
 

  

Aan het college van B&W van de gemeente Groningen 

Schriftelijke vragen ChristenUnie ex art. 38 reglement van orde betreffende preventie dader- en 
slachtofferschap seksueel geweld tegen kinderen. 

Groningen, 22 juni 2021 

Geacht college, 

Dinsdag 8 juni heeft Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, 

Herman Bolhaar, de nieuwe dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2015-2019 uitgebracht1. 

Seksueel geweld tegen kinderen tast exact datgene aan wat we als samenleving willen koesteren en 

bewaken: de gezonde ontplooiing van jonge mensen. Uit de dadermonitor blijkt dat er de afgelopen 

jaren in de aanpak van daders van seksueel geweld tegen kinderen weinig lijkt te zijn veranderd. Deze 

constatering baart de ChristenUnie zorgen. Bolhaar zelf noemt de conclusies verontrustend. “We zien 

nog altijd hetzelfde als een aantal jaar geleden: de aanpak lijkt niet mee te bewegen met de 

problematiek.” 

Nieuwsuur berichtte 7 juni over de dadermonitor2 en daarin gaf Bolhaar aan dat scholen, overheden 

en instanties te weinig doen om seksueel geweld tegen kinderen te voorkomen. Volgens Bolhaar moet 

er veel eerder en veel meer werk gemaakt worden van het voorkomen van seksueel geweld. Veel van 

de daders zijn jong, ruim een kwart is minderjarig. Veel jongeren weten niet wat grenzen zijn, voor 

zichzelf, laat staan voor een ander. Zoals we ook kinderen zwemles geven, moeten er structurele 

programma’s komen rond deze thematiek, bijvoorbeeld op scholen, zo stelt Bolhaar. 

In de dadermonitor wordt gesteld dat er meer aandacht moet komen voor effectieve maatregelen die 

gericht zijn op het voorkomen van daderschap. Daarmee wordt ook slachtofferschap voorkomen. Zo 

is o.a. aandacht nodig voor het praten en leren over seksualiteit en gewenste omgangsvormen, met 

aandacht voor de (online) leefwereld van jongeren. Het is belangrijk dat hier structureel aandacht voor 

is op alle terreinen: in het onderwijs, thuis, op de sportclub en ook in wetgeving. Op een aantal 

manieren wordt er al ingezet op het voorkomen van seksueel geweld tegen kinderen. Zo bestaat er de 

stimuleringsmaatregel via de Gezonde School3. Scholen kunnen een stimuleringsbudget aanvragen om 

aandacht te geven aan het thema gezonde relaties en seksualiteit en gebruikmaken van een erkende 

interventie. Ook bieden andere partijen zoals Halt of Educatief Programma Jongeren (EPJO) 

voorlichting en spreekuren aan op scholen. Uit eerder onderzoek van de Nationaal Rapporteur blijkt 

echter dat nog niet alle scholen gebruikmaken van een (erkende) interventie en dus mogelijk 

onvoldoende aandacht geven aan wensen en grenzen. Er is geen zicht op in hoeverre dit nu geborgd 

is. 

De ChristenUnie maakt zich, zoals gezegd, zorgen over seksueel geweld in het algemeen en de 

constateringen van de Nationaal Rapporteur in het bijzonder. Vanuit de contacten die we in Groningen 

hebben horen we ook de roep om voorlichting op scholen aan kinderen (1e klas VO) zoals Bolhaar ook 

voorstelt (Bolhaar heeft het niet specifiek over 1e klas VO). 

  

 
1 https://www.nationaalrapporteur.nl/publicaties/rapporten/2021/06/08/dadermonitor-seksueel-geweld-
tegen-kinderen-2015-2019 (geraadpleegd 8 juni 2021) 
2 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2384060-de-aanpak-van-seksueel-geweld-tegen-kinderen-faalt 
(geraadpleegd 8 juni 2021) 
3 https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/relaties-seksualiteit (geraadpleegd 8 juni 2021) 
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Dit alles overziend heeft de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen aan het college: 

1. Is het college bekend met de dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2015-2019? Zo ja, 

herkent het college het beeld dat daarin geschetst wordt als het gaat om het feit dat er 1) in 

de aanpak van daders van seksueel geweld tegen kinderen weinig lijkt te zijn veranderd, 2) er 

eerder en meer werk gemaakt kan worden van het voorkomen van seksueel geweld, en 3) veel 

van de daders jong zijn (een kwart is minderjarig)? Zo ja, welke mogelijkheden ziet het college 

om dit op lokaal niveau te veranderen/verbeteren? Zo nee, waarom niet? 

 

2. Zijn er scholen in de gemeente Groningen die (structureel) gebruikmaken van een (erkende) 

interventie waarmee ingezet wordt op het voorkomen van seksueel geweld tegen kinderen? 

Zo ja, om hoeveel scholen gaat het? Graag uitgesplitst naar PO en VO. 

 

3. Er vanuit gaande dat dit onderwerp nog niet op alle scholen (voldoende) structurele aandacht 

krijgt: is het college bereid om dit onderwerp onder de aandacht te brengen op scholen in de 

gemeente Groningen? Zo ja, op welke manier denkt het college dit het beste te kunnen doen? 

 

Namens de fractie van de ChristenUnie, 

Gerben Brandsema 


