar. Het is echter aangetoond dat de kans op verslaving groter wordt als je op 
jonge leeftijd begint te gebruiken. Voor volwassenen spreekt men van maximum 10 standaard glazen 
alcohol per week. Er gaan echter al stemmen op om te zeggen dat 10 glazen per week al te veel is en 
gezondheidsproblemen geeft.
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De Druglijn      
          
Voor alle vragen over drank, drugs, pillen, gamen en 
gokken

• Website: https://www.druglijn.be/
• Telefoon (anoniem, bereikbaar maandag-vrijdag 

van 10u tot 20u): 078/15 10 20
• E-mail & Skype: https://www.druglijn.be/
• Chat  (maandag en vrijdag van 15u tot 18u en 

woensdag van 14u tot 17u): https://www.druglijn.be/
  

Kalmerende 
middelen Mogelijke sensaties Mogelijke effecten 

Kalmeringsmiddelen
Verlicht spanning en angst, 
ontspant de spieren en 
wekt slaap op.

In hoge doses verlagen ze de bloeddruk. 
Gecombineerd met alcohol kunnen 
ze leiden tot coma. Tijdens de 
zwangerschap verhogen ze het risico 
op misvorming van de baby. Na een tijd 
word je eraan gewend, waardoor een 
hogere dosis nodig is voor hetzelfde 
effect.

Vluchtige snuifmiddelen 
(lijm, benzine, ether)

Euforie, hallucinaties en 
opwinding.

Misselijkheid, daling van de bloeddruk. 
Regelmatig gebruik kan de hersenen 
beschadigen en zorgt voor schade aan de 
milt, nieren, lever en zenuwen. 

Hoestsiroop of  
-druppels met codeïne 
of Zipeprol

Verlicht pijn, geeft een 
goed gevoel, slaperigheid, 
zwevend gevoel.

Daling van de bloeddruk en temperatuur. 
Risico op coma. Stuiptrekkingen. Na een 
tijd word je eraan gewend, waardoor 
een hogere dosis nodig is voor hetzelfde 
effect. Wanneer men stopt, krijgen 
mensen die eraan verslaafd zijn krampen 
en slapeloosheid. 

Verdovende middelen Verlicht spanning, kalm en 
ontspannen gevoel.

In combinatie met alcohol daalt je 
bloeddruk en vertraagt je ademhaling, 
wat kan leiden tot de dood. Na een tijd 
word je eraan gewend, waardoor een 
hogere dosis nodig is voor hetzelfde 
effect.  

Opium, morfine, 
heroïne

Verlicht pijn, slaperigheid, 
verdoving, verlies van 
contact met de realiteit, 
gevoel wakker te dromen, 
hallucinaties. 

Zorgt voor afhankelijkheid. Vertraagt de 
hartslag en ademhaling en kan leiden 
tot de dood. Het gebruiken van dezelfde 
spuit door verschillende personen kan 
een manier zijn om HIV en andere ziektes 
over te dragen. Moeilijk om ermee te 
stoppen. 

Alcohol
Euforie, minder geremd 
praten, gevoel van 
verdoving. 

Mild trillen en misselijkheid, 
braken, zweten, hoofdpijn, 
duizeligheid, krampen, agressie en 
zelfmoordneigingen.
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Kalmerende 
middelen Mogelijke sensaties Mogelijke effecten 

Amfetamines

Weerstand tegen slaap 
en vermoeidheid, 
hartkloppingen, vol 
energie.

Hartkloppingen en toename van de 
bloeddruk, verwijden van de pupillen, 
gevaarlijk om te rijden, een hoge dosis 
kan leiden tot achtervolgingswaan en 
paranoia. 

Cocaïne

Gevoel van macht, de 
wereld lijkt mooier, 
euforie, verlies van 
eetlust, slaap en 
vermoeidheid. 

Een hoge dosis leidt tot een verhoging 
van temperatuur, stuiptrekkingen en 
ernstige hartkloppingen wat kan leiden 
tot hartstilstand. 

Crack

Gevoel van macht, de 
wereld lijkt mooier, 
euforie, verlies van 
eetlust, slaap en 
vermoeidheid.

Een hoge dosis leidt tot een verhoging 
van temperatuur, stuiptrekkingen en 
ernstige hartkloppingen wat kan leiden 
tot hartstilstand. Je geraakt er snel heel 
sterk aan verslaafd en het veroorzaakt 
veel sterfte. 

Tabak (sigaretten)
Verlicht spanning, kalm 
en ontspannen gevoel.

Vermindert de eetlust, kan leiden tot 
chronische bloedarmoede. Verergert 
ziektes zoals bronchitis en kan de 
seksuele prestatie verzwakken. Bij 
zwangere vrouwen verhoogt het risico 
op een miskraam. Wordt geassocieerd 
met 30% van alle kankers. 

Cafeïne
Weerstand tegen slaap en 
vermoeidheid.

Overmatig gebruik kan maagproblemen 
en slapeloosheid veroorzaken.  
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Hallucinogene 
middelen Mogelijke sensaties Mogelijke effecten 

Cannabis
Kalm en ontspannen 
gevoel, veel lachen. 

Onmiddellijk verlies van geheugen. 
Sommige mensen kunnen hallucineren. 
Continu gebruik kan de longen 
aantasten en (tijdelijk) de aanmaak van 
zaadcellen. 

LSD

Hallucinaties, verstoring 
van percepties, 
samenvloeien van 
verschillende sensaties.

Angst en paniek, ijlen, stuiptrekkingen. 
Risico op afhankelijkheid.

Anticholinergica 
(sommige planten en 
medicatie)

Hallucinaties.

Daling van de bloeddruk, risico op 
coma, stuiptrekkingen. Na een tijd word 
je eraan gewend, waardoor een hogere 
dosis nodig is voor hetzelfde effect.  
Afhankelijkheid wanneer men stopt. 

Verdovingsmiddelen
Verlicht spanning, kalm 
en ontspannen gevoel.

‘Slechte trip’, hartkloppingen, verwijden 
van de pupillen, constipatie en 
temperatuurverhoging, kan leiden tot 
stuiptrekkingen.

Ecstasy (MDMA)

Slaperigheid, verlicht 
pijn, verdoofd gevoel, 
verlies van contact 
met de realiteit, gevoel 
wakker te dromen, 
hallucinaties.

‘Slechte trip’, angst en paniek, 
stuiptrekkingen, risico op 
afhankelijkheid. 
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Kalmerende 
middelen Mogelijke sensaties Mogelijke effecten 
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Hartkloppingen en toename van de 
bloeddruk, verwijden van de pupillen, 
gevaarlijk om te rijden, een hoge dosis 
kan leiden tot achtervolgingswaan en 
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Gevoel van macht, de 
wereld lijkt mooier, 
euforie, verlies van 
eetlust, slaap en 
vermoeidheid. 

