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Op het internet vind je een overweldigend aanbod aan informatie over grensoverschrijdend gedrag. Met dit 
digitaal informatiepakket willen we een leidraad bieden aan studenten van het secundair onderwijs.  Om de 
gewenste informatie gemakkelijker terug te vinden, hebben we dit document ingedeeld naar verschillende mo-
gelijke onderwerpen. 
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Seksueel misbruik
Sensoafolder
www.sensoa.be/pdf/praat_over_seks/misbruik_volwassenen.pdf 
Downloadbare folder: “Basics” van Sensoa met basisinformatie over seksueel misbruik en partnergeweld bij volwassenen.

Basisinformatie
www.sensoa.be/seksueel_misbruik.php 
Hier vind je o.a. bondige informatie  over seksueel misbruik: strafbaar seksueel gedrag, seksueel misbruik van kinderen, jongeren en 
volwassenen, seksueel misbruik op de werkvloer en plegers van seksueel misbruik.

Alles over seks
www.allesoverseks.be 
Site rond seks en relaties voor 15- tot 25-jarigen. Op de openingspagina word je uitgenodigd om een vraag in te tikken of op tref-
woord te zoeken. Een speciaal ontwikkelde database met 2.000 vragen en antwoorden zorgt voor een onmiddellijk resultaat.

Seksueel misbruik: op de werkvloer
www.sensoa.be/1_3_4.php 
Basisinformatie, beknopte cijfergegevens en vooroordelen en feiten over seksueel misbruik op de werkvloer.

Plegers
www.sensoa.be/1_3_5.php 
Informatie over plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Seksueel geweld: feiten en cijfers
www.movisie.nl/onderwerpen/seksueel_geweld/docs/Websheet%20SG%2028%20pags%20jan09.pdf 
Deze factsheet van de Nederlandse expertorganisatie ‘Movisie’ geeft een actueel overzicht van de feitelijke gegevens over seksueel 
geweld.

Huiselijk geweld
Partnergeweld
www.rosadoc.be/joomla/index.php/kwesties/geweld/partnergeweld.html 
Dossier op Rosadoc (de website van het documentatiecentrum Rol & Samenleving) met: Wat zijn de oorzaken en de gevolgen van 
geweld in liefdesrelaties? Waar vind je hulp? Wat zegt de strafwet? Statistieken en research.

Huiselijk geweld.nl
www.huiselijkgeweld.nl 
Nederlandse site als verzamelpunt van informatie over huiselijk geweld, zowel bedoeld voor algemeen publiek als voor hulpverle-
ners.

Huiselijk geweld: feiten en cijfers
www.movisie.nl/onderwerpen/huiselijk_geweld/docs/Websheet%20HG%282%29%2020p%20jan%2009.pdf
Deze  factsheet van de Nederlandse expertorganisatie ‘Movisie’ bevat een actueel overzicht van de feitelijke gegevens over huiselijk 
geweld.
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Kinderen en jongeren

Seksueel misbruik

Algemene gids ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag’
www.sensoa.be/downloadfiles_shop/algemene_gids_grensoverschr_gedrag.pdf 
Brochure voor ouders, leerkrachten, opvoeders i.v.m. preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen en jongeren. 
De aandacht gaat zowel naar slachtoffers als plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Seksueel misbruik bij kinderen
www.sensoa.be/pdf/praat_over_seks/misbruik_kinderen.pdf 
Downloadbare folder “Basics” van Sensoa met basisinformatie over seksueel misbruik bij kinderen.

Seksueel misbruik van kinderen en jongeren
www.sensoa.be/pdf/feiten_en_cijfers/feiten_cijfers_seksueel_misbruik_kinderen_en%20_jongeren_2004.pdf 
Deze “Feiten & Cijfers” van Sensoa bundelt relevante onderzoekgegevens over seksueel misbruik van en door kinderen en jongeren.

Childcry
www.childcry.com/jong.html 
Niet-professionele site voor jongeren met gedichten, verhalen, boekentips, enz.

Internet startpagina
www.incest.2link.be/index.php 
Belgische startpagina over incest en geweld.

Kindermishandeling

Vertrouwenscentrum kindermishandeling
www.kindermishandeling.be/website/5-www/27-www.html  
Informatie voor jongeren op de website van het vertrouwenscentrum kindermishandeling. 

Meldingen van kindermishandeling: cijfergegevens
www.kindermishandeling.be/website/9-www/18-www.html  
Bespreking van de cliëntenregistratie bij de vertrouwenscentra kindermishandeling. Bevat ook de links naar de rapporten.

Kindermishandeling Nederland
www.kindermishandeling.nl 
Op deze Nederlandse website vind je achtergrondinformatie, interviews en nuttige instanties over kindermishandeling.  De site is 
gericht naar verschillende leeftijdsgroepen.

