
Vragen voor iedereen 
 
Studeer je aan de Erasmus Universiteit?  

● Ja 
● Nee 

 
Aan welke faculteit studeer je?  

● Erasmus School of Economics 
● Rotterdam School of Management 
● Erasmus School of Law 
● Erasmus MC 
● Erasmus School of Social and Behavioural Sciences 
● Erasmus School of History, Culture and Communication 
● Erasmus School of Health Policy & Management 
● Erasmus School of Philosophy 
● International Institute of Social Studies 
● Erasmus University College 
● Anders  

 
Ben je een internationale of een Nederlandse student?  

● Internationaal 
● Nederlands 

 
In welk studiejaar zit je?  

● Bachelor 1 
● Bachelor 2 
● Bachelor 3 
● Master 

 
Met welk gender identificeer je je het meest?  

● Man 
● Vrouw 
● Geen van beide 
● Zeg ik liever niet 

 
Identificeer je jezelf als transgender?  

● Ja 
● Nee 
● Zeg ik liever niet 

 
Wat is je seksuele oriëntatie?  

● Hetero 
● Homo 
● Lesbisch 
● Biseksueel 
● Aseksueel 
● Queer 



● Zeg ik liever niet  
● Anders  

Ben je lid van een vereniging?   
● Studentenvereniging 
● Studievereniging 
● Studentensportvereniging 
● Een andere vereniging gebonden aan de Erasmus Universiteit 
● Nee 

 
 
Welke van de volgende dingen vind jij seksueel grensoverschrijdend gedrag? (Selecteer alle 
handelingen die jij seksueel grensoverschrijdend vindt)  

Penetratie nadat iemand heeft aangegeven dat niet te willen 
Orale seks nadat iemand heeft aangegeven dat niet te willen 
Zoenen nadat iemand heeft aangegeven dat niet te willen 
Aanraken nadat iemand heeft aangegeven dat niet te willen 
Penetratie zonder expliciet uitgesproken instemming van allebei 
Orale seks zonder expliciet uitgesproken instemming van allebei 
Zoenen zonder expliciet uitgesproken instemming van allebei 
Aanraken zonder expliciet uitgesproken instemming van allebei 
Opzettelijke aanraking van bil, borst of kruis in de kroeg 
Opzettelijke aanraking van een andere plaats op het lichaam in de kroeg 
Een seksueel getinte grap, opmerking of anekdote maken 
Herhaaldelijk seksueel getinte grappen, opmerkingen of anekdotes maken 
Een opmerking over iemands lichaam, uiterlijk of seksuele activiteiten maken 
Herhaaldelijk opmerkingen over iemands lichaam, uiterlijk of seksuele activiteiten maken 
Seksueel getinte opmerkingen, grappen of verhalen in een appgroep maken 
Seksueel getinte opmerkingen, grappen of verhalen naar eigen partner sturen 
Seksueel getinte opmerkingen, grappen of verhalen naar mensen die je niet (goed) kent 
sturen 
Naroepen op straat/catcalling 
Opmerkingen over iemands seksuele voorkeur maken 
Seksueel expliciete foto’s of video’s naar eigen partner sturen 
Seksueel expliciete foto’s of video’s naar een bekende sturen 
Seksueel expliciete foto’s of video’s naar een onbekende sturen 
Seksueel expliciete foto’s of video’s van iemand anders doorsturen 

 
 
Het volgende deel gaat over wat jij verstaat onder seksueel consent. Geef per stelling aan in 
hoeverre je het eens of oneens bent met de stelling 
 
Het is oké om door te gaan of aan te dringen als de ander aangeeft geen seks te willen of 
niet verder te willen gaan.  
Helemaal eens 
Eens 
Neutraal 
Oneens 
Helemaal oneens 



 
Het is oké om door te gaan als niet expliciet is uitgesproken dat de ander dat niet wil. 
Helemaal eens 
Eens 
Neutraal 
Oneens 
Helemaal oneens 
 