Een hoge dosis leidt tot een verhoging 
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ernstige hartkloppingen wat kan leiden 
tot hartstilstand. 

Crack

Gevoel van macht, de 
wereld lijkt mooier, 
euforie, verlies van 
eetlust, slaap en 
vermoeidheid.

Een hoge dosis leidt tot een verhoging 
van temperatuur, stuiptrekkingen en 
ernstige hartkloppingen wat kan leiden 
tot hartstilstand. Je geraakt er snel heel 
sterk aan verslaafd en het veroorzaakt 
veel sterfte. 

Tabak (sigaretten)
Verlicht spanning, kalm 
en ontspannen gevoel.

Vermindert de eetlust, kan leiden tot 
chronische bloedarmoede. Verergert 
ziektes zoals bronchitis en kan de 
seksuele prestatie verzwakken. Bij 
zwangere vrouwen verhoogt het risico 
op een miskraam. Wordt geassocieerd 
met 30% van alle kankers. 

Cafeïne
Weerstand tegen slaap en 
vermoeidheid.

Overmatig gebruik kan maagproblemen 
en slapeloosheid veroorzaken.  
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Hallucinogene 
middelen Mogelijke sensaties Mogelijke effecten 

Cannabis
Kalm en ontspannen 
gevoel, veel lachen. 

Onmiddellijk verlies van geheugen. 
Sommige mensen kunnen hallucineren. 
Continu gebruik kan de longen 
aantasten en (tijdelijk) de aanmaak van 
zaadcellen. 

LSD

Hallucinaties, verstoring 
van percepties, 
samenvloeien van 
verschillende sensaties.

Angst en paniek, ijlen, stuiptrekkingen. 
Risico op afhankelijkheid.

Anticholinergica 
(sommige planten en 
medicatie)

Hallucinaties.

Daling van de bloeddruk, risico op 
coma, stuiptrekkingen. Na een tijd word 
je eraan gewend, waardoor een hogere 
dosis nodig is voor hetzelfde effect.  
Afhankelijkheid wanneer men stopt. 

Verdovingsmiddelen
Verlicht spanning, kalm 
en ontspannen gevoel.

‘Slechte trip’, hartkloppingen, verwijden 
van de pupillen, constipatie en 
temperatuurverhoging, kan leiden tot 
stuiptrekkingen.

Ecstasy (MDMA)

Slaperigheid, verlicht 
pijn, verdoofd gevoel, 
verlies van contact 
met de realiteit, gevoel 
wakker te dromen, 
hallucinaties.

‘Slechte trip’, angst en paniek, 
stuiptrekkingen, risico op 
afhankelijkheid. 
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Al vanaf de geboorte is de mens een sociaal wezen dat afhankelijk 
is van zorg. Als baby, peuter en kleuter is een mens niet in staat om 
zelfstandig te overleven en dus bijzonder kwetsbaar. Een kind is 
heel lang afhankelijk van de zorg van zijn ouders en omgeving. De 
ouders zijn daarom lange tijd verantwoordelijk voor de overleving 
en de zorg voor hun kinderen. Zorg betekent meestal hulp bieden 
aan kwetsbare personen, en ook opvoeding is een vorm van zorg. 
Wanneer we onze genderbril opzetten, valt het op dat zorg meestal 
geassocieerd wordt met ‘de vrouw’. Ze worden het vaakst gezien 
als ‘de primaire opvoeder’ en de basis van de hechtingsrelatie 
met het kind. Deze associatie komen we ook tegen als we naar 
de arbeidsmarkt kijken: in klassieke zorgende beroepen zoals de 
verpleging of sociaal werkers, zijn er meer vrouwen aan de slag 
dan mannen109.  

Er wordt in het algemeen van een individu verwacht dat deze op 
een bepaalde leeftijd voor zichzelf kan zorgen. Dit noemt ook wel 
eens zelfzorg; activiteiten die we doen om te zorgen voor onze 
eigen mentale, emotionele en fysieke gezondheid. Ook het voor 
zichzelf zorgen wordt vaak met vrouwelijkheid geassocieerd.
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ZORG 

Gendernormen en ouderschap

Hoewel mannen zich tegenwoordig meer en meer inzetten binnen het huishouden en de 
zorg voor de kinderen vaker op zich nemen, zijn het nog steeds vrouwen die de meeste 
verantwoordelijkheid dragen voor het huishouden110. Zelfs wanneer vrouwen voltijds werken, 
is het zo dat het huishoudelijk werk grotendeels op hun schouders terecht komt en als het 
ware voor bijkomende onbetaalde werkuren zorgt. Uit een Amerikaanse studie blijkt dat in 
gezinnen met jonge kinderen vrouwen 80 tot 85% meer tijd spenderen aan kindzorg en twee 
keer zoveel tijd spenderen aan andere huishoudelijke taken in vergelijking met mannen111. 
Deze ongelijke en gegenderde verdeling van het huishoudelijk werk wordt over het algemeen 
ook aanvaard door de bevolking. De genderverschillen bij het verdelen van het huishoudelijk 
werk vertaalt zich ook in genderverschillen met betrekking tot zelfbeschrijvingen. 
Tegenwoordig hebben vrouwen wel de neiging om zichzelf te beschrijven op basis van 
typisch ‘mannelijke’ eigenschappen zoals assertiviteit, dominantie en onafhankelijkheid. Uit 
onderzoek, waar we eerder naar verwezen in Hoofdstuk 2 blijkt omgekeerd dat mannen zich 
in veel mindere mate identificeren met ‘vrouwelijke’ eigenschappen zoals zorgzaamheid, 
afhankelijkheid en emotionaliteit. Dit heeft niet alleen een invloed op de beroepskeuze, maar 
ook op de verdeling van het huishoudelijk werk. Mannen worden bovendien geconfronteerd 
met externe barrières die maken dat zorgtaken minder aantrekkelijk worden voor hen. 
Niet alleen worden ze over het algemeen minder vaardig geacht dan vrouwen wanneer het 
aankomt op huishoudelijke taken112, op het werk krijgen ze vaak geen begrip als ze meer tijd 
willen voor hun kinderen en hun sociale omgeving reageert niet altijd positief als ze zich 
betrokken tonen op het huishouden en er bijvoorbeeld voor kiezen om minder te werken en 
te verdienen dan hun vrouwelijke partner.