ISPCAN
www.ispcan.org/ 
Website van de International Society for Prevention of Child Abuse & Neglect [ISPCAN] ter preventie van kindermisbruik en verwaar-
lozing.  Engels.

Pornografie en prostitutie
Stop child porno
www.stopchildporno.be/
Informatie over de problematiek van kinderpornografie op internet . Er is de mogelijkheid om meldingen te doen, je vindt er de Bel-
gische wetgeving, de procedures, adressen, de communicatiecampagne van Child Focus, enz.

Stop kinderprostitutie
www.stopkinderprostitutie.be/index.php 
Campagnesite met o.a. posters die men kan downloaden.
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Jeugdprostitutie
www.jeugdprostitutie.nu 
Deze website is een product van het Informatiepunt Jeugdprostitutie uit Nederland.
Meisjesprostitutie: feiten en cijfers
www.movisie.nl/onderwerpen/jeugdprostitutie/docs/Websheet%20meisjesprostu%2012p.pdf 
Deze Nederlandse factsheet geeft feiten en cijfers over prostitutie van minderjarige meisjes.
Jongensprostitutie: feiten en cijfers
www.movisie.nl/onderwerpen/jeugdprostitutie/docs/WEBsheet%20prostitu%20defin.pdf 
Deze Nederlandse factsheet geeft feiten en cijfers over prostitutie van minderjarige jongens.

Ecpat international
www.ecpat.net  
End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes. [ECPAT] is een netwerk dat ijvert voor de 
stopzetting van seksuele uitbuiting van kinderen.

Vrouwen
Geweld tegen vrouwen
www.rosadoc.be/joomla/index.php/kwesties/geweld/geweld.html
Online dossier van Rosadoc over geweld tegen vrouwen met een verduidelijking, de wetgeving, cijfers en statistieken, …

Genitale verminking
www.rosadoc.be/joomla/index.php/kwesties/geweld/genitale_verminking.html 
Online dossier van Rosadoc over genitale verminking: Wat is het?  Waarom gebeurt het nog altijd? Hoe is de verspreiding, uitban-
ning en hulpverlening,…?

Meisjesbesnijdenis
meisjesbesnijdenis.nl/    
Nederlandse site met info over meisjesbesnijdenis.

Amnesty international
www.amnesty.nl/bibliotheek_vervolg/thema_vrouwen_geweld 
Verhelderend artikel over de verschillende vormen en gevolgen van geweld tegen vrouwen.

Eerwraak
www.eerwraak.info/ 
Op deze Nederlandse website vind je een overzicht van projecten, organisaties en methodieken in de bestrijding van eergerelateerd 
geweld.

Vluchthuizen vroeger en nu 
www.rosadoc.be/site/nieuw/pdf/factsheets/nr24.pdf 
In deze factsheet wordt nagegaan in welke context de vluchthuizen ontstonden, hoe de vluchthuizenbeweging gegroeid is en hoe 
de hulpverlening in de vluchthuizen aangepakt wordt.  Er wordt beschreven wat een vluchthuis doet en op welk doelpubliek het zich 
richt. (pdf)

Pesten, stalking, mobbing
Kies kleur tegen pesten
www.kieskleurtegenpesten.be/ 
Iedere school kiest de voor haar meest geschikte strategie om pesten tegen te gaan en te voorkomen. Tal van organisaties onder-
steunen de scholen met het geven van vormingen, het uitlenen van didactisch materiaal, het opzetten van projecten, het uitwerken 
van een geschikte strategie,... Er zijn de CLB’s en pedagogische begeleidingsdiensten, die als schoolnabije partners de scholen helpen. 
Daarnaast zijn er externe organisaties. Heel wat van die organisaties zijn verenigd in het Vlaams netwerk “Kies kleur tegen pesten”.
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Benx
www.benx.be/ndl/downloads.asp 
Op de site van de film BenX kan je gratis educatieve dossiers over pesten downloaden.
Pesten.net
www.pesten.net 
Website voor Nederland en Vlaanderen over pesten.

Stichting Anti Stalking en Anti Mobbing
www.sasam.be 
Website van de Stichting Anti Stalking en Anti Mobbing [SASAM] met informatie over stalking en mobbing.  De site geeft ook infor-
matie over pesten, o.a. op school.

Pestweb 
www.pestweb.nl 
Site met informatie, tips en advies over pesten, gericht naar kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten.

Weerbaarheid
Weerbare kinderen, een praktische gids (voor ouders)
www.sensoa.be/downloadfiles_shop/Praktische_gids_Weerbare_kinderen.pdf 
Dit boekje geeft een antwoord op de vraag van ouders hoe je kunt voorkomen dat je kinderen slachtoffer worden van seksueel mis-
bruik.