Als iemand geen seks wil of wil stoppen moet diegene dat zelf duidelijk aangeven. 
Helemaal eens 
Eens 
Neutraal 
Oneens 
Helemaal oneens 
 
Non-verbale communicatie over consent is net zo duidelijk als verbale communicatie. 
Helemaal eens 
Eens 
Neutraal 
Oneens 
Helemaal oneens 
 
De ander moet zelf duidelijk aangeven wel seks te willen of verder te willen gaan. 
Helemaal eens 
Eens 
Neutraal 
Oneens 
Helemaal oneens 
 
Je moet zelf actief checken of de ander seks wil of verder wil gaan. 
Helemaal eens 
Eens 
Neutraal 
Oneens 
Helemaal oneens 
 
 
De volgende vragen gaan over jouw eigen ervaringen met ongewilde of non-consensuele 
seksuele handelingen sinds je bent begonnen met studeren. Het kan zijn dat het bij jou 
gebeurde, of dat je gedwongen werd om het bij een ander of bij jezelf te doen. 
 
 
Heb je een van onderstaande dingen weleens meegemaakt terwijl je dat niet wilde sinds je 
aan de Erasmus Universiteit studeert? 
Ongewenste seksuele penetratie (penetratie is het binnendringen van het lichaam met een 
lichaamsdeel of voorwerp, dat kan vaginaal, anaal of oraal zijn) 
Ongewenste orale seks (wanneer iemands mond of tong contact maakt met de genitaliën 
van de ander) 



 
Vragen voor studenten die aangeven ongewenste seksuele penetratie of orale seks te 
hebben meegemaakt 
 
De volgende vragen gaan over je ervaring met ongewenste penetratie of orale seks. Neem 
rustig de tijd om de vragen te beantwoorden en voel je vrij om te stoppen als deze vragen 
leiden tot negatieve gedachtes of gevoelens. 
 
Was er bij jouw ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag sprake van een of 
meer van de volgende dingen? (meerdere antwoorden mogelijk) 
Geweld gebruiken of dreigen met geweld 
Doorgaan zonder te checken of ik dat wilde 
Negeren dat ik aangaf dat ik het niet wilde 
Boos worden 
Aandringen of zeuren 
Dreigen met niet-fysieke gevolgen (chanteren) 
Een beloning aanbieden 
Misbruik maken van het feit dat ik onder invloed was 
Alcohol of drugs toedienen (drogeren) 
Machtsverhouding 
Nee 
Zeg ik liever niet 
 
Wie was of waren de daders? (meerdere antwoorden mogelijk) 
Een vriend of vriendin 
Mijn huidige partner 
Mijn toenmalige partner 
Een familielid 
Iemand met wie ik eerder seksueel contact had (maar geen relatie) 
Iemand met wie ik een date had 
Iemand die ik online had ontmoet 
Een huisgenoot 
Een studiegenoot 
Iemand die lid is van dezelfde vereniging 
Een docent 
Een collega 
Een leidinggevende 
Een onbekende 
Meerdere mensen tegelijkertijd 
Weet ik niet 
Zeg ik liever niet 
 
 
Welk gender had diegene? 
Man 
Vrouw 
Geen van beide 
Weet ik niet 



Zeg ik liever niet 
 
Is of was diegene verbonden aan de universiteit? 
Ja, als student 
Ja, als docent 
Op een andere manier verbonden aan de universiteit 
Nee 
Weet ik niet 
 
Een veel voorkomend misverstand over seksueel grensoverschrijdend gedrag is dat iemand 
die onder invloed was medeverantwoordelijk is voor wat er is gebeurd. Dat is natuurlijk niet 
zo, maar soms is er sprake van drank- of drugsgebruik. We willen weten hoe vaak dat zo is. 
Was er drugs of drank in het spel? (meerdere opties mogelijk) 
Diegene had drank op 
Diegene had drugs gebruikt 
Ik had drank op 
Ik had drugs gebruikt 
Nee 
Zeg ik liever niet 
 
