dinsdag 9 maart 2021

Aanbevelingen voor het
doorbreken van het
taboe
rondom het
aangeven van je grenzen
op school
Een samenwerking tussen het Nationaal Jeugddebat
(Fractie Blauw), NJR, minister Slob, het LAKS en de
Kindertelefoon

Aanleiding
Op 22 juni 2020 presenteerden de jongeren van Fractie Blauw tijdens het
Nationaal Jeugddebat van NJR een voorstel genaamd “Je eigen grenzen bewaken” aan
minister Arie Slob van Onderwijs. Fractie Blauw bestaat uit een diverse groep jongeren tussen
de 12 en 18 jaar, afkomstig uit allemaal verschillende plekken in Nederland en met verschillende
schooltypes.
Deze jongeren hebben maanden lang gewerkt aan een voorstel waarin zij vaststellen dat er een
te groot taboe heerst op het aangeven van je grenzen op school en dat jongeren niet goed weten
hoe en bij wie ze terecht kunnen. De jongeren zouden graag willen dat scholieren meer informatie
en tools krijgen
aangereikt waardoor ze beter weten hoe ze moeten handelen in moeilijke situaties, denk hierbij
aan weerbaarheidstrainingen op scholen, een YouTube serie met tips of een landelijk meldpunt.
Minister Slob waardeert de inzet van de jongeren: “Dank jullie wel. Ik vind het een heel belangrijk
onderwerp, omdat het ontzettend belangrijk is dat jongeren zich veilig voelen op school”.
Wat volgde was een reeks gesprekken tussen stakeholders (LAKS, NJR en de Kindertelefoon),
geïnitieerd door minister Slob, over mogelijke manieren om het aangeven van je grenzen op
school toegankelijker te maken voor een vertrouwde en veilige sfeer op school.
Tijdens het Nationaal Jeugddebat 2020, een project van NJR waarbij jongeren uit het hele land
de kans
krijgen om input te leveren en voorstellen te doen aan ministers over thema’s die zij belangrijk
vinden, vertelde Fractie Blauw minister Slob over obstakels om je grenzen aan te geven op school.

Over het probleem is Fractie Blauw duidelijk:

“Men ziet vaak niet in hoe he
ftig de gevolgen
kunnen zijn van het niet aang
even van jouw
eigen grenzen”

Mila

n

“Persoonlijk ken ik mensen di
e zelf te maken
hebben gehad met seksueel
overschrijdend
gedrag, en zij zijn niet de en
ige, dus is er
verandering op de scholen no
dig zodat iedereen
vertrouwen kan hebben om
hun verhaal te veilig
te delen”

Mark
2

“Scholen moeten dit probleem serieuzer nemen.
Vavaak wordt er lichtjes gedaan over dit probleem
en is victim blaming de norm. Maar het aangeven
van je grenzen is echt belangrijk, want wanneer
iemand zo’n ervaring heeft kan dit erg traumatisch
zijn en dat is licht uitgedrukt. Zelf ken ik helaas
mensen die zoiets hebben meegemaakt en gewoon
niet meer hetzelfde zijn als ervoor”