Onderzoek je grens
www.onderzoekjegrens.nl/ 
Onderzoekjegrens.nl. is een site voor jongeren. Op deze site kun je een test doen om er achter te komen waar jouw grenzen liggen 
op het gebied van privacy, intimiteit en seksualiteit.  Er zijn twee verschillende versies van de test:  jongeren in het algemeen en een 
versie voor jongeren met een lichamelijke beperking of een chronische ziekte.

Hulpverlening
Hulppagina seksueel geweld Nederland
www.seksueelgeweld.nl 
Website voor slachtoffers van seksueel geweld en de mensen om hen heen. Doelstelling van deze site is het toegankelijker maken 
van hulp en lotgenotencontact.

Welzijn en Justitie
www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie 
Geïnteresseerd in slachtofferhulp- en dienstverlening aan gedetineerden, de begeleiding en behandeling van seksuele delinquenten, 
of in de samenwerking tussen Welzijn en Justitie? Neem dan alvast een kijkje op deze site van Welzijn en Justitie.

Doorbreek de stilte
www.childcry.com 
Lotgenotensite voor slachtoffers van seksueel geweld.  Naast basisinformatie kan je er ook folders en posters downloaden.

Incest Seksueel Geweld vzw
www.incestseksueelgeweld.be/ 
Website van ISG,  een zelfhulpgroep voor slachtoffers van incest en seksueel geweld.

Seksueel misdrijf
www.seksueelmisdrijf.nl/ 
Overzichtelijk gepresenteerde Nederlandse site met informatie over seksuele misdrijven en wat je kan doen als het jou overkomt, 
gemaakt door een zedenrechercheur.
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Adressenlijst
www.sensoa.be/2_6_4.php 
Op de Sensoa-website vind je verder nog een uitgebreide adressenlijst voor hulpverlening en een hoop andere interessante adres-
sen van organisaties die werken rond mishandeling en seksueel misbruik. 

Internet
Clicksafe
www.clicksafe.be/ 
Op deze website vind je alle informatie die je zoekt over een veilig en verantwoord internetgebruik.  Voor elke doelgroep (kinderen, 
jongeren, ouders en leerkrachten) is er een aparte interactieve subsite.  Clicksafe.be is een website van Child Focus in samenwer-
king met Sensoa.

Safer internet
www.saferinternet.be 
Interactieve site over alle gevaren (kinderpornografie, cyberpesten, …) die het internet kunnen opleveren.

Web4me
www.web4me.be/index.php?language=nl 
De jongerensite van het Saferinternet project (zie vorige link).

Veilig online
www.veiligonline.be 
Dit is een website voor ouders en jongeren die op een veilige manier met internet aan de slag willen. Veel informatie, handige tips 
en filmpjes met de nodige uitleg over de mogelijkheden van het internet voor kinderen en jongeren. 

Veilig online: tips voor veilig ICT-gebruik op school
www.ictgids.be/ 
Deze gids bevat een hoop handige downloads zowel voor leerlingen als voor leerkrachten.

Nog meer info

Sensoa Shop
In de Sensoa shop kan je terecht voor de aankoop van brochures, educatief materiaal, boeken, enz…  Bij het educatief materiaal 
voor jongeren kan je er o.a. de gratis brochure ‘Seksueel misbruik van kinderen’ bestellen.
Daarnaast vind je er de eerder vermelde downloadbare  brochures.
Een overzicht van alle materialen vind je op: www.sensoa.be/shop
Je hebt ook de mogelijkheid om online te bestellen. 

Sensoa Documentatiecentrum
Sensoa Documentatiecentrum biedt een ruim aanbod aan informatie over grensoverschrijdend gedrag.  De collectie bestaat uit boe-
ken, tijdschriften, audiovisueel materiaal, lespakketten, brochures, enz…  Meer informatie over het documentatiecentrum vind je 
hier: www.sensoa.be/documentatiecentrum 
Naast o.a. het bibliotheekreglement heb je er ook de mogelijkheid om de collectie van het documentatiecentrum online te raadple-
gen. Voor meer informatie mail naar: documentatiecentrum@sensoa.be

Sensoa Bookmarks
De verzameling bookmarks van Sensoa Documentatiecentrum kan je terugvinden via deze link:  
www.connotea.org/user/SensoaDocu 
Je kan de bookmarks doorzoeken door middel van tags (trefwoorden).
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Sensoa Blog
Blog van Sensoa Documentatiecentrum  (sensoadocu.wordpress.com/) over hun nieuwste aanwinsten, Sensoa-publicaties en activi-
teiten, interessante websites, beeldmateriaal, downloads, campagnes, …. 

Oproep aan de gebruikers van dit infopakket

We willen de informatie in dit pakket zo volledig en actueel mogelijk houden. Als je vaststelt dat belangrijke informatie ontbreekt 
of links niet langer werken, dan stellen wij het zeer op prijs indien je ons hiervan op de hoogte brengt. Dit kan via ons e-mail-
adres: documentatiecentrum@sensoa.be.


