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Lichaamsbeleving en seksuele ontwikkeling 
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Voorwoord 

 
De thema's relatievorming en seksualiteit komen binnen het Inter-landelijk 
Overleg (ILO 6+) van ambulante begeleidingsdiensten regelmatig aan de orde.  
 
Tijdens onze besprekingen stelden we vast, dat het ons niet ontbreekt aan 
theoretische kennis over seksualiteit en veel tastbaar materiaal, maar dat het 
niet evident is om deze in te zetten in de dagelijkse praktijk. Verschillende 
aspecten spelen hierin een rol. Het werken rond seksualiteit met blinde kinderen 
vraagt om explicieter werken. Het vraagt om het bewust zijn van, en opzij zetten 
van de eigen schroom, om het verleggen van de grenzen die we kennen en 
hanteren.  
 
De persoon van de begeleider, met de eigen waarden en normen, cultuur, 
voorgeschiedenis en zo meer, speelt een grote rol in het benoemen van en 
werken rond de seksuele ontwikkeling. Daarnaast vraagt dit onderwerp om een 
tactvolle benadering van de gezinnen waar dit thema aan bod komt. Ook in de 
gezinnen spelen aspecten als eigen waarden en normen, cultuur en 
voorgeschiedenis een doorslaggevende rol. Vertrouwensband en 
vertrouwensrelatie zijn termen die hier meer dan ooit centraal staan. 
  
Vanuit deze inzichten ontwikkelden we onderstaand document. Het is een poging 
om een houvast en leidraad voor ouders en begeleiders aan te bieden.  
 
Daarvoor gingen we uit van de volgende vragen:  
 
Wat willen we bereiken met seksuele opvoeding?  
 
 Dat de kinderen nu en later plezier en genot beleven aan seksualiteit.  
 Dat ze een referentiekader hebben met betrekking tot hoe ze zich moeten 

en/of kunnen gedragen: wat mag en kan wel en wat mag en kan niet; 
seksuele opvoeding is er ook op gericht seksuele normen en waarden over te 
dragen. 

 Dat de kinderen en jongeren voldoende kennis hebben met betrekking tot 
seksualiteit. 

 Dat de kinderen en jongeren voldoende vaardigheden bezitten om uiting te 
kunnen geven aan hun seksuele gevoelens en verlangens. 

 
Wat moeten we weten? We moeten weten wat kinderen en jongeren nodig 
hebben om dit te bereiken, en wanneer dit het best kan worden  aangeboden. 
We moeten weten hoe de normale seksuele ontwikkeling verloopt, en welke 
invloed een beperking uitoefent op deze ontwikkeling.  
 
We hebben getracht een antwoord op deze vragen in dit document te 
verwoorden. Het is opgebouwd rond terugkerende items. Per leeftijdsfase vind je 
een overzicht van de normale ontwikkeling, de aandachtspunten in verband met 
slechtziend of blind zijn, en aandachtspunten in de begeleiding. Omdat de 
ontwikkeling van blinde kinderen sterk van die van slechtziende kinderen kan 
verschillen, en specifieke problemen met zich meebrengt, hebben we ons in dit 
groeidocument primair gericht op de doelgroep blind en zeer ernstig slechtziend.  
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Hierna volgen twee voorbeelden uit de praktijk: een casus en een beschrijving 
van een groepsactiviteit. Tot slot volgt een overzicht van onze bronnen, een lijst 
met interessante boeken, websites en referenties, en als bijlage een artikel over 
flirten.  
 
Het document is een werk van lange tijd en vele mensen: gedurende drie jaren 
werd er door talrijke medewerkers aan geschreven en geschaafd. Het is 
onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken: we zouden misschien mensen 