De betrokkenheid van de vader of partner in de huishoudelijke taken en de opvoeding van 
de kinderen heeft nochtans verschillende voordelen voor zowel kinderen, vrouwen als 
mannen. Het geeft mannen en kinderen van jongs af aan de kans om een sterkere band op 
te bouwen. Mannen kunnen hun kinderen zien groeien en ontwikkelen een emotionele band 
met hun kinderen. Het kind leert zo dat ze ook bij een mannelijk figuur terecht kunnen voor 
emotionele steun en zorg. De kwaliteit van de relatie die een kind heeft met de beide ouders 
heeft een invloed op de socio-cognitieve ontwikkeling van het kind.113

Door rolpatronen te doorbreken zien kinderen bovendien dat het normaal is dat mannen 
kunnen poetsen, koken, verzorgen, het huishouden plannen, … waarbij dit ook in hun eigen 
leven de norm kan worden.

Door de ervaring met zorgende mannelijke figuren leren kinderen en jongeren ook om zorg 
te dragen voor elkaar en voor zichzelf. Vooral jongens zijn gebaat met een grotere openheid 
naar verbinding en emotionaliteit die ze omwille van positieve rolmodellen leren toepassen 
in hun eigen omgeving en leven. 
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Genderbewust opvoeden?

Al vanaf de geboorte wordt een kind geconfronteerd met gendernormen. Nadat de dokter 
een biologisch geslacht heeft toegewezen aan de baby, en dit gebeurt altijd en binnen de 
drie maanden na de geboorte, projecteert de omgeving geslachtsspecifieke verwachtingen 
op het kind114. Deze geslachtsspecifieke verwachtingen van opvoeders blijkt ook uit een 
recent experiment van de BBC. In dit kleinschalig onderzoek werden meisjes gekleed volgens 
de mannelijke gendernorm en jongens werden gekleed volgens de vrouwelijke gendernorm. 
Vervolgens werden deze kinderen samen met verzorgers in een kamer gezet met verschillende 
soorten speelgoed gaande van auto’s tot poppen.115 De jongetjes, die als meisjes gekleed 
waren, kregen op een systematische manier speelgoed aangeboden dat te maken had met 
het zorgen voor kinderen of huishoudelijke taken. Ze werden ook op een andere manier 
toegesproken en behandeld: met de jongens werd er stoerder gecommuniceerd dan 
met de meisjes. Meisjes en jongetjes worden met andere woorden op een andere manier 
gesocialiseerd of opgevoed. Meisjes krijgen vaak poppen, keukensetjes of make up tools als 
speelgoed, alsof ze al worden klaargestoomd voor een zorgende rol. Jongetjes daarentegen 
worden aangespoord om buitenshuis te spelen, technisch te denken en om aan agressieve 
en sportieve spellen deel te nemen. In vergelijking met meisjes worden jongens thuis vaak 
ook minder aangespoord om in het huishouden te helpen, tenzij het gaat om ‘mannelijke’ 
activiteiten zoals het repareren van dingen in het huis. Wanneer ze ouder worden, hebben 
mannen dan ook de neiging om een meer ‘mannelijke’ rol te spelen in het huishouden. Dit 
vertaalt zich dan in een instrumentele rol als broodwinner voor het gezin. 

In Zweden is er een school waar men bewust omgaat met gendernormen en men probeert 
om geen onderscheid te maken tussen jongetjes en meisjes. Deze school vermijdt klassieke 
genderstereotypes door onder meer moderne en progressieve sprookjes mee te geven aan 
de kinderen in plaats van een gegenderd sprookje zoals Assepoester.116 De bedoeling is om 
kinderen op een manier op te voeden waarbij er gelijke kansen worden gecreëerd voor 
jongetjes en meisjes om zich vrij te ontwikkelen volgens hun talenten. Dit noemt men 
soms ook ‘genderbewust’ opvoeden. Wel moeten we daarbij in het achterhoofd houden dat 
deze kinderen niet in een vacuüm opgroeien: de omgeving is niet vrij van genderstereotypen 
waardoor kinderen nog steeds geconfronteerd worden met bepaalde dominante normen.
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ZORG 

Gendernormen en ouderschap
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keer zoveel tijd spenderen aan andere huishoudelijke taken in vergelijking met mannen111. 
Deze ongelijke en gegenderde verdeling van het huishoudelijk werk wordt over het algemeen 
ook aanvaard door de bevolking. De genderverschillen bij het verdelen van het huishoudelijk 
werk vertaalt zich ook in genderverschillen met betrekking tot zelfbeschrijvingen. 
Tegenwoordig hebben vrouwen wel de neiging om zichzelf te beschrijven op basis van 
typisch ‘mannelijke’ eigenschappen zoals assertiviteit, dominantie en onafhankelijkheid. Uit 
onderzoek, waar we eerder naar verwezen in Hoofdstuk 2 blijkt omgekeerd dat mannen zich 
in veel mindere mate identificeren met ‘vrouwelijke’ eigenschappen zoals zorgzaamheid, 
afhankelijkheid en emotionaliteit. Dit heeft niet alleen een invloed op de beroepskeuze, maar 
ook op de verdeling van het huishoudelijk werk. Mannen worden bovendien geconfronteerd 
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te dragen voor elkaar en voor zichzelf. Vooral jongens zijn gebaat met een grotere openheid 
naar verbinding en emotionaliteit die ze omwille van positieve rolmodellen leren toepassen 
in hun eigen omgeving en leven. 
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Genderbewust opvoeden?

Al vanaf de geboorte wordt een kind geconfronteerd met gendernormen. Nadat de dokter 
een biologisch geslacht heeft toegewezen aan de baby, en dit gebeurt altijd en binnen de 
drie maanden na de geboorte, projecteert de omgeving geslachtsspecifieke verwachtingen 
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soorten speelgoed gaande van auto’s tot poppen.115 De jongetjes, die als meisjes gekleed 
waren, kregen op een systematische manier speelgoed aangeboden dat te maken had met 
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toegesproken en behandeld: met de jongens werd er stoerder gecommuniceerd dan 
met de meisjes. Meisjes en jongetjes worden met andere woorden op een andere manier 
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speelgoed, alsof ze al worden klaargestoomd voor een zorgende rol. Jongetjes daarentegen 
worden aangespoord om buitenshuis te spelen, technisch te denken en om aan agressieve 
en sportieve spellen deel te nemen. In vergelijking met meisjes worden jongens thuis vaak 
ook minder aangespoord om in het huishouden te helpen, tenzij het gaat om ‘mannelijke’ 
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genderstereotypes door onder meer moderne en progressieve sprookjes mee te geven aan 
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 WORKSHOP 18. DE BETEKENIS VAN ZORG

Hoofdstuk 6: Zorg

Doel
• Exploreren wat ‘zorg’ betekent en hoe men ermee omgaat in het dagelijks leven

Materiaal
• Flipcharts
• Stiften
• A4 blanco papier & balpennen
• Kleinere papiertjes (bv: een A4 in 4 knippen)

Duur  45 min

Verloop
1. Deel aan elke deelnemer een vel papier en een balpen uit. Vraag hen het woord ‘ZORG’ in het 

midden van het papier te schrijven. 