Waar gebeurde dat? (meerdere opties mogelijk) 
In een gebouw van de universiteit 
Bij een studentenvereniging 
Bij een studievereniging 
Bij een studentensportvereniging 
In een collegezaal of andere onderwijsruimte 
In een kantoor van de universiteit 
In een uitgaansgelegenheid 
In mijn studentenhuis 
In het studentenhuis van iemand anders 
Buiten 
In ouderlijk huis 
Ergens anders 
Zeg ik liever niet 
 
Hoe vaak heb je dit meegemaakt sinds je studeert? (Vul alleen een cijfer in, bijvoorbeeld een 
1 als je dit een keer hebt meegemaakt)  
 
Heb je dit voorval gemeld bij de universiteit?  
Ja, bij een docent 
Ja, bij een studieadviseur 
Ja, bij een vertrouwenspersoon 
Ja, bij een studentenpsycholoog 
Ja, via een officiële klachtenprocedure 
Ja, bij een opleidingsdirecteur, (vice-)decaan of lid van het College van Bestuur 
Nee 
 
Zo ja, ben je tevreden over hoe dit is afgehandeld? 



Ja 
Nee 
 
Waarom wel of niet? 
 
Volgende twee vragen voor studenten die aangeven dat ze het niet hebben gemeld 
 
Waarom heb je het niet gemeld? (meerdere opties mogelijk)  
Ik vond het niet serieus genoeg om het te melden 
Ik had niet het idee dat dat zou helpen 
Ik kon het zelf wel afhandelen 
Ik wist niet waar ik dat kon doen 
Ik wilde diegene niet in de problemen brengen 
Ik schaamde me 
Ik voelde me zelf verantwoordelijk 
Ik dacht dat niemand me zou geloven 
Ik was bang dat het niet vertrouwelijk zou zijn 
Ik was bang voor negatieve gevolgen op studie-, sociaal of professioneel vlak 
Ik was bang voor wraak 
Zeg ik liever niet 
Anders 
 
Wat wil je nog meer kwijt over je keuze om het niet te melden? 
 
Aan wie heb je verteld over wat je hebt meegemaakt?  
Een vriend of vriendin 
Een familielid 
De politie 
Een medewerker van de universiteit 
Een dokter of therapeut 
Een studiegenoot 
Een huisgenoot 
Mijn partner 
Degene die het heeft gedaan 
Anders  
Niemand 
Zeg ik liever niet 
 
 
Heb je achteraf problemen ervaren door wat je hebt meegemaakt?  
Psychische problemen 
Seksuele problemen 
Lichamelijke problemen 
Studieresultaten gingen achteruit 
Problemen met sociale contacten 
Gestopt met studie of gewisseld van opleiding 
Andere problemen 
Geen problemen ervaren 



Zeg ik liever niet 
 
Wat wil je nog meer kwijt over wat je hebt meegemaakt? 
 
Vraag voor iedereen 
 
Heb je onderstaande dingen wel eens meegemaakt terwijl je dat niet wilde sinds je aan de 
Erasmus Universiteit studeert? 
Ongewenst gezoend worden 
Ongewenst aangeraakt worden 
 
Vragen voor studenten die aangeven ongewenst aangeraakt of gezoend te zijn 
 
De volgende vragen gaan over je ervaring met ongewenst gezoend of aangeraakt worden. 
Neem rustig de tijd om de vragen te beantwoorden en voel je vrij om te stoppen als deze 
vragen leiden tot negatieve gedachtes of gevoelens. 
 
