
De seksuele ontwikkeling  
van kinderen (0 tot 18 jaar)
en wat ouders kunnen doen





Het is vooral belangrijk dat je kind bij je  
terecht kan met vragen en problemen

Wat kun je doen als je vader of moeder bent? 

Seksuele opvoeding geef je altijd!

Seksuele opvoeding geven aan je kind, wanneer 
doe je dat? Je kunt je kind helpen bij 

de seksuele ontwikkeling. 
Ook als ze klein zijn



Ontdekken en onderzoeken
0 tot 3 jaar

Veiligheid en zelfvertrouwen
“ Ik geef mijn dochter van 3 jaar veel snoepjes en speelgoed om haar 
te belonen als ze lief is. Is dat een goede manier?”

0 jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar

 Baby’s ontdekken hun eigen 
lichaam

Knuffelen Peuters zijn nieuwsgierig naar  
hun eigen lichaam

Nieuwsgierig naar het lichaam 
van andere jongens en meisjes 



-

-

Leren van regels en spelen
4 tot 6 jaar

Regels leren Doktertje spelen Hoe worden kindjes gemaakt? Lieve meisjes en stoere  
jongens

4 jaar 5 jaar 6 jaar

Afspraken maken
“ Mijn zoon van 5 jaar speelt vaak doktertje met een vriendje. 
Moet ik dat goed vinden?” (Gloria) 

Informatie geven
“ Mijn dochter van 4 wil weten waar 
baby’s vandaan komen.  
Wat kan ik vertellen?” (Mehmet)



Schaamte en eerste keer verliefd
7 tot 9 jaar

Schaamte Fantasie Voor het eerst verliefd  Jongens en meisjes vinden  
samen spelen spannend

9 jaar

Informatie geven
 Moeten we onze zoon en dochter van 9 jaar al voorbereiden  
op de puberteit?” (Anja en John)



Vrienden zijn steeds  
belangrijker

Eerste verkering Onzeker over hun lichaam

-

Hun lichaam verandert 

Bijna puber
10 tot 12 jaar

Waarden meegeven en een voorbeeld zijn
“ Mijn dochter van 11 is onzeker over haar uiterlijk.  
Hoe kan ik zorgen dat ze trots is op zichzelf?” (Bianca)



Puberteit
13 tot 15 jaar

Zelfstandig willen zijn Nieuwsgierig naar seks Sms en chat Zoenen en opwinding

Interesse tonen
‘’ Mijn zoon is 14 en gaat steeds meer zijn eigen gang. Dat vind ik prima, 
maar ik wil ook graag weten wat hem bezighoudt.” (Jeanine)

13 jaar 14 jaar 15 jaar 



Bijna volwassen

-

- -

16 tot 18 jaar

Oefenen met relaties Wel of geen seks  Overleggen met elkaar Ontdekken of ze jongens of  
meisjes aantrekkelijk vinden

Praten over waarden en maken van afspraken
“ Ik wil niet dat mijn dochter van 16 al seks heeft,  
wat moet ik doen?” (Stephan)

16 jaar 17 jaar 18 jaar 



Praat met je kind terwijl 
jullie wat anders doen

1. Praat met je kind terwijl jullie iets anders doen (de afwas,  
 autorijden, tanden poetsen).

2.   Gebruik een verhaal van tv of van school en vraag wat je 
kind daarvan vindt. 

3.  Heeft je kind een vraag? Gebruik dan niet te moeilijke  
woorden. 

4.  Je hoeft niet alles te weten.

5.  Lees een boek voor of leg het neer. 

Voorbeelden van boeken:

Prentenboek over liefde, baby’s en je lichaam (3-6 jaar).

Over verliefdheid, vriendschap in groep vijf (6-9 jaar). 

Over ruzie met ouders, gepest worden, vrienden en onzekerheid  
(9-12 jaar).

Over hoe je lijf verandert in de puberteit, over zoenen, onzekerheid en 
verliefd zijn (9-12 jaar). 

Tips bij het praten over 
liefde en seks met je kind



Colofon

Seksuele opvoeding is een taak van school 
én van ouders

Seksuele opvoeding is niet alleen iets voor 
moeders

Als je met kinderen praat over seks, 
beginnen ze niet eerder met seks

Een kind is al bezig met liefde, relaties en 
seksualiteit voordat het een puber is


