
Seksuele opvoeding
Wat houdt dat in?



Kinderen die in open klimaat opgroeien

• zijn gemiddeld iets ouder als ze voor het eerst met iemand naar 
bed gaan.

• gebruiken vaker voorbehoedsmiddelen.
• hebben minder gedwongen seks.





Inhoud

Seksuele ontwikkeling van kinderen
Praten over seksualiteit met je kind
Relationele en seksuele vorming in de klas (RSV)



Seksuele ontwikkeling van kinderen 

Wat is NORMAAL gedrag? 



Wat is normaal gedrag?
Drie punten zijn belangrijk:

De normale ontwikkeling waarover we spreken gaat om gemiddelden. 

De leeftijd waarop het kind bepaald gedrag vertoont.

De normale seksuele ontwikkeling lijkt op een golfbeweging.



Normaal seksueel gedrag: BABY

Ontwikkeling van een veilige hechting

Ontdekken van het eigen lichaam

Gedrag: grijpen naar eigen piemel of spleetje

Erectie?  





Normaal seksueel gedrag: PEUTER

Knuffelen graag 

Ben jij een jongen of een meisje? 

Gedrag: aanraken van eigen piemel of spleetje als aangenaam

Vieze woorden  

Geen schaamte  



Normaal seksueel gedrag: KLEUTER

Niet langer op de schoot?

Interesse in nieuwsgierige weetjes

Welk gedrag is gepast in welke context?

Verliefdheid 



Normaal seksueel gedrag: 6 – 8 JAAR

Geen vragen meer?

Uitdagend gedrag  



Normaal seksueel gedrag: 8 – 12 JAAR

Gevoelens van opwinding, verliefdheid en vriendschap.

Emoties wisselen elkaar af. 

Preutsheid.

Gevaren van het internet 

Porno?



Normaal seksueel gedrag: 12 – 14 JAAR

Roekeloos en chaotisch gedrag 

Afstandelijker

De eerste keer?  



Normaal seksueel gedrag
Wanneer is de seksuele ontwikkeling of seksueel gedrag 

afwijkend?

Normatieve lijst Sensoa





Praten over seksualiteit met je kind 

Seksuele opvoeding:waarom? 





Praten over seksualiteit met je kind
Wanneer is je kind seksueel weerbaar?

- Het kind is de baas over zijn/haar eigen lichaam

- Als je duidelijk “nee” kan zeggen

- Als het de eigen voorkeuren en behoeften kent

- Als het eigen grenzen kenbaar maakt en deze ook herkent bij de ander



Hoe doe je aan seksuele opvoeding?
Zorg dat je op de hoogte bent van de normale seksuele ontwikkeling van je kind.

Zorg voor een open klimaat.

Je kind mag “nee” zeggen tegen aanrakingen of handelingen die het niet wil.

Zorg voor een veilig kader door aangeven van spelregels.

Stimuleer het ontwikkelen van de intuïtie van je kind. 



Open klimaat 

Praat erover

Benoem de geslachtsdelen

Beantwoord vragen 



“Nee” zeggen 

Respecteer dat het lichaam van hem/haar is

“Nee” zeggen mag



Spelregels 
Je bent de baas over je lijf, dus ook over je piemel, spleetje en over kusjes.
Je mag “nee” zeggen als je iets niet wil.
Doe ook niets bij de ander dat hij/zij niet wil.
Speel alleen doktertje met kinderen van ongeveer je eigen leeftijd.
Stop niets in elkaars lichaamsopeningen (ogen, neus mond, oren, anus, spleetje)
Doe elkaar geen pijn.
Niet-leuke geheimen mag je vertellen.
Is er iets dat jij niet wil, zeg “nee”, loop weg en vertel het aan iemand.



Intuïtie  

Leer je kind vertrouwen op zijn/haar eigen gevoel.



Boekentips : KLEUTER



Boekentips: 6 – 8 JAAR 



Boekentips : 8 – 12 JAAR 



Vanaf 12 jaar



Relationele en Seksuele vorming (RSV)

Waarom?
“Informele” relationele en seksuele vorming is niet genoeg
Seksuele vorming maakt jongeren mediawijs
Vroeger versus Nu





Week van de lentekriebels 



Dokter Bea 



Pimento