Was er bij jouw ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag sprake van een of 
meer van de volgende dingen? (meerdere antwoorden mogelijk) 
Geweld gebruiken of dreigen met geweld 
Doorgaan zonder te checken of ik dat wilde 
Negeren dat ik aangaf dat ik het niet wilde 
Boos worden 
Aandringen of zeuren 
Dreigen met niet-fysieke gevolgen (chanteren) 
Een beloning aanbieden 
Misbruik maken van het feit dat ik onder invloed was 
Alcohol of drugs toedienen (drogeren) 
Machtsverhouding 
Nee 
Zeg ik liever niet 
 
Wie was of waren de daders? (meerdere antwoorden mogelijk) 
Een vriend of vriendin 
Mijn huidige partner 
Mijn toenmalige partner 
Een familielid 
Iemand met wie ik eerder seksueel contact had (maar geen relatie) 
Iemand met wie ik een date had 
Iemand die ik online had ontmoet 
Een huisgenoot 
Een studiegenoot 
Iemand die lid is van dezelfde vereniging 
Een docent 
Een collega 
Een leidinggevende 
Een onbekende 
Meerdere mensen tegelijkertijd 



Weet ik niet 
Zeg ik liever niet 
 
 
Welk gender had diegene? 
Man 
Vrouw 
Geen van beide 
Weet ik niet 
Zeg ik liever niet 
 
Is of was diegene verbonden aan de universiteit? 
Ja, als student 
Ja, als docent 
Op een andere manier verbonden aan de universiteit 
Nee 
Weet ik niet 
 
Een veel voorkomend misverstand over seksueel grensoverschrijdend gedrag is dat iemand 
die onder invloed was medeverantwoordelijk is voor wat er is gebeurd. Dat is natuurlijk niet 
zo, maar soms is er sprake van drank- of drugsgebruik. We willen weten hoe vaak dat zo is. 
Was er drugs of drank in het spel? (meerdere opties mogelijk) 
Diegene had drank op 
Diegene had drugs gebruikt 
Ik had drank op 
Ik had drugs gebruikt 
Nee 
Zeg ik liever niet 
 
Waar gebeurde dat? 
In een gebouw van de universiteit 
Bij een studentenvereniging 
Bij een studievereniging 
Bij een studentensportvereniging 
In een collegezaal of andere onderwijsruimte 
In een kantoor van de universiteit 
In een uitgaansgelegenheid 
In mijn studentenhuis 
In het studentenhuis van iemand anders 
Buiten 
In ouderlijk huis 
Ergens anders 
Zeg ik liever niet 
 
Hoe vaak heb je dit meegemaakt sinds je studeert? (Vul alleen een cijfer in, bijvoorbeeld een 
1 als je dit een keer hebt meegemaakt) 
 
Heb je dit voorval gemeld bij de universiteit? 



Ja, bij een docent 
Ja, bij een studieadviseur 
Ja, bij een vertrouwenspersoon 
Ja, bij een studentenpsycholoog 
Ja, via een officiële klachtenprocedure 
Ja, bij een opleidingsdirecteur, (vice-)decaan of lid van het College van Bestuur 
Nee 
 
Zo ja, ben je tevreden over hoe dit is afgehandeld? 
Ja 
Nee 
 
Waarom wel of niet? 
 
Waarom heb je het niet gemeld? (meerdere opties mogelijk) 
Ik vond het niet serieus genoeg om het te melden 
Ik had niet het idee dat dat zou helpen 
Ik kon het zelf wel afhandelen 
Ik wist niet waar ik dat kon doen 
Ik wilde diegene niet in de problemen brengen 
Ik schaamde me 
Ik voelde me zelf verantwoordelijk 
Ik dacht dat niemand me zou geloven 
Ik was bang dat het niet vertrouwelijk zou zijn 
Ik was bang voor negatieve gevolgen op studie-, sociaal of professioneel vlak 
Ik was bang voor wraak 
Zeg ik liever niet 
Anders 
 
Wat wil je nog meer kwijt over je keuze om het niet te melden? 
 
Aan wie heb je verteld over wat je hebt meegemaakt? 
Een vriend of vriendin 
Een familielid 
De politie 
Een medewerker van de universiteit 
Een dokter of therapeut 
Een studiegenoot 
Een huisgenoot 
Mijn partner 
Degene die het heeft gedaan 
Anders 
Niemand 
Zeg ik liever niet 
 
Heb je achteraf problemen ervaren door wat je hebt meegemaakt? 
Psychische problemen 
Seksuele problemen 



Lichamelijke problemen 
Studieresultaten gingen achteruit 
Problemen met sociale contacten 
Gestopt met studie of gewisseld van opleiding 
Andere problemen 
Geen problemen ervaren 
Zeg ik liever niet 
 
Wat wil je nog meer kwijt over wat je hebt meegemaakt? 
 