2. Vraag hen nu alle woorden of zinnen die in hen opkomen neer te schrijven (vrije associatie). Geef 
hen hiervoor 5 min.

3. Na ongeveer 5 min. vraag je de deelnemers om voor te lezen wat ze hebben neergeschreven. 
Verzamel de antwoorden op een flipchart en identificeer de meest voorkomende associaties. 

4. Deel nu 3 kleinere papiertjes uit aan elke deelnemer en vraag hen terug te denken aan de tijd dat 
ze kinderen waren. Nodig hen uit iets op te schrijven over een situatie van die tijd waarin zij zorgen 
hebben gezien (zelf meegemaakt of gezien bij anderen). Ze krijgen hiervoor 20 min.

5. Vraag of er vrijwilligers zijn die hun verhaal willen delen met de grotere groep. Vraag of er andere 
deelnemers een gelijkaardige ervaring hebben meegemaakt en open de discussie.

Discussie
• Hoe bepalen wij wat zorg juist is? Is het mogelijk om zorg te definiëren op basis van één bepaald 

idee? 
• Hoe voelt het om voor gezorgd te worden? 
• Wat is er fijn aan zorg ontvangen? Waarom?
• Hoe voelt het om te zorgen voor iemand?
• Wat is er fijn aan zorg geven? Waarom? 
• Is ‘zorgen’ anders voor vrouwen dan voor mannen? Hoezo? 
•  Wie is de beste in het zorgen voor? Mannen of vrouwen of beide? Hoe komt dit? 

Afsluiting
Wat neem je hiervan mee? Wat heeft er jou verrast? Was dit iets nieuws voor jou?

Kernboodschappen
• ‘Zorg’ en ‘zorgen voor’ kan veel verschillende betekenissen hebben. 
• Genderdynamieken spelen een belangrijke rol in hoe we verschillende zorgtaken verdelen in de 

samenleving.
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Sociale media maken een integraal deel uit van onze dagelijkse 
werkelijkheid. Voor jongeren is de verwevenheid met sociale 
media nog vanzelfsprekender. Ze zijn wat we digital natives 
noemen, opgegroeid met het gebruik van smartphones, i-pads, 
tablets, laptops, …. Vooral sociale media en netwerksites zoals 
Instagram en Snapchat zijn erg populair. Volgens onderzoek 
van mediawijs heeft 95% van de bevraagde jongeren tussen 6 
en 18 jaar een smartphone en is de gemiddelde leeftijd waarop 
jongeren hun eerste smartphone cadeau krijgen 12 jaar. Jongeren 
gebruiken hun smartphone en sociale media op veel verschillende 
manieren. Ze gebruiken het, net zoals iedereen, om even de tijd 
mee te doden; om spelletjes te spelen, filmpjes te bekijken; in 
contact te staan met vrienden en vriendinnen; … Ze zijn hierbij ook 
erg actief op netwerksites zoals Instagram, Snapchat, Facebook, 
… Via deze netwerksites maken ze een eigen openbaar profiel 
aan om zich op een bepaalde manier aan de buitenwereld voor te 
stellen. Jongeren beslissen daarbij wat ze van zichzelf onthullen 
en wat niet. 
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SOCIALE MEDIA  

Mentaal welzijn

Psychologen veronderstellen vier belangrijke motieven voor het gebruik van sociale media: 

1. Informatieverwerving 
2. Het ontwikkelen van een persoonlijke identiteit
3. Entertainment 
4. Integratie/sociale interactie. 

Sociale media hebben zeer veel voordelen. De informatie die we zoeken is erg makkelijk 
toegankelijk, we kunnen in contact zijn of blijven met mensen over de hele wereld, we 
kunnen verbindingen leggen die daarvoor onmogelijk waren, … Sociale media hebben heel 
wat dingen mogelijk gemaakt en het leven van jongeren op veel gebieden ook makkelijker 
en aangenamer gemaakt. Er zijn echter ook nadelen. De informatie die jongeren van sociale 
media halen, is niet altijd betrouwbaar en jongeren beseffen niet dat wat ze te zien krijgen 
maar een beperkt beeld geeft van de realiteit.117 Daarnaast denken jongeren wel dat ze 
controle hebben over wie toegang heeft tot hun gegevens, maar dit is in vele gevallen niet zo. 
Het is daarom belangrijk om hen te confronteren met de mogelijke gevaren die sociale media 
en internetgebruik inhouden. 
Sociale media zijn relatief nieuwe kanalen waarmee jongeren hun mentaal welzijn reguleren. 
Zo blijkt dat jongeren vaak naar sites zoals Facebook of Twitter vluchten om te ontsnappen 
aan externe druk die volgens hen hun mentaal welzijn in het gedrang brengt.118 Er zijn echter 
enkele bezorgdheden omtrent de hoeveelheid tijd die de jongeren doorbrengen op het 
internet omdat internetgebruik geassocieerd wordt met een daling van face-to-face contact, 
sociale isolatie, stress, depressie en slaaptekort.119 Bijkomend onderzoek toont aan dat 
adolescenten zelf ook aangeven dat sociale media en internetgebruik een negatieve impact 
hebben op hun mentaal welzijn. Zij gaven daarbij drie hoofdredenen:120

1. sociale media kunnen stress, depressie, een laag zelfbeeld en suïcidale gedachten 
veroorzaken

2. via sociale media worden ze makkelijker blootgesteld aan mogelijk pestgedrag 
3. sociale media werden door de jongeren gezien als verslavend. 

