
Seksuele vorming op de basisschool: Is dat wel 
een goed idee? 
Seksuele voorlichting: Het start meestal in de bovenbouw en levert een hoop gegiechel op. Maar 
waarom is seksuele voorlichting zo belangrijk op de basisschool?      

 

   

 

 

 

 

 

Relaties en seksualiteit zijn belangrijke thema’s op de basisschool. Al op jonge leeftijd 

ontdekken kinderen namelijk hun eigen lichaam, ontwikkelen hun seksuele identiteit en 

ontdekken de verschillen tussen jongens en meisjes. Op de basisschool gaan leerlingen al 

relaties en vriendschappen aan, maar wanneer zij in de puberteit komen doen ze hun eerste 

ervaringen op met seksualiteit.  

Leerlingen ontvangen via media en ouders al informatie over hun seksuele ontwikkeling, maar 

deze informatie is niet altijd volledig of juist. Wanneer op de basisschool aandacht geschonken 

wordt aan seksuele en relationele vorming, krijgen leerlingen betrouwbare informatie, durven 

ze eerder vragen te stellen over seksualiteit, ontwikkelen ze waarden en normen, worden ze 

weerbaarder en leren ze respectvol met elkaar om te gaan. De basisschool kan met seksuele 

voorlichting een veilig leerklimaat ontwikkelen en een bijdrage leveren aan de seksuele 

ontwikkeling van leerlingen.  

Er zijn echter ook bezwaren tegen seksuele voorlichting op de basisschool. Volwassenen 

vinden bijvoorbeeld dat leerlingen op de basisschool te jong zijn voor seksuele vorming. Toch 

begint de seksuele ontwikkeling al in de babytijd. In de peuter- en kleuterperiode worden 

kinderen nieuwsgierig naar het lichaam en dat van anderen. Zo vragen zij zich bijvoorbeeld af 

hoe baby’s uit de buik komen. Op de basisschool kan bij leerlingen tussen de 6 en 9 jaar 

schaamte optreden. Zo doen ze liever een handdoek om zich heen bij het omkleden en liever de 

deur van het toilet op slot. Het is belangrijk hier aandacht aan te besteden in de klas. Vanaf 10 

jaar gaan leerlingen zich ook lichamelijk ontwikkelen onder de invloed van hormonen. Bij 

meisjes begint dit al eerder tussen de 8 en 13 jaar, terwijl jongens pas tussen de 9 en 14 jaar in 

de puberteit komen. Ook de puberteit brengt onzekerheid met zich mee en zijn er veel vragen 

rondom seksualiteit omdat de media hierin ook een steeds belangrijkere rol inneemt. De 

leerkracht moet hierdoor aansluiten bij de interesses van leerlingen.   



 

Een nationale projectweek die aansluit bij de seksuele ontwikkeling van leerlingen, is de week 

van de Lentekriebels. Hiermee kan schoolbreed aandacht besteed worden aan relationele en 

seksuele vorming. Informatie die in deze week gedeeld wordt, gaat over het lichaam, zelfbeeld, 

seks, weerbaarheid en media 