Vraag voor iedereen 
 
Heb je een van onderstaande dingen weleens meegemaakt terwijl je dat niet wilde sinds je 
aan de Erasmus Universiteit studeert? 
Iemand maakte ongewenst seksuele grappen, opmerkingen of vertelde seksuele verhalen 
Iemand maakte ongewenste opmerkingen over mijn lichaam, uiterlijk of seksuele activiteiten 
Iemand maakte ongewenste opmerkingen over mijn seksuele voorkeur 
Nageroepen of gesist worden, catcalling 
 
Vragen voor studenten die aangeven verbaal seksueel grensoverschrijdend gedrag te 
hebben meegemaakt 
 
De volgende vragen gaan over je ervaring met verbaal seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. Neem rustig de tijd om de vragen te beantwoorden en voel je vrij om te stoppen als 
deze vragen leiden tot negatieve gedachtes of gevoelens. 
 
Was er bij jouw ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag sprake van een of 
meer van de volgende dingen? (meerdere antwoorden mogelijk) 
Geweld gebruiken of dreigen met geweld 
Doorgaan zonder te checken of ik dat wilde 
Negeren dat ik aangaf dat ik het niet wilde 
Boos worden 
Aandringen of zeuren 
Dreigen met niet-fysieke gevolgen (chanteren) 
Een beloning aanbieden 
Misbruik maken van het feit dat ik onder invloed was 
Alcohol of drugs toedienen (drogeren) 
Machtsverhouding 
Nee 
Zeg ik liever niet 
 
Wie was of waren de daders? (meerdere antwoorden mogelijk) 
Een vriend of vriendin 
Mijn huidige partner 
Mijn toenmalige partner 
Een familielid 
Iemand met wie ik eerder seksueel contact had (maar geen relatie) 
Iemand met wie ik een date had 



Iemand die ik online had ontmoet 
Een huisgenoot 
Een studiegenoot 
Iemand die lid is van dezelfde vereniging 
Een docent 
Een collega 
Een leidinggevende 
Een onbekende 
Meerdere mensen tegelijkertijd 
Weet ik niet 
Zeg ik liever niet 
 
 
Welk gender had diegene? 
Man 
Vrouw 
Geen van beide 
Weet ik niet 
Zeg ik liever niet 
 
Is of was diegene verbonden aan de universiteit? 
Ja, als student 
Ja, als docent 
Op een andere manier verbonden aan de universiteit 
Nee 
Weet ik niet 
 
Een veel voorkomend misverstand over seksueel grensoverschrijdend gedrag is dat iemand 
die onder invloed was medeverantwoordelijk is voor wat er is gebeurd. Dat is natuurlijk niet 
zo, maar soms is er sprake van drank- of drugsgebruik. We willen weten hoe vaak dat zo is. 
Was er drugs of drank in het spel? (meerdere opties mogelijk) 
Diegene had drank op 
Diegene had drugs gebruikt 
Ik had drank op 
Ik had drugs gebruikt 
Nee 
Zeg ik liever niet 
 
Waar gebeurde dat? 
In een gebouw van de universiteit 
Bij een studentenvereniging 
Bij een studievereniging 
Bij een studentensportvereniging 
In een collegezaal of andere onderwijsruimte 
In een kantoor van de universiteit 
In een uitgaansgelegenheid 
In mijn studentenhuis 
In het studentenhuis van iemand anders 



Buiten 
In ouderlijk huis 
Ergens anders 
Zeg ik liever niet 
 
Hoe vaak heb je dit meegemaakt sinds je studeert? (Vul alleen een cijfer in, bijvoorbeeld een 
1 als je dit een keer hebt meegemaakt) 
 
Heb je dit voorval gemeld bij de universiteit? 
Ja, bij een docent 
Ja, bij een studieadviseur 
Ja, bij een vertrouwenspersoon 
Ja, bij een studentenpsycholoog 
Ja, via een officiële klachtenprocedure 
Ja, bij een opleidingsdirecteur, (vice-)decaan of lid van het College van Bestuur 
Nee 
 
Zo ja, ben je tevreden over hoe dit is afgehandeld? 