Ook ouders van jongeren die sociale media gebruiken, delen deze bezorgdheid. Uit een 
studie met 226 deelnemende adolescenten en hun ouders blijkt dat het aantal sociale 
media profielen van de jongeren positief gecorreleerd is met door ouders gerapporteerde 
symptomen van concentratiestoornissen, hyperactiviteit of impulsiviteit, depressie en 
angststoornissen. Bovendien geven adolescenten aan dat ze een soort van fear of missing 
out (FOMO) ervaren en zich eenzamer voelen naarmate ze meer profielen hebben op sociale 
media.121

Sociale media en lichaamsbeeld

De samenleving speelt een fundamentele rol in de ontwikkeling van het lichaamsbeeld van 
een individu en dit beeld heeft op zijn beurt een invloed op de seksuele beleving. Rigide 
socio-culturele normen bepalen wat acceptabel is om te tonen, aan te raken en wat men moet 
verbergen. Wat mooi, lelijk of vulgair is, wordt cultureel bepaald, en deze culturele normen 
zijn vaak verschillend voor mannen en vrouwen. Verschillende feministische sociologen zien 
bepaalde aspecten van het schoonheidsideaal als schadelijk voor het vrouwelijk lichaam. 
Andrea Dworkin stelt dat “normen met betrekking tot schoonheid een voorschrift zijn voor de 
relatie tussen een individu en het lichaam. De normen bepalen de beweeglijkheid, spontaneïteit, 
postuur, manier van lopen, hoe het individu het lichaam gebruikt. Ze definiëren de dimensies 
van fysieke vrijheid”122. Het dragen van hakken bijvoorbeeld, en de elegantie die ermee wordt 
geassocieerd, zorgt ervoor dat vrouwen minder beweeglijk zijn; ze kunnen minder snel lopen 
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en niet overal wandelen waardoor deze schoenen vrouwen dus in een passieve toestand 
houden. Het schoonheidsideaal van de gespierde man geeft mannen dan weer een motivatie 
voor bijvoorbeeld het gebruik van illegale steroïden, wat schadelijk is voor hun lichaam.

Deze normen krijgen ook vorm via (sociale) media. De invloed die (sociale) media op het 
lichaamsbeeld hebben, kunnen we kaderen binnen de sociale vergelijkingstheorie. Deze 
theorie suggereert dat we onszelf beoordelen door ons te vergelijken met personen waarmee 
we ons identificeren.123 Deze vergelijking kan in twee richtingen gaan: een neerwaartse 
vergelijking of een opwaartse vergelijking. Bij een neerwaartse vergelijking, vergelijken we 
onszelf met personen waarvan we vinden dat ze het iets minder goed doen dan onszelf, 
terwijl we onszelf bij een opwaartse vergelijking vergelijken met personen waarvan we 
denken dat ze het beter doen. Een opwaartse vergelijking is geassocieerd met een negatiever 
lichaamsbeeld: wanneer individuen zich met personen vergelijken die er volgens hen beter 
uitzien dan zijzelf heeft dat vaak een negatieve impact op hun zelfbeoordeling. Uit onderzoek 
blijkt dat het actief gebruik (delen, liken, reageren) van sociale media, en dan vooral op foto-
gebaseerde media zoals Facebook en Instagram, gelinkt is aan een opwaartse vergelijking.124 
Bij jonge vrouwen leidt het actief deelnemen aan deze sociale media tot een grotere wens 
om mager te zijn, wat risico’s inhoudt op het vlak van eetstoornissen of ongezonde diëten.125 
Een andere studie toont aan dat het gebruik van Facebook bij adolescente vrouwen leidt tot 
het internaliseren van een slank schoonheidsideaal, zelf-objectivering, en een verminderde 
tevredenheid over het lichaamsgewicht.126

Privacy

Jongeren kunnen via sociale media sneller en gemakkelijker praten met hun omgeving. 
Bepaalde chat-applicaties maken het mogelijk om foto’s te sturen naar vrienden en om 
intieme gesprekken te voeren.

Ze zijn met andere woorden sneller en vaker in contact met hun peers en kunnen makkelijker 
bij elkaar terecht. In het exploreren van hun seksualiteit spelen sociale media ook een 
rol. Het sturen van pittige berichtjes of foto’s (sexting) kan heel spannend en opwindend 
zijn. Het is bij veel jongeren een deel van de ontdekking van elkaars seksualiteit. Dit houdt 
echter ook enkele gevaren in: de intieme foto’s die jongeren soms uitwisselen kunnen ook 
misbruikt worden en gedeeld worden met anderen of openbaar gemaakt worden. Je hebt 
geen controle meer over wie de beelden te zien krijgt. Het is daarom belangrijk om jongeren 
bewust te maken van hun recht op privacy en om hen te beschermen tegen de schending 
ervan. Jongeren zijn niet altijd op de hoogte van het feit dat wat ze delen soms ook openbaar 
is en dat dit enkele gevolgen met zich meebrengt. 

Om wat meer controle te hebben over de privacy, kunnen we de jongeren enkele tips 
meegeven:

• Bepaalde sociale media hebben privacy settings waarbij een gebruiker kan zien welke 
content openbaar is en welke niet. Bij een Instagramprofiel bijvoorbeeld, hebben 
gebruikers de keuze om hun profiel ‘privé’ te houden of openbaar te stellen. Daarbij moet 
in het achterhoofd gehouden worden dat sommige data wel bijgehouden en gebruikt 
worden door sociale media bedrijven.

• Het is interessant om jezelf te Googelen, zo krijg je toch al een klein overzicht van wat er 
over jou te vinden is op het internet.

• Het is aangeraden om de jongeren aan te sporen om goed na te denken vooraleer ze 
gevoelige informatie delen. 

• Het is ook van belang dat jongeren bewust omgaan met foto’s die ze van anderen krijgen 
en dat ze toestemming vragen van de personen op de foto vooraleer ze deze doorsturen.
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Privacy
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Online geweld

Via het internet kunnen jongeren ook geconfronteerd worden met pestgedrag, dit noemt men 
cyberpesten. Online pestgedrag komt voor wanneer iemand herhaaldelijk en opzettelijk 
een andere persoon wilt kwetsen en daarbij dus morele of materiële schade toebrengt. We 
spreken pas over pesten wanneer het slachtoffer meerdere malen geconfronteerd wordt 
met kwetsende boodschappen of handelingen. Het gaat dus over meer dan een eenmalige 
handeling.127 De gelijkenis tussen traditioneel pesten en cyberpesten is zeer groot. We 
herkennen vaak dezelfde dynamieken, maar er zijn toch wel enkele specifieke kenmerken die 
het vaak voor een slachtoffer nog extra moeilijk maken.

• Het pesten stopt niet. Het blijft niet beperkt tot bijvoorbeeld de school of de 
jeugdbeweging. Thuis gaat het pesten gewoon door omdat het zich online afspeelt.

• Vaak worden er veel meer personen bij berokken.
• Omdat de pesters de reactie van het slachtoffer niet zien, zijn ze zich niet altijd bewust 

van de schade die ze toebrengen.
• Pesters durven vaak ook meer of verder gaan omdat ze niet rechtstreeks met het 

slachtoffer worden geconfronteerd.
• …

Om jongeren te beschermen tegen cyberpesten kunnen de volgende tips handig zijn om mee 
te geven:

• Om niet meer te geconfronteerd te worden met pestgedrag kunnen slachtoffers de 
profielen van de plegers blokkeren zodat zij geen contact meer kunnen zoeken.

