
• Lisa: 15 jaar 

• Vader 46 jaar 

• Moeder 45 jaar 

• Sharon 15, vriendin van Lisa 

• Rik 19, het oudere vriendje van Sharon en bevriend met Jason 

• Jason 19 jaar, vind Lisa leuk 

Lisa komt uit een ‘normaal’ gezin. Ze hebben geen problemen met geld en de ouders hebben redelijk 

het idee dat ze het altijd goed hebben opgevoed. Alleen sinds Lisa in de puberteit  is zit ze vaak 

buiten met een groep waarin ook veel ouderen zitten.  Lisa gaat wel nog gewoon naar school en zit 

op de TL.  

Casus: 

Lisa heeft eindelijk haar blackberry gekregen! Ze is hier ontzettend blij mee want al haar vriendinnen 

hadden er al een. Al haar vriendinnen hadden continu contact met elkaar via ping en daardoor viel zij 

er een beetje buiten. Maar nu zij ook een blackberry heeft krijgt ze alles weer volledig mee en hoort 

ze er weer helemaal bij. Maar ook omdat ze al een tijdje een oogje heeft op een op Jason, een jongen 

van 19 waarmee ze al een paar keer opstap is geweest. Hij flirt continu met haar. Hij had haar zijn 

ping geven zodat ze hem meteen kon toevoegen als ze haar blackberry kreeg.  

Lisa zit s’avonds vaak buiten bij haar in de buurt met vrienden. Een van haar vriendinnen, Sharon, 

heeft sinds 1 maanden een vriend van 19, zelf is zij nog 15 net als Lisa. Als ze allemaal buiten 

‘hangen’ verteld ze dat ze gister avond voor het eerst met haar vriend Rik naar bed is geweest. Ze 

verteld heel trots hoe leuk ze het vond. De rest van de groep heeft al (vaker) seks gehad. Daarna 

vragen ze naar Lisa of zij al seks heeft gehad omdat ze zo stil is in de discussie. Bij de vraagt krijgt Lisa 

een rood hoofd de rest begint te lachen en grapt of ze soms non wil worden en of het niet eens tijd 

wordt. Dan zegt Sharon nou ik denk dat t niet meer lang duurt met Lisa! Jason zegt steeds tegen Rik 

dat hij Lisa echt lekker vind en haar echt wel zou doen! En ja Lisa wordt altijd rood als je over Jason 

begint dus het is vast wederzijds! Lisa wordt weer rood en iedereen gaat nog harder lachen  

 Iedereen gaat naar huis want ze willen allemaal oh oh Cherso kijken.  Hier ziet ze hoe een aantal 

jongeren flink los gaan op stap en daarna het bed in duiken met elkaar. Dan krijgt ze bericht via ping 

van Sharon: nou als zo’n lekkerding vroeg of ik met hem mee ging naar huis dan wist ik t wel!! Lisa 

stuurt haar een berichtje terug met : jeh tuurlijk!! Ook al weet ze niet goed of ze dit echt vind. 

Hierdoor moet Lisa weer denken aan hoe het buiten was, is het echt zo? Is ze echt laat met seks? 

Maar ze weet niet eens of ze het nu al wil.. Daarna komt haar moeder binnen en zegt ze: ‘Ooh nee 

bah, waarom kijk je dit? Die ordinaire mensen! Lieverd beloof me dat jij zo niet wordt en dat je wacht 

tot je er klaar voor bent.  En niet zo ordinair doet dat je aan de eerste de beste je maagdelijkheid gaat 

verliezen? Ik heb je toch wel beter geleerd!’ Haar vader die aan tafel de krant leest stemt meteen in: 

Als ik der achter kom dat je zomaar met iedereen t bed in duikt heb je toch echt een probleem! Lisa 

zegt : nee ik ben toch niet gek, dat zou ik nooit doen. Maar ze weet zich geen goede houding te 

geven en loopt weg.  

Als Lisa weg loopt zegt haar moeder tegen haar vader: Nou ik hoop maar dat ze er naar luistert. Ze 

zegt wel altijd dat ze het niet doet als ze er niet klaar voor is. Maar ze doet er altijd kort af over  en 

loopt het liefst weg. Maar van de andere kant kijkt ze wel altijd naar van die programma’s waar het 



negen van de tien keer seks in voor komt. Enja ze is altijd maar buiten met die oudere vrienden 

samen met Sharon, ik wil haar niet te veel verbieden, ze verdiend ook wat meer vrijheid nu ze ouder 

wordt maar toch.. Vader: Nou ze weet de regels in dit huis! Moeder denkt na en zegt: soms vraag ik 

me toch af of we daar goed aan hebben gedaan, alleen dat boekje over seks geven. Ik heb toen wel 

gezegd als je vragen hebt kun je altijd bij mij terecht. Maar een echt gesprek over seks hebben we 

nooit met haar gehad. Vader: ja maar voor haar is het ook beschamend als we met haar daar over 

gaan praten en in dat boekje staat toch alles haarfijn uitgelegd?  Ik voel niet de behoefte om daar 

met haar over te praten, ze kan altijd komen als ze iets  moet weten en dat weet zij ook. 

Jason en Lisa draaien al een tijdje flirterig om elkaar heen.  Dan zegt Jason via de ping: ik ben morgen 

alleen thuis, wil je langs komen? Lisa is met Sharon buiten en laat het haar lezen. Sharon zegt 

meteen: Ooh sgat dat moet je echt doen! Hij is echt wel knap en hij is goed voor je imago hij is ouder 

en hij weet hoe het moet. Waarop Lisa zegt: Hallooo! ik ga niet meteen met  hem naar bed?! Sharon: 

Lisa denk je nou echt dat hij iets met je wil als je niet seks met hem wil? Der zijn genoeg meisjes die 

voor hem in de rij staan en ik bedoel denk je niet dat het eens tijd word? 

Lisa weet niet of ze zaterdag moet gaan of niet, want ze weet dat Sharon gelijk heeft, Jason zal 

waarschijnlijk wel verwachten dat als ze komt ze met hem naar bed gaat. Maar ze moet toch wel 

denken aan wat haar ouders altijd zeggen: Je gaat toch niet zomaar met iemand het bed in duiken 

die je pas kent?! 

 


