
 
 

Informatie voor ouders/verzorgers van kinderen over 
… Relationele en seksuele vorming … 

 
Kinderen en jongeren worden dagelijks 
geconfronteerd met beelden en informatie over 
seksualiteit. Op straat, via tv en internet en via 
vriendjes en vriendinnetjes. Deze informatie 
klopt niet altijd. Door met kinderen en jongeren 
te praten over seksualiteit en hen goed voor te 
lichten, krijgen zij toch de juiste informatie.  
Als ouder kunt u uw kinderen zo de normen en 
waarden meegeven die u belangrijk vindt en 
leren zij om gezonde en verstandige keuzes te 
maken als het gaat om relaties en seksualiteit.  
 
Seksuele ontwikkeling 
Een kind begint al vroeg met zijn/haar seksuele 
ontwikkeling. Seksualiteit heeft bij kleine 
kinderen meer te maken met het ontdekken van 
het eigen lichaam en de gevoelens die daar bij 
horen (en niet zozeer met wat wij volwassenen 
onder seksualiteit verstaan). Later komt daar 
ook nog een relationeel aspect bij. Door het 
opdoen van allerlei ervaringen en invloeden 
ontwikkelen kinderen zich steeds verder op dit 
vlak. 
 
0-4 jaar: Kinderen beginnen met het ontdekken 
van hun eigen lichaam en komen erachter dat ze 
een jongetje of meisje zijn. Ze zijn trots op hun 
lichaam. Ze kunnen erg nieuwsgierig naar de 
lichamen van anderen zijn en dat kan zich uiten 
in bijvoorbeeld ‘vadertje-moedertje’ of 
‘doktertje’ spelen. Kinderen zijn ook bezig met 
de begrippen verliefdheid en vriendschap. 
 
4-6 jaar: Ze sluiten hun eerste vriendschappen. 
Kleuters zijn nieuwsgierig en stellen veel vragen. 
Bovendien zijn vieze woorden héél interessant.  
Wat later komt de sociale ontwikkeling in een 
stroomversnelling. De eigen sekse wordt 
belangrijker. Jongens trekken meer met jongens 
op en meisjes meer met meisjes. Zowel bij 
jongens als bij meisjes bestaan onderling grote 
verschillen in het verloop van de ontwikkeling. 
 
7-9 jaar: Kennis over seks en schuine moppen 
(die ze zelf niet begrijpen) zijn stoer. Er komt 
een verschil tussen vriendschap en verliefdheid. 
Ook worden ze een beetje preuts (vanaf nu gaat 
de badkamerdeur vaak op slot). Vriendschappen 
met seksegenoten zijn nog steeds belangrijk 
maar tegelijkertijd gaan zij zich steeds meer 
voor elkaar interesseren. Kortom, een 
spannende periode is aangebroken.  
 
10 jaar en ouder: De puberteit begint, seksuele 
gevoelens worden heftiger. Kinderen krijgen, 
onder invloed van hormonen, meer interesse in 
de volwassen seksualiteit. Pubers kunnen zich 
onzeker gaan voelen over hun eigen lichaam.  
De leeftijd waarop de puberteit begint kan per 
kind erg verschillen. 
 
 

Wanneer praat u als ouder met uw kind 
over relaties en seksualiteit? 
U kunt met uw kind(eren) op elke leeftijd praten 
over relaties en seksualiteit, in iedere fase op 
een andere manier. Door al 
op een jonge leeftijd met 
kinderen over dit onderwerp 
te praten wordt het voor 
kinderen ook gewoon. Als u 
vroeg begint kunt u de 
informatie steeds verder 
uitbreiden. U hoeft er niet 
bang voor te zijn dat uw 
kind nog niet toe is aan 
bepaalde informatie. Ze 
onthouden namelijk alleen 
wat zij interessant vinden 
en waar ze op dat moment 
aan toe zijn.  
 
Enkele tips voor praten met uw kind 
 

-U bent zelf het voorbeeld. De manier 
waarop ouders met elkaar en anderen 
omgaan, ruzie maken en problemen 
oplossen is een voorbeeld voor kinderen hoe 
mensen zich horen te gedragen. 
-U hoeft niet alles te weten. Vertel uw kind 
dat u het antwoord opzoekt en kom er later 
op terug.  
-Creëer een situatie waarin je elkaar niet 
direct hoeft aan te kijken. Voor kinderen is 
het gemakkelijk om over een gevoelig 
onderwerp te praten als ze u niet direct 
hoeft aan te kijken. U kunt bijv. een gesprek 
beginnen tijdens de afwas of in de auto. 
-Gebruik boeken, brochures en plaatjes ter 
ondersteuning. 
-Moedig uw kinderen aan een eigen mening 
te vormen. Als kinderen vragen naar uw 
mening vertel die dan, maar leg ook uit dat 
andere mensen een andere mening kunnen 
hebben. 
-Respecteer dat kinderen behoefte hebben 
aan een beetje zelfstandigheid en privacy. 
Maak er bijv. geen probleem van als uw kind 
vindt dat je eerst moet kloppen voordat je 
zijn/haar kamer binnenkomt. 
-Gebruik humor. Humor kan eventuele 
spanning doen afnemen. 
-Probeer op de hoogte te blijven van waar 
uw kind naar kijkt op tv en internet. U kunt 
hiernaar vragen en af en toe eens 
meekijken. Stel uw kind vragen over wat het 
ziet en keur niet alles af. 
-Laat merken dat u om uw kind geeft.  

 
Meer informatie? 
Als u vragen heeft over dit artikel kunt u contact 
opnemen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg 
van GGD Kennemerland, tel. 0900 - 0400682 
(7,5 eurocent per gesprek).   
 