• Het verzamelen van bewijsmateriaal van het pestgedrag, met behulp van screenshots 
bijvoorbeeld, kan voor bijkomende bescherming zorgen wanneer het slachtoffer beslist 
hiermee naar buiten te komen.

• Om de vicieuze cirkel van pestgedrag tegen te gaan, is het van belang dat jongeren 
aangespoord worden om pestgedrag van hun peers af te keuren.

• In geval van pestgedrag kan de directe omgeving van het slachtoffer veel steun bieden.

Naast cyberpesten bestaan er nog andere vormen van online geweld.
 
Trolling is het online plaatsen van choquerende berichten of inhoud om zo negatieve reacties 
uit te lokken bij de online community. Een persoon kan bijvoorbeeld met een anonieme 
account een kwetsende reactie plaatsen op iemands foto of post om zo emotioneel geladen 
discussies uit te lokken. 

Grooming is een fenomeen waarbij een volwassen persoon een minderjarige met een vals 
account misleidt om seksueel contact mogelijk te maken. Bij grooming manipuleert de 
meerderjarige het kind zodat de seksuele drempels en remmingen wegvallen. In 2017 werden 
in België 157 meldingen gedaan van grooming.128 

Daarnaast is het online netwerk tegenwoordig ook een plaats waar jongeren potentiële 
partners zoeken en online datingapplicaties zoals Tinder kunnen jongeren in contact 
brengen met vreemden die niet altijd de beste bedoelingen hebben. Net zoals bij grooming 
kan het zijn dat een persoon een vals account aanmaakt met als doel een romantische relatie 
aan te gaan. Dit noemt men catfishing: een fenomeen waarbij iemand verliefd wordt op een 
persoon die helemaal niet bestaat. De beheerder van het nep-profiel wint het vertrouwen van 
de ander om die persoon te kunnen manipuleren. Soms wordt er op die manier vertrouwelijke 
informatie of zelfs geld aan mensen ontfutseld. Om jongeren te beschermen tegen catfishing 
kunnen we enkele tips meegeven:129
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• Via Google is het mogelijk om een foto te uploaden als ‘zoekterm’. Zo kan men zien of een 
foto door meerdere mensen gebruikt wordt.

• Het is belangrijk om na te gaan of deze personen veel reacties hebben op hun profiel. 
Als ze weinig reacties of andere contacten hebben, zou het kunnen dat het om een nep-
account gaat.

• Het is ook aangeraden om de persoon op naam, werkplaats of school te Googelen om zo 
een background-check te doen. 

Soms kan online informatie ook ongewenst gedeeld worden door mensen die zeer dichtbij 
staan. Uit een groot Brits onderzoek waarbij 2032 ouders werden geïnterviewd, blijkt 
bijvoorbeeld dat 3/4de van de ouders aan sharenting doen. Dit is een samenstelling van 
parenting met sharing en wil zeggen dat de ouders het doen en laten van hun kinderen 
delen op sociale media.130 Dit zorgt voor bijkomende bezorgdheden omtrent de privacy van 
jongeren omdat ouders niet altijd bewust zijn van wie toegang heeft tot de foto’s. 

Mediawijs
Mediawijs is het Vlaamse Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en imec 
vzw.
https://mediawijs.be/ 

Pimento
Pimento ontwikkelde gratis te downloaden werkvormen die zich specifiek richten op online 
weerbaarheid.
https://www.pimento.be/werkvormen-online-weerbaarheid/  

Clicksafe: veilig internetten (Child Focus)
Alle informatie over een veilig en verantwoord internetgebruik voor en door kinderen en jongeren.
http://www.childfocus.be/nl/preventie/clicksafe-veilig-internetten 
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Hoofdstuk 7: Sociale media

Doel
• Terugblikken op voorgaande thema’s en hoe die verband houden met het gebruik van sociale 

media.
• Zichtbaar maken van de risico’s verbonden aan het gebruik van sociale media en hoe daarmee om 

te gaan. 
• Reflecteren over hoe je jezelf online presenteert en hoe je er omgaat met anderen. 

Materiaal
• Flipcharts
• Stiften
• Smartphone met camera per duo

Duur  50 min

Verloop

Intro: Sociale media zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. We hebben het tot nu toe 
gehad over relaties en die relaties worden ook verder gezet in digitale vorm. Daarom vinden we het 
belangrijk om even stil te staan bij hoe we met elkaar omgaan in de digitale wereld. 

Deel 1: exploreren van de (ongeschreven) omgangsregels op sociale media (25 min)

1. Vraag aan de deelnemers om duo’s te vormen.
 
2. Nodig de duo’s uit een vlog te maken waarin ze elkaar interviewen aan de hand van volgende 

vragen:
• Welke rol spelen sociale media in je leven? Hoe belangrijk zijn ze voor jou?
• Zijn er bepaalde regels over hoe je sociale media gebruikt en hoe je met elkaar omgaat op sociale 

media? Welke regels pas je zelf toe?
• Hoe belangrijk is je online reputatie voor jou? Hoe bouw jij je online imago op?

3. Nodig de duo’s uit om hun vlog te tonen in de grotere groep en start de discussie aan de hand van 
volgende vragen:

• Welke sociale media gebruik je?
• Waarvoor gebruik je sociale media? 
• Wat deel je wel/niet op je profiel?
• Hoe verschillende de digitale regels van de regels in het echte leven?
• Verschillen de regels voor jonge mannen en voor jonge vrouwen? Op welke manier?
• Wat is een online reputatie? Hoe belangrijk is die? Hoe bouw jij je imago op?
• Mocht ik naar jouw account gaan kijken, wat voor een persoon zou ik dan zien? 
• Hoe belangrijk is het om veel vrienden of volgers te hebben op sociale media? 
• Zou je deze vlog online zetten? Hoe komt het dat je het wel/niet zou doen? Op welke manier heeft 

dit iets te maken met de regels die je voor jezelf opstelt? Op welke manier heeft dit iets te maken 
met je online reputatie?
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• Waarvoor gebruik je sociale media? 
• Wat deel je wel/niet op je profiel?
• Hoe verschillende de digitale regels van de regels in het echte leven?
• Verschillen de regels voor jonge mannen en voor jonge vrouwen? Op welke manier?
• Wat is een online reputatie? Hoe belangrijk is die? Hoe bouw jij je imago op?
• Mocht ik naar jouw account gaan kijken, wat voor een persoon zou ik dan zien? 
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Hoofdstuk 7: Sociale media

Deel 2: wat als het misgaat? (25 min)

Creëer een online quiz met twee vragen via www.mentimeter.com. 
• Wat zijn de voordelen van het gebruik van sociale media? Kan je daar voorbeelden van geven?
• Wat zijn de nadelen of risico’s van het gebruik van sociale media? Kan je daar voorbeelden van 

geven? 

