Stuurwiel 		

Ik doe alleen seksuele dingen als ik die zelf wil
en als de ander akkoord gaat.

Ik voel me niet onder druk gezet, ik zet niemand
onder druk.

Ik ben niet de meerdere of de mindere.

Ik doe dingen die passen bij mijn leeftijd.

Ik doe de dingen op een plaats en een manier
die anderen niet storen.

Ik doe mezelf of anderen geen pijn.

Vlagkaartjes

Mondjes,
handjes, ogen

Familie

		

Familie

		

Familie

		

Familie

		

Familie

		

Vertrouwenspersonen

Wat moet mijn vertrouwenspersoon doen?
Geloven wat ik vertel.
Mij de schuld niet geven.
Niet boos worden.
Zeggen dat het goed is dat ik het vertel.
Mij helpen.

Woordveld
seksuele ervaring

Hand-out 3.1 Woordveld seksuele ervaringen als kind

Eerste tongzoen Gluren door het sleutelgat naar je ouders die seks hebben Gluren naar vriendjes of vriendinnetjes bij het verkleden Zich niet

willen uitkleden waar andere
bij zijn De piemel van een vriendje willen zien De

schaamlipjes van een vriendinnetje
willen zien Een leeftijdsgenoot betasten on-

Jezelf naakt
bekijken en verleiden voor de spiegel
der de kleren

Je schaamhaar afscheren

Eerste keer oraal
bevredigd worden Tegen jouw zin be-

Sexy of stoer gekleed gaan

tast worden

Eerste menstruatie/eerste zaadlozing

Seksu-

Prentjes
van blote borsten of blote lijven
uitknippen Porno of erotica bekijken Een
lief hebben Verliefd zijn Liefdesbrieven
schrijven Weten waar de kindjes vandaan komen Je eerste valenele opwinding voor de eerste keer

tijnsgeschenkje

Geconfronteerd
met ongewenste seks
Anticonceptiegebruik De eerste keer
seks Sekswoorden Betrapt
Masturbatie

worden Volwassenen betrappen bij de seks
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Motieven voor
seksueel gedrag

Situaties

Motieven

Een jongen van 12 loopt in het zwembad rond
met een erectie. Deze is goed te zien omdat hij
een wijde bermudazwembroek aan heeft. De
begeleiders noteren ook dat hij een rode blos
op de wangen heeft.

Nieuwsgierigheid:
willen weten, kennen, zien, ruiken, voelen, doen,
van fascinatie naar angst

Een meisje van 6 zit regelmatig te wippen op
haar stoel in de klas. Daarbij heeft ze dromerige ogen en lijkt ze heel ver weg.
Een meisje van 13 kleedt zich heel sexy en laat
veel inkijk op borsten en billen toe. Ze draagt
hoge hakken en doet mascara op.
Een jongen stuurt een naaktfoto van zijn liefje
door aan zijn vrienden zonder haar toestemming.
Een jongen van 8 doet graag meisjeskledij aan.
Twee kinderen van 7 en 8 spelen doktertje. Ze
schrikken erg als je hen betrapt.
Een meisje van 5 kijkt hoe een jongetje van 6
plast.
Een jongen van 10 maakt obscene tekeningen
op zijn kamer.
Een meisje van 12 zit op de schoot bij een 17
jarige jongen. Ze kijkt hem verleidelijk aan.
Een meisje van 15 wordt door enkele jongens
van dezelfde leeftijd vastgehouden om haar
kleren uit te kunnen trekken.
Twee jongens van 14 logeren bij elkaar. Ze
laten hun erectie aan elkaar zien.
Een jongen van 15 laat zijn penis zien op de
webcam.
Een meisje van 15 toont haar borsten voor
de webcam. Ze vraagt in ruil hiervoor € 10
belkrediet.

Imitatie:
de groten nadoen, seksueel rollenspel, zich
inleven in een rol, groot doen…
Zelfbevestiging en trots:
slimheid en kracht tonen, overtroeven met
kennis, mooi gevonden willen worden…
Regels tarten:
dingen doen die niet mogen, stout zijn…
Status of inwijdingsritueel:
erbij horen, intimiteit en geheimen delen met
elkaar…
Intimiteit zoeken:
vertrouwen leren hebben en geven, geheimpjes
delen, wij alleen...

Fantasie in praktijk brengen:
scènes en rollen, oefenen en ervaringen opdoen
Spanning ontladen:
seks als uitlaatklep voor frustratie of vernedering, troost voor verdriet
Zoeken naar genot:
genieten en opwinding
Seksuele identiteit:
beleven en tonen dat je een soort jongen of
meisje bent
Seksuele oriëntatie:
willen beleven en tonen
Macht hebben over anderen:
gevoel dat anderen naar jou opkijken, anderen
beschermen, kwetsen, uitdagen…
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Seksuele
ontwikkelingslijn
Hand-out 3.5 Seksuele ontwikelingslijn

duimzuigen

zindelijk zijn

doktertje spelen

met de hand
in de broek zitten

op de schoot van
een vertrouwde volwassene
kruipen

nieuwsgierig naar
eigen lichaam

nieuwsgierig naar geslachtdelen
van volwassenen

orgasme

een echte jongen
of meisje willen zijn

verliefdheid

verkering

schaamte

opwinding

vieze woorden

seksfantasie
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Seksuele
ontwikkelingslijn

zorg om uiterlijk

tongzoenen

strelen onder de kleren

twijfelen over geaardheid

naakt vrijen

geslachtsgemeenschap

menstruatie
of
nachtelijke zaadlozing

seksplaatjes kijken

gluren

verleiden

verleid worden

ontrouw zijn
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