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Voor u ligt het Sensoa Vlaggensysteem, een methodiek die poogt een antwoord te geven op 
de vraag hoe men pedagogisch moet omgaan met seksueel gedrag van kinderen en jongeren.

Het stelt begeleiders en opvoeders in staat om (1) seksueel gedrag correct in te schatten, (2) 
in gesprek te gaan met alle betrokkenen en (3) een eenduidig pedagogisch plan uit te werken 
en uit te voeren.

Daarnaast kan Sensoa Vlaggensysteem kinderen en jongeren helpen om (1) inzicht te krijgen 
in welk seksueel gedrag wel en niet oké is, (2) eigen en andermans grenzen te herkennen, 
erkennen en respecteren, (3) weerbaar te reageren op seksueel grensoverschrijdend gedrag 
en (4) taal te hebben om met anderen in gesprek te gaan.

Inhoud

Dit boek bestaat uit zes hoofdstukken:
•	 Eerst bespreken we het doel en de ontwikkeling van het Sensoa Vlaggensysteem.
•	 Hoofdstuk twee schetst de seksuele ontwikkeling en de motieven voor seksueel gedrag van 

kinderen en jongeren.
•	 In het derde hoofdstuk worden seksualiteit en grenzen onder de loep genomen. Zes criteria 

helpen te bepalen of seksueel gedrag van kinderen/jongeren al dan niet grensoverschrijdend 
is en hoe je kan reageren op dit gedrag.

•	 In hoofdstuk vier staan we stil bij begeleidercompetenties en beleid. Welke competenties heb 
je nodig bij het beoordelen van, praten over en reageren op seksueel grensoverschrijdend 
gedrag? We staan stil bij de manier waarop preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag 
in de praktijk wordt ingebed. We ontkrachten een aantal mythes in verband met kinderen/ 
jongeren en seks en bespreken tevens hoe het Vlaggensysteem een hulpmiddel kan zijn om 
neutraler en objectiever te communiceren over seksueel gedrag van kinderen en jongeren.

•	 Hoofdstuk vijf presenteert een aantal cases waar praktijkervaringen besproken worden.
•	 Hoofdstuk zes reikt een aantal methodieken aan om met het Vlaggensysteem aan de slag te 

gaan. Je vindt in dit hoofdstuk tevens oefeningen voor teams.

Achteraan het boek staat een beknopte lijst van seksuele gedragingen die veel voorkomen op 
een bepaalde leeftijd. Die normatieve lijst stelt je in staat om seksueel gedrag beter te beoor-
delen. Een uitgebreidere lijst is beschikbaar op Vlaggensysteem.be

Bij dit boek hoort ook een set van 44 kaarten met concrete situatietekeningen van seksueel 
gedrag van kinderen en jongeren. Elke situatie wordt op de steekkaart beoordeeld aan de 
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hand van de zes criteria voor gezond seksueel gedrag en van een vlag voorzien. De bijbeho-
rende uitleg en voorgestelde reactie helpen je om een gepaste uitleg te geven bij de vlag of de 
reactie voor kinderen, jongeren en ouders.

Afgeleiden

Het Vlaggensysteem kan sinds de lancering op veel aandacht rekenen en werd ondertussen al 
in een reeks andere interventies geïntegreerd. Sensoa heeft met Movisie samengewerkt aan 
een inhoudelijke vertaling voor Nederland.
•	 Sensoa nam het Vlaggensysteem op in het ‘Raamwerk Seksualiteit en Beleid’ als één van 

de tools om aan een visie en beleid in organisaties te werken.
•	 Movisie nam het Vlaggensysteem op in de campagne ‘We can Young’ en in de voorlichtings-

methode ‘Be A Man! Liefde, relaties en seks: wat is Ok?’.
•	 ‘Buiten de lijnen’ is de doorontwikkeling van het Vlaggensysteem voor kinderen en jon-

geren met bijzondere behoeften en staat uitgebreid stil bij de aspecten beperking, trauma, 
gender en cultuur.

•	 In Vlaanderen zijn er toegepaste versies gemaakt voor het jeugdwerk (Niets Mis Mee?!) en 
voor sportclubs (Sport, een spel met grenzen). In 2017 kwamen herwerkingen specifiek ge-
richt op het onderwijs (Vlaggensysteem Onderwijs) en op online situaties (Hé, het is oké).

•	 In Nederland ontwikkelde Movisie een web-app voor de residentiële jeugdzorg en een 
e-learning module voor professionals die werken met mensen met een verstandelijke be-
perking.

•	 De methodiek is opgenomen in de module over seksueel grensoverschrijdend gedrag van 
‘Tussen de lakens’, een babbelmethodiek voor seksuele vorming van Sensoa.

•	 Het bordspel ‘Oké?!’ van Jong & Van Zin vzw brengt de methode speelsgewijs over op jon-
geren van 12 tot 16 jaar.

Voor de meest recente ontwikkelingen neem je best een kijkje op Vlaggensysteem.be en Vlag-
gensysteem.nl

Dank

Het Vlaggensysteem werd in nauwe samenspraak met het werkveld in Vlaanderen en Neder-
land ontwikkeld en veel mensen hebben eraan bijgedragen. Dat gebeurde door een probleem 
aan te kaarten, een denkpiste voor te stellen of literatuur na te pluizen. Daarnaast werden 
tekeningen gemaakt en kritische bedenkingen en reflecties gegeven. Waarvoor dank.