4. Vraag aan de deelnemers om met hun smartphone te surfen naar ‘menti.com’. Op deze pagina 
moeten ze de code ingeven die jij als begeleider kan zien op jouw scherm. 

5. Nodig hen uit de vragen die verschijnen te beantwoorden aan de hand van enkele voorbeelden. Ze 
kunnen zich hiervoor laten inspireren door situaties die ze zelf hebben meegemaakt of waarvan ze 
gehoord hebben. Maak duidelijk dat hun antwoorden anoniem blijven. 

6. Overloop in groep de antwoorden die verschijnen op je scherm en start de discussie.

7. Start de discussie.
• Zijn deze voorbeelden herkenbaar/realistisch?
• Is er een verschil tussen wat er online gebeurt en wat er offline gebeurt? Wat zijn de verschillen? Wat 

zijn de gelijkenissen? 
• Welke vormen van cybergeweld kennen jullie?  zie infoblad 
• Hoe kan je je beschermen tegen online geweld?

 
8. Vul aan met onderstaande tips.

Veilig internet

• Let op je privacy
• Zoek jezelf regelmatig op met behulp van een online zoekmachine
• Wees voorzichtig met het delen van gevoelige informatie
• Denk goed na voor je iets online zet
• Doe niet mee aan pesterijen en moedig geen pesterijen aan
• Stuur geen foto’s door zonder dat de persoon in de foto hiermee instemt

Als je gepest wordt…

• Pest niet terug
• Blokkeer cyberpestkoppen
• Verzamel bewijsmateriaal
• Zoek steun en hulp in je directe omgeving of bij hulpverleningsdiensten

Voor meer info: http://www.childfocus.be/nl/preventie/veilig-internetten/jongeren 

Afsluiting
Wat neem je hiervan mee? Wat heeft er jou verrast? Was dit iets nieuws voor jou?

Kernboodschappen
• Sociale media zijn een integraal deel van ons dagelijks leven
• Ook binnen sociale media gelden bepaalde regels
• Probeer je te beschermen tegen online vormen van geweld en misbruik
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Cyberpesten: 
Cyberpesten is een vorm van pesten waarbij pesters herhaaldelijk gebruik maken van elektronische 
media zoals internet of mobiele telefonie om iemand kwetsend materiaal toe te zenden of door 
kwetsende dingen over iemand te verspreiden met de bedoeling op die manier macht over de persoon 
uit te oefenen.

Trolling: 
Trolling is een negatief gedrag dat kan gebeuren op allerlei websites waar mensen met elkaar kunnen 
praten. De benaming komt uit het Engels en betekent “vissen met een lijn die achter een boot hangt”. 
Iemand die aan trolling doet heet dan een “troll”. Een troll probeert online ruzie, discussies of emotionele 
reacties uit te lokken bij anderen. Dat kan bijvoorbeeld door beledigende opmerkingen te maken. Soms 
gaat het om heel schokkende dingen, zoals lachen met iemand die gestorven is.

Grooming: 
Grooming betekent, letterlijk vertaald, ‘voorbereiden’, maar in de huidige context slaat online grooming 
op een proces waarbij een ‘groomer’ een voorbereidingsfase uitwerkt om een kind seksueel te 
misbruiken, rekening houdend met zijn omgeving. De strategie is: toegang verkrijgen tot het kind, zijn 
of haar bereidwilligheid en geheimhouding afdwingen om de eigen daden achteraf te rechtvaardigen. 
Groomers zullen oorspronkelijk schijnbaar onschuldige contacten leggen via sociaalnetwerksites, maar 
dit kan ontaarden in gevaarlijke vormen van online en offline seksueel misbruik.

Slutshaming: 
Slut-shaming is een Engelstalige term die verwijst naar het bestempelen van een meisje of vrouw als slet 
of hoer omwille van haar seksueel gedrag. Het gaat dan vaak over wat gepercipieerd wordt als seksueel 
gedrag. Met de opkomst van nieuwe media worden deze termen onder jongeren ook op sociale media 
gebruikt. Hoewel vrienden onder elkaar woorden zoals ‘slet’ en ‘hoer’ gebruiken zonder kwetsende 
bedoeling, neemt het toch vaak de vorm van beledigingen of pesten aan.

Catfishing: 
Het gevaar in sociaalnetwerkcontacten schuilt erin dat mensen verliefd worden op een persoon die 
helemaal niet bestaat, omdat die foutieve informatie over zichzelf en/of foto’s van iemand anders heeft 
gedeeld. De documentairefilm ‘Catfish’ bezorgde dit fenomeen internationale bekendheid en werd de 
basis voor een gelijknamige reality-reeks, waarin deelnemers worden geholpen om de ‘echtheid’ van 
hun sociaalnetwerkrelatie te checken.

Sharenting: 
‘Sharenting’, een samentrekking van parents en sharing. Het verwijst naar ouders die het hele doen en 
laten van hun kinderen op het internet delen. 
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De ontwikkeling van een campagne is een erg belangrijk 
onderdeel van het programma. Het geeft de deelnemers de kans 
om nog eens terug te blikken op alle thema’s die aan bod kwamen 
en zelf te bepalen welke boodschappen voor hen echt van belang 
waren. Tracht deelnemers zo veel mogelijk te stimuleren om actie 
te ondernemen en de voor hen waardevolle boodschappen over 
te brengen naar een breder publiek. Het geeft hen de kans hun 
stem te laten horen en stappen te zetten richting verandering. Ze 
staan hier uiteraard niet alleen voor. Begeleiders en organisaties 
binnen het netwerk van de deelnemers (de school, sportclubs, 
jeugdverenigingen, …) kunnen krachtige bondgenoten zijn in 
de verspreiding van hun boodschappen. Op die manier bereikt 
men niet enkel de deelnemende jongeren, maar meteen ook de 
bredere omgeving van jongeren.  
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CAMPAGNE
VERANDERINGEN IN ONZE LEVENS EN GEMEENSCHAPPEN 

Doel
• Nadenken over wat men geleerd heeft gedurende de workshops en hoe hen dit kan helpen 

verandering aan te brengen in hun leven en hun gemeenschap
• Aanzet tot de ontwikkeling van een campagne of project

Materiaal
• Flipcharts
• Stiften
• Papier, balpennen, potloden
• Magazines, lijm en scharen
• Infoblad

Duur  120 min

Verloop

Intro: Na dit hele traject samen is het nu aan de deelnemers om actie te ondernemen. Zo kunnen ze 
de belangrijkste boodschappen waar zij achter staan verder verspreiden en op die manier hun stem 
duidelijk laten horen. Op die manier kunnen zij anderen in hun omgeving of gemeenschap aanzetten 
tot verandering, 

Deel 1: individuele reflectie over thema’s (20 min)

1. Vraag aan de deelnemers om individueel na te denken over wat hen het meest is bijgebleven tijdens 
de workshops. Wat hebben ze bijgeleerd? Welke problemen zouden ze zelf het liefste aanpakken? 
Welke boodschappen willen ze delen met anderen? Wees waakzaam voor hevige emoties bij 
sommige deelnemers. Neem hen eventueel even apart om hierover te spreken. 