● Ja 
● Nee 

 
Waarom wel of niet? 
 
Waarom heb je het niet gemeld? (meerdere opties mogelijk) 
Ik vond het niet serieus genoeg om het te melden 
Ik had niet het idee dat dat zou helpen 
Ik kon het zelf wel afhandelen 
Ik wist niet waar ik dat kon doen 
Ik wilde diegene niet in de problemen brengen 
Ik schaamde me 
Ik voelde me zelf verantwoordelijk 
Ik dacht dat niemand me zou geloven 
Ik was bang dat het niet vertrouwelijk zou zijn 
Ik was bang voor negatieve gevolgen op studie-, sociaal of professioneel vlak 
Ik was bang voor wraak 
Zeg ik liever niet 
Anders 
 
Wat wil je nog meer kwijt over je keuze om het niet te melden? 
 
Aan wie heb je verteld over wat je hebt meegemaakt? 

● Een vriend of vriendin 
● Een familielid 
● De politie 
● Een medewerker van de universiteit 
● Een dokter of therapeut 
● Een studiegenoot 
● Een huisgenoot 



● Mijn partner 
● Degene die het heeft gedaan 
● Anders 

 
Heb je achteraf problemen ervaren door wat je hebt meegemaakt? 

● Psychische problemen 
● Seksuele problemen 
● Lichamelijke problemen 
● Studieresultaten gingen achteruit 
● Problemen met sociale contacten 
● Gestopt met studie of gewisseld van opleiding 
● Andere problemen 
● Geen problemen ervaren 
● Zeg ik liever niet 

 
Wat wil je nog meer kwijt over wat je hebt meegemaakt? 
 
Vraag voor iedereen 
 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag kan ook digitaal gebeuren. Heb je een van 
onderstaande zaken weleens meegemaakt terwijl je dat niet wilde sinds je aan de Erasmus 
Universiteit studeert? 

● Iemand stuurde seksuele opmerkingen, grappen of verhalen naar jou 
● Iemand stuurde seksueel expliciete foto’s of video’s naar jou 
● Iemand stuurde seksuele opmerkingen, grappen of verhalen over jou aan anderen 
● Iemand stuurde seksueel expliciete foto’s of video’s van jou aan anderen 

 
Vragen voor studenten die aangeven verbaal seksueel grensoverschrijdend gedrag te 
hebben meegemaakt 
 
De volgende vragen gaan over je ervaring met digitaal seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. Neem rustig de tijd om de vragen te beantwoorden en voel je vrij om te stoppen als 
deze vragen leiden tot negatieve gedachtes of gevoelens. 
 
Was er bij jouw ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag sprake van een of 
meer van de volgende dingen? (meerdere antwoorden mogelijk) 

● Geweld gebruiken of dreigen met geweld 
● Doorgaan zonder te checken of ik dat wilde 
● Negeren dat ik aangaf dat ik het niet wilde 
● Boos worden 
● Aandringen of zeuren 
● Dreigen met niet-fysieke gevolgen (chanteren) 
● Een beloning aanbieden 
● Misbruik maken van het feit dat ik onder invloed was 
● Alcohol of drugs toedienen (drogeren) 
● Machtsverhouding 
● Nee 
● Zeg ik liever niet 



 
Wie was of waren de daders? (meerdere antwoorden mogelijk) 

● Een vriend of vriendin 
● Mijn huidige partner 
● Mijn toenmalige partner 
● Een familielid 
● Iemand met wie ik eerder seksueel contact had (maar geen relatie) 
● Iemand met wie ik een date had 
● Iemand die ik online had ontmoet 
● Een huisgenoot 
● Een studiegenoot 
● Iemand die lid is van dezelfde vereniging 
● Een docent 
● Een collega 
● Een leidinggevende 
● Een onbekende 
● Meerdere mensen tegelijkertijd 
● Weet ik niet 
● Zeg ik liever niet 

 
 
Welk gender had diegene? 