Dani

al

Verbindingen die
minister Slob legt met
bestaande initiatieven
Naar aanleiding van het voorstel van Fractie Blauw initieerde minister Slob een nieuw gesprek
en stelde hij voor om in gesprek te gaan met stakeholders zoals het LAKS. Tijdens een gesprek
met LAKS vertelde Fractie Blauw over de verhalen die zij kennen van vertrouwenspersonen
op school die zich niet altijd vertrouwelijk omgaan met gevoelige informatie die jongeren hen
toevertrouwen. LAKS concludeert “Jongeren vinden het nog steeds moeilijk om te praten over
hun eigen welzijn en veiligheid op school en daarbuiten. De stap om met iemand in gesprek
te gaan (digitaal of in het echt) is vaak te groot. Daarnaast hebben leerlingen niet altijd het
idee dat de vertrouwenspersonen echt te vertrouwen zijn”.
Wat betreft het voorstel van Fractie Blauw adviseert LAKS Fractie Blauw om contact op te nemen
met organisaties die hier veel mee bezig zijn. Hierop besloot Levi uit Fractie Blauw contact te
leggen met NOS Stories om te kijken of zij dit onderwerp op de kaart kunnen zetten.
Daarnaast heeft minister Slob aangegeven graag verder samen met de jongeren dit probleem
op de kaart zetten en stelt voor om in een volgend gesprek ook de Kindertelefoon hierbij te
betrekken. Hij wil de jongeren meegeven dat er een meldpunt seksuele intimidatie en misbruik
van Slachtofferhulp Nederland is, genaamd “Verbreek de Stilte”. Ook wil hij benoemen dat
jongeren altijd terecht kunnen bij de Kindertelefoon, dus ook bij seksueel overschrijdend
gedrag. Bovendien ziet minister Slob ook het belang van training en voorlichting over hoe
jongeren zich het beste kunnen verweren, hij wijst daarbij naar Stichting Rutgers die voorziet in
voorlichtingsmateriaal op YouTube over seksueel overschrijdend gedrag.
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“Toen ik een paar maa
nden geleden contact
opnam met
NOS Stories en hen vert
elde over onze campagn
e tegen
ongewenste intimidatie
waren zij erg onder de
indruk van ons
werk en meteen geïnte
resseerd.
Ze willen zich samen m
et de fractie inzetten
om jongeren te helpen
bij het ‘aangeven van je
grenzen’. Met behulp va
n hun enorme bereik,
ervaring en geweldige
team gaan we samen aa
n het werk om onze
boodschap verspreide
n. Ik hoop dat onze insp
anningen zullen
leiden tot een mooie en
leerzame online campa
gne waar jongeren
echt wat aan hebben”.

Le
vi
Tijdens de gesprekken met minister Slob bepleit Fractie Blauw ook een grotere rol voor mentoren,
juist ook nu tijdens de Corona crisis. Aan zowel staatssecretaris Blokhuis als minister Slob
opperen zij daarom het idee om de vertrouwenspersoon op school uit te nodigen tijdens de
mentor les voor een kennismaking met de klas. Minister Slob vindt dit een goed idee en is zelf
ook al bezig met een plan om de functie van vertrouwenspersonen op scholen meer bekendheid
te geven. De Kindertelefoon voegt hieraan toe dat ze merken dat het aantal meldingen bij de
Kindertelefoon enorm is toegenomen tijdens Corona en dat veel jongeren hen weten te vinden.
De jongeren vonden het fijn om met minister Slob in gesprek te gaan:

“Ik vond de gesprekken met de minister heel leuk
en natuurlijk ook een beetje spannend”

Max

“Ik vond het erg fijn om een keer het gevoel te hebben
dat wij daadwerkelijk gehoord worden door iemand
die echt belangrijk is”

Bente

“Wat ik heb geleerd tijdens de gesprekken? Dit klinkt
misschien heel cliché, maar minister Slob is ook gewoon
een mens en praat ook op een gewone mensen toon”

Mark
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Aanbevelingen voor
het aangeven van je
grenzen op school
fractie blauw

Tips voor scholen
“Scholen zou ik aanraden om meldpun
ten/de kindertelefoon
meer ‘in the picture’ te zetten. Mocht
een leerling geen band
hebben met de mentor valt die optie al
af om op af te
stappen, vanaf daar zijn leerlingen va
ak onwetend over wat
de andere opties zijn”

Mila

n

“Zorg ervoor dat er bete
re vertrouwenspersone
n
komen, want daar gaat
het nu vaak op mis”