2. Als de individuele reflectie heel erg moeizaam loopt, kan je als begeleider nog even een overzicht 
geven van alle thema’s die aan bod zijn gekomen. Vraag hen welke thema’s zij zich nog herinneren 
en vul zelf aan waar nodig. Dit overzicht kan een aantal deelnemers inspireren om na te denken 
over welke belangrijke boodschappen zij willen delen met anderen. 

3. Laat hen individueel een collage, een tekening of een gedicht maken gebaseerd op het gekozen 
probleem. Geef hen 10 minuten om dit werk te maken. 

4. Doe een rondje en laat iedereen kort even aan het woord over wat zij maakten en het probleem dat 
zij willen aanpakken.

5. Kijk naar de onderwerpen die het vaakst terugkomen. Cluster deze onderwerpen op een flipchart 
of duidt op het overzicht aan welke thema’s naar voren worden geschoven.

6. Maak zo een top met een vier- of vijftal hoofdthema’s afhankelijk van de input op de flipchart.
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Deel 2: reflectie over campagnes (20 min)

1. Verdeel de klas in evenveel groepen als er hoofdthema’s op de flipchart verzameld staan. Laat de 
deelnemers in de mate van het mogelijke zelf kiezen rond welk thema ze het liefst willen werken.

 
2. Vóór de deelnemers dieper ingaan op dit thema vraag je hen welke campagnes zij zelf al zijn 

tegengekomen en welke ze erg goed vonden. Ze mogen hiervoor hun smartphone gebruiken. Vraag 
hen om per groep drie elementen op te sommen waarvan zij denken dat die belangrijk zijn in een 
goede campagne. Geef hen hier opnieuw 10 minuten de tijd voor. 

3. Vervolgens worden ook deze elementen gedeeld in de grote groep en neergeschreven op een 
flipchart. Deze elementen kunnen in een later stadium gebruikt worden als bouwstenen voor hun 
eigen campagne.

Deel 3: ontwikkeling van campagne of project (80 min)

1. Laat de deelnemers per groepje een idee voor een campagne of project ontwikkelen over het 
thema dat ze hebben gekozen. Geef hen hiervoor 20 minuten. Laat hen hun ideeën opschrijven op 
een flipchart. 

2. Geef hen enkele hulpvragen mee:
a. Welke boodschap wil je precies meegeven? Wat wil je veranderen?
b. Hoe ga je deze boodschap overbrengen? Bijvoorbeeld: toneel, film, rap, posters, een activiteit, 
 een feest, sociale media, influencers …)  Herinner hen aan de bouwstenen die ze zelf belangrijk 
 vinden. Wat werkt er het best?
c. Wie wil je aanspreken? Bijvoorbeeld jongeren, kinderen, ouders, leerkrachten, familie, 
 inwoners van het dorp/de stad, politici, een breder publiek (heel Vlaanderen), … 
d. Wie kan jou helpen om je boodschap over te brengen? Zitten er misschien personen in jouw 
 team of life die kunnen helpen? 

3. Laat elke groep hun ideeën presenteren en bespreek dit nadien met de hele groep. Vraag aan 
de deelnemers naar welke ideeën hun voorkeur gaat, op welke manier deze ideeën nog verder 
uitgewerkt kunnen worden en of ze zelf nog aanvullingen hebben. 

4. Vraag hen om één thema, één idee te selecteren dat ze samen kunnen uitwerken. Als er geen 
consensus is, kan er gestemd worden. Als er nog geen consensus is kunnen verschillende groepjes 
aan hun eigen project werken. De finale keuze ligt bij hen.

5. Daarna overloop je samen met de groep het infoblad en tracht je antwoorden te vinden op de 
vragen die daarin aan bod komen. Tracht ook na te gaan in welke periode ze dit zouden kunnen 
uitvoeren. Laat aan de deelnemers ook de optie vrij om na deze sessie nog eens bijeen te komen 
om dit verder uit te werken. Als begeleider is het vooral belangrijk om hen op weg te helpen naar 
een realiseerbaar plan. 

Kernboodschappen
• Je attitudes en gedrag veranderen is niet altijd makkelijk. Het is belangrijk om na te denken hoe 

je elkaar hierin kan ondersteunen zodat er verandering kan plaatsvinden in je leven en je relaties. 
• Iedereen heeft een bepaalde rol te spelen in het opbouwen van een meer gelijke en respectvolle 

samenleving. Bij je eigen leven en je eigen relaties beginnen is daarin een eerste stap. 
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1. Omschrijving
• Omschrijf je plan van aanpak in 2 of 3 verschillende fases

2. Samenwerking
• Met wie kan je samenwerken om dit plan uit te voeren? Hoe krijg je deze ondersteuning of 

samenwerking?

3. Materiaal/middelen
• Welke middelen heb je nodig om dit plan uit te voeren? Waar en hoe kan je aan deze middelen 

geraken?
 
4. Tijdsschema

• Hoe veel tijd heb je nodig om dit plan uit te voeren? 
• Stappenplan: som de verschillende achtereenvolgende stappen op die nodig zijn om dit plan uit te 

voeren

5. Evaluatie
• Hoe weet je of het plan werkt? Welke verwachtingen heb je over de resultaten van dit project?

6. Risico’s
• Welke dingen kunnen er misgaan?
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1. Omschrijving
• Omschrijf je plan van aanpak in 2 of 3 verschillende fases

2. Samenwerking
• Met wie kan je samenwerken om dit plan uit te voeren? Hoe krijg je deze ondersteuning of 

samenwerking?

3. Materiaal/middelen
• Welke middelen heb je nodig om dit plan uit te voeren? Waar en hoe kan je aan deze middelen 

geraken?
 
4. Tijdsschema

• Hoe veel tijd heb je nodig om dit plan uit te voeren? 
• Stappenplan: som de verschillende achtereenvolgende stappen op die nodig zijn om dit plan uit te 

voeren

5. Evaluatie
• Hoe weet je of het plan werkt? Welke verwachtingen heb je over de resultaten van dit project?

6. Risico’s
• Welke dingen kunnen er misgaan?
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