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Gevoelens

Veiligheid

Communicatie

Voortplanting

Gezondheid 

Kennis

mediawijsheid

Cultuur & religie

Sociale omgeving

Normen en waarden

Relaties

Sociale vaardigheden

Weerbaarheid 



Vanaf welke leeftijd?



Van praten met kinderen over seksualiteit

worden ze alleen maar nieuwsgieriger, 

je brengt ze alleen maar op ideeën en ze 
beginnen eerder met seks.

Wat vindt u?



Knuffelen

Ontdekken en onderzoeken

Nieuwsgierig naar 

eigen lichaam

Nieuwsgierig naar het 

lichaam van andere 

jongens en meisjes



Regels leren

Doktertje spelen

Hoe worden kindjes gemaakt?

Lieve meisjes 

en stoere 

jongens



Schaamte

Fantasie

Voor het eerst 

verliefd

Samen spelen is spannend



Vrienden steeds belangrijker

Eerste keer verkering

Het lichaam verandert

Onzeker over 

het lichaam



1. Wederzijdse toestemming

2. Vrijwilligheid

3. Gelijkwaardigheid

4. Passend bij leeftijd 

5. Passend bij de situatie 

6. Zelfrespect



Meisjes worden, in vergelijking met twintig 
jaar geleden, gemiddeld een half jaar 

eerder ongesteld

Waar of niet waar?



De gemiddelde leeftijd waarop jongens 
voor het eerst een natte droom

hebben is 12 jaar.

Waar of niet waar?



De gemiddelde leeftijd van de eerste keer 
is ongeveer 15 jaar

Waar of niet waar?



Uw zoon van vijf vertelt dat hij verliefd is 
op zijn beste vriend en dat ze later gaan 

trouwen. 

Hoe reageert u?



Uw dochter van tien kijkt graag naar 
modellenwedstrijden op tv. Ze wil later zelf 
ook model worden en gaat alvast aan de 

lijn voor de toekomst. 

Hoe reageert u?

filmpje photoshoppen

http://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U


Uw zoon van zeven is bezig met een 
werkstuk voor school. Hij gebruikt het 
internet om informatie te vinden. Zijn 

werkstuk gaat over poezen. 

Wat zegt/doet u?



U merkt dat uw kind van 12 jaar 
regelmatig op internet naar seks-sites 

zoekt?

Hoe reageert u hier op?



U vindt dat uw kind de leeftijd heeft om 
meer te weten over seks/voortplanting. 

Hij/zij wil er zelf nog niets over horen.

Wat doet u?



En andersom…?

Uw kind wil meer weten maar u bent er 
nog niet aan toe.



Uw dochter (15) draagt volgens u te korte 
rokjes als ze uit wil gaan

Wat zegt u?



Uw zoon van twaalf heeft sinds een half 
jaar een vriendinnetje. Ze komen 

regelmatig bij elkaar thuis. Nu heeft hij 
gevraagd of zij komend weekend mag 

komen logeren. 

Hoe reageert u?



Gebruik een aanleiding (nieuwsbericht,  
tv-programma)

Benut alledaagse situaties 

Gebruik boekjes, brochure

Gebruik humor 

Probeer op de hoogte te blijven wat uw 
kind kijkt op tv en van de activiteiten op 
internet

Vraag naar mening

U hoeft niet alles te weten