Joost
Dan

ial
“Mijn tip voor scholen dat zij
met externe instanties
samen moeten kijken naar ho
e zij een goed
programma kunnen maken na
ar het voorkomen van
zulke incidenten en ook bege
leiden met slachtoffers”
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Tips voor jongeren
“Allereerst zou ik natu
urlijk zeggen: luister na
ar
je gevoel. Voelt iets niet
(helemaal) goed, stap
dan meteen op iemand
af om in gesprek te ga
an.
Uit je gevoelens, hoe kl
ein ze voor jou ook lijke
n.
Daarnaast lijkt het me
ook belangrijk om een
goede vriend/vriendin
te zijn voor iemand die
naar jou toekomt om da
arover te praten.
Luister, erken wat ieman
d voelt, er hoeft niet
altijd gezocht te worde
n naar een oplossing m
aar
ergens over kunnen prat
en is al een hele
belangrijke stap”

Bente
“Wees duidelijk naar de
mensen om je
heen wanneer ze iets do
en wat jij niet wil
en lach niet wanneer he
t bij een ander
gebeurt”

Le
vi
“Praat erover met je
mentor of met een docent
waar je goed mee om kan
gaan of met een vriend/
vriendin”

Ma

x
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“Voor leerlingen die het gevoel hebben dat hun grenzen
worden overschreden, is praten is belangrijk. Praten
lucht op, en geeft perspectief om uit een vervelende
situatie te komen. Praten kan met iemand uit de eigen
omgeving, of op school met een vertrouwenspersoon.
We horen echter dat dit soms een drempel is.
Wij adviseren scholen daarom om goed aan te geven
wat deze persoon kan betekenen en aan welke regels hij
/ zij zich moet houden. En om daarnaast actief te
communiceren over De Kindertelefoon, als veilige plek
waar kinderen altijd terecht kunnen.
Bij De Kindertelefoon kunnen kinderen over ALLES
praten, dus ook over grenzen”.

“Wij vinden dat leerlingen niet de volledige
verantwoordelijkheid kunnen krijgen voor het stellen van
grenzen. Het is een samenwerking van leerling, school,
docent en vertrouwenspersoon en moet de komende tijd
bevorderd, versterkt en ondersteund worden. Het LAKS
zal ervoor zorgen dat de jongeren van Fractie Blauw
uitgenodigd worden voor de scholierencongressen
rondom het thema ‘taboe’ en zal een rapport van deze
congressen na afloop presenteren aan de betrokken
partijen”.

“Het aangeven van grenzen, ook in het licht van
bv. seksuele vorming, is een vraagstuk waar NJR
zich steviger voor in wil zetten de komende
periode. We zien dat bestaande interventies
onvoldoende aansluiten bij de behoeften van
jongeren. In een recente peiling van Rutgers geeft
maar liefst 80% aan meer en structureler
aandacht te willen voor het leren aangeven van
grenzen en het voorkomen van seksueel geweld.
We adviseren dit vraagstuk als kerndoel of leerlijn
een plek te geven in het onderwijs, in de opleiding
van docenten en in stimuleringsregelingen. Juist
om zo ook in te spelen op de effecten van corona”
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De jongeren uit Fractie Blauw bedanken de minister
voor zijn inzet voor dit onderwerp. Ook LAKS, NJR en de Kindertelefoon zijn blij dat
de
minister dit onderwerp oppakt en dat deze inzichten met scholen worden gedeeld.

”Ik hoop dat jongeren die met
ongewenste intimidatie te maken
hebben gehad zich door onze
an
inspanningen veilig en beschermd ga
voelen”

Joost

“Ik ben trots dat w
e met z’n
allen veel hebben b
ereikt online
op een hele mooie m
anier”

Le
vi

Met dank aan:
Fractie Blauw (onder begeleiding van het Nationaal Jeugddebat & NJR)
In het bijzonder:
Levi, Max, Danial, Joost, Bente, Milan en Mark
Het ministerie van OCW en minister Slob
LAKS
De Kindertelefoon
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