● Man 
● Vrouw 
● Geen van beide 
● Weet ik niet 
● Zeg ik liever niet 

 
Is of was diegene verbonden aan de universiteit? 

● Ja, als student 
● Ja, als docent 
● Op een andere manier verbonden aan de universiteit 
● Nee 
● Weet ik niet 

 
Een veel voorkomend misverstand over seksueel grensoverschrijdend gedrag is dat iemand 
die onder invloed was medeverantwoordelijk is voor wat er is gebeurd. Dat is natuurlijk niet 
zo, maar soms is er sprake van drank- of drugsgebruik. We willen weten hoe vaak dat zo is. 
Was er drugs of drank in het spel? (meerdere opties mogelijk) 

● Diegene had drank op 
● Diegene had drugs gebruikt 
● Ik had drank op 
● Ik had drugs gebruikt 
● Nee 
● Zeg ik liever niet 

 
Waar gebeurde dat? 

● Bij een studentenvereniging 



● Bij een studievereniging 
● Bij een studentensportvereniging 
● In een collegezaal of andere onderwijsruimte 
● In een kantoor van de universiteit 
● In een uitgaansgelegenheid 
● In mijn studentenhuis 
● In het studentenhuis van iemand anders 
● Buiten 
● In ouderlijk huis 
● Ergens anders 
● Zeg ik liever niet 

 
Hoe vaak heb je dit meegemaakt sinds je studeert? (Vul alleen een cijfer in, bijvoorbeeld een 
1 als je dit een keer hebt meegemaakt) 
 
Heb je dit voorval gemeld bij de universiteit? 

● Ja, bij een docent 
● Ja, bij een studieadviseur 
● Ja, bij een vertrouwenspersoon 
● Ja, bij een studentenpsycholoog 
● Ja, via een officiële klachtenprocedure 
● Ja, bij een opleidingsdirecteur, (vice-)decaan of lid van het College van Bestuur 
● Nee 

 
Zo ja, ben je tevreden over hoe dit is afgehandeld? 

● Ja 
● Nee 

 
Waarom wel of niet? 
 
Waarom heb je het niet gemeld? (meerdere opties mogelijk) 

● Ik vond het niet serieus genoeg om het te melden 
● Ik had niet het idee dat dat zou helpen 
● Ik kon het zelf wel afhandelen 
● Ik wist niet waar ik dat kon doen 
● Ik wilde diegene niet in de problemen brengen 
● Ik schaamde me 
● Ik voelde me zelf verantwoordelijk 
● Ik dacht dat niemand me zou geloven 
● Ik was bang dat het niet vertrouwelijk zou zijn 
● Ik was bang voor negatieve gevolgen op studie-, sociaal of professioneel vlak 
● Ik was bang voor wraak 
● Zeg ik liever niet 
● Anders 

 
 
Wat wil je nog meer kwijt over je keuze om het niet te melden? 
 



 
Aan wie heb je verteld over wat je hebt meegemaakt? 

● Een vriend of vriendin 
● Een familielid 
● De politie 
● Een medewerker van de universiteit 
● Een dokter of therapeut 
● Een studiegenoot 
● Een huisgenoot 
● Mijn partner 
● Degene die het heeft gedaan 
● Anders 

 
Heb je achteraf problemen ervaren door wat je hebt meegemaakt? 

● Psychische problemen 
● Seksuele problemen 
● Lichamelijke problemen 
● Studieresultaten gingen achteruit 
● Problemen met sociale contacten 
● Gestopt met studie of gewisseld van opleiding 
● Andere problemen 
● Geen problemen ervaren 
● Zeg ik liever niet 

 
Wat wil je nog meer kwijt over wat je hebt meegemaakt? 
 
