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Misstanden bij The Voice
Onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag

Uitleg
Afgelopen donderdag werd duidelijk welke misstanden achter de schermen 
bij The Voice of Holland plaatsvonden. In de bijna anderhalf uur lang durende 
uitzending van BOOS deden verschillende vrouwen hun verhaal over seksueel 
grensoverschrijdend gedrag van onder meer bandleider Jeroen Rietbergen en 
coaches Marco Borsato en Ali B. Mensen zijn geschokt over wat er zich bij The 
Voice heeft afgespeeld.

In de uitzending reageerde Talpa-baas John de Mol op het grensoverschrijdende 
gedrag bij zijn programma. Hij noemde het een probleem dat slachtoffers van 
ongewenst seksueel gedrag er geen melding van maken. Veel mensen vinden dat 
De Mol zich daarmee schuldig maakt aan ‘victim blaming’.

Gebruik deze les om hierover met je studenten in gesprek te gaan: wat is er 
gebeurd bij de The Voice, welke reacties roepen de verhalen bij je studenten op en 
wat is het gevaar van ‘victim blaming’? 

Belangrijk
Er kunnen studenten in je klas zitten die een ervaring hebben met seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. Het kan dan misschien lastig zijn om over dit 
onderwerp te praten. Door voor de les aan te geven wat het onderwerp van 
de les is, kun je voorkomen dat je studenten overvalt met dit onderwerp. 
Het kan ook verstandig zijn om na de les met studenten in een persoonlijk 
gesprek door te praten over het onderwerp. 

Benodigdheden
– PowerPointpresentatie ‘The Voice’.
– Bij fysieke les: smartboard of beamer.
–  Bij afstandsonderwijs: online communicatieplatform (zoals Teams) waarop je een 

PowerPointpresentatie kunt delen.

Docenteninstructie
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Lesopbouw

Stap 1 – Uitzending BOOS
Toon dia 2 en bekijk het filmpje (NOS/afspelen tot 3:29) met een samenvatting van de 
uitzending van BOOS. Bespreek de volgende vragen met je studenten:
– Heb je de BOOS-aflevering over The Voice gezien?
– Wat is er gebeurd?
– Welke gedachten en gevoelens roepen de verhalen van slachtoffers bij je op?
– Wat wordt bedoeld met seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Als je voldoende tijd hebt kun je ook samen de uitzending van BOOS bekijken.

2. Reacties op onthullingen
Toon dia 3 en 4 en bekijk de verschillende reacties op de misstanden bij The Voice. 
Bespreek de volgende vragen:
– Wat heb je meegekregen van de reacties?
– Welke van deze reacties vind jij heel treffend?
–  Vind je het goed dat ook veel bekende Nederlanders en politici zich hebben 

uitgesproken over de misstanden?

3. Victim blaming
Toon dia 5 en bekijk het fragment (afspelen tot 2:28) waarin Talpa-baas John de 
Mol tijdens de aflevering reageert op het seksueel grensoverschrijdende gedrag bij 
The Voice. Bespreek de volgende vragen:
– Wat vinden jullie van zijn reactie?
–  Er was veel kritiek op John de Mols reactie. Mensen vinden dat John Mol 

aan victim blaming doet. Wat wordt met victim blaming bedoeld? (Mogelijk 
antwoord: Dat slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag de schuld 
krijgen van wat hun is aangedaan.)

Toon dia 6 en bekijk mogelijke uitspraken die wijzen op victim blaming. Bespreek 
de volgende vragen:
– Waarom is hier sprake van victim blaming?
–  Waarom zijn dit soort uitspraken zo schadelijk voor mensen die slachtoffer zijn 

van seksueel grensoverschrijdend gedrag? (Mogelijke antwoorden: Omdat ze 
zich dan misschien schamen voor wat hun is aangedaan./Omdat ze dan misschien 
geen melding meer durven te maken.)

https://www.youtube.com/watch?v=UKHIYiYbKxE
https://youtu.be/Nfi0yDUqDME?t=122
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Toon dia 7 en leg uit dat een groot aantal vrouwelijke medewerkers van Talpa (het 
bedrijf van John de Mol) deze paginagrote advertentie in het Algemeen Dagblad 
plaatste. Bespreek de volgende vragen:
– Wat is de boodschap van de vrouwen?
– Wat vind je ervan dat ze deze advertentie hebben geplaatst?

4. Afsluiting
Toon dia 8 en bespreek de volgende vragen:
–  Vind je het belangrijk dat op school aandacht wordt besteed aan het onderwerp 

seksueel grensoverschrijdend gedrag?
– Is er nog iets dat je kwijt wil over dit onderwerp of over de uitzending?

Extra informatie:
– Bekijk de aflevering van BOOS over The Voice of Holland.
–  Bezoek deze websitepagina van de NOS voor een overzicht van de 

gebeurtenissen rondom de uitzending van BOOS.
– Lees dit artikel van NOS Stories voor meer informatie over victim blaming.
–  Lees dit artikel van kenniscentrum Rutgers voor meer informatie over 

seksueel grensoverschrijdend gedrag en onthullingen van BOOS.
–  De overheid is vorig jaar een campagne gestart over victim blaming. 

Neem hiervoor een kijkje op de websitepagina, de Instagrampagina of 
bekijk de korte documentaire van Sunny Bergman (16:58).

https://www.youtube.com/watch?v=1idPrF17UP0
https://nos.nl/collectie/13887-seksueel-wangedrag-bij-the-voice
https://stories.nos.nl/artikel/2413948-victim-blaming-wat-is-het-en-waarom-doen-mensen-dit
https://rutgers.nl/nieuws/boos-onthullingen/
https://www.watkanmijhelpen.nl/
https://www.instagram.com/sam_is_er/
https://www.watkanmijhelpen.nl/victim-blaming/documentaire-sunny-bergman
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