Vragen voor iedereen 
 
Ik weet waar ik seksueel grensoverschrijdend gedrag kan melden op de universiteit. 

● Ja 
● Nee 
● Ongeveer 

 
Ik weet hoe ik een vertrouwenspersoon op de universiteit kan bereiken. 

● Ja 
● Nee 
● Ongeveer 

 
Ik weet hoe ik op de universiteit een officiële klacht over seksueel grensoverschrijdend 
gedrag kan indienen. 

● Ja 
● Nee 
● Ongeveer 

 
Hoeveel vertrouwen heb je dat de universiteit een melding van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag zorgvuldig afhandelt? 

● Veel vertrouwen 
● Enig vertrouwen 



● Weinig vertrouwen 
● Geen vertrouwen 
● Weet ik niet 

 
Ik verwacht dat de universiteit studenten bewust maakt van gezonde seksuele 
omgangsvormen. 

● Helemaal eens 
● Eens 
● Neutraal 
● Oneens 
● Helemaal oneens 

 
Ik verwacht dat de universiteit trainingen aanbiedt over consent (bijvoorbeeld over hoe je 
instemming kunt geven en instemming kunt vragen). 

● Helemaal eens 
● Eens 
● Neutraal 
● Oneens 
● Helemaal oneens 

 
Ik verwacht dat ik op de universiteit met een professionele hulpverlener of 
vertrouwenspersoon kan praten als ik seksueel grensoverschrijdend gedrag meemaak. 

● Helemaal eens 
● Eens 
● Neutraal 
● Oneens 
● Helemaal oneens 

 
Ik verwacht dat de universiteit ervaringen van EUR-studenten met seksueel 
grensoverschrijdend gedrag onderzoekt. 

● Helemaal eens 
● Eens 
● Neutraal 
● Oneens 
● Helemaal oneens 

 
Ik verwacht dat de universiteit straffen uitdeelt als een student of medewerker seksueel 
grensoverschrijdend gedrag vertoont. 

● Helemaal eens 
● Eens 
● Neutraal 
● Oneens 
● Helemaal oneens 

 
 
Heb je weleens iemand aangesproken op seksueel grensoverschrijdend gedrag? 

● Ja 
● Nee 



 
Zo ja, wat gebeurde er en hoe reageerde diegene? 
 
Heb je zelf achteraf weleens gedacht dat of getwijfeld of je iemands grens over bent 
gegaan? 

● Ja 
● Nee 

 
Zo ja, waarom dacht je dat en wat heb je vervolgens gedaan? 
 
 
Heb je zelf weleens een of meer van de volgende dingen gedaan om seks met iemand te 
hebben? 

● Geweld gebruiken of dreigen met geweld 
● Doorgaan zonder te checken of iemand dat wilde 
● Negeren dat iemand aangaf niet door te willen gaan 
● Boos worden 
● Aandringen of zeuren 
● Dreigen met niet-fysieke gevolgen (chanteren) 
● Een beloning aanbieden 
● Misbruik maken van het feit dat iemand onder invloed was 
● Alcohol of drugs toedienen (drogeren) 

 
Zo ja, hoe ging dat en waarom deed je dat? 
 
 
Ben je zelf weleens aangesproken op seksueel grensoverschrijdend gedrag door degene 
tegen wie dat gericht was? 

● Ja 
● Nee 

 
Zo ja, hoe ging dat en wat heb je toen gedaan? 
 
 
Ben je zelf weleens aangesproken op seksueel grensoverschrijdend gedrag door vrienden, 
medestudenten of andere omstanders? 

● Ja 
● Nee 

 
Zo ja, hoe ging dat en hoe reageerde je daarop? 
 
 
 
Bedankt voor je deelname aan dit onderzoek. Wil je nog iets kwijt over het onderwerp van 
deze enquête of seksueel grensoverschrijdend gedrag onder studenten? 
 

 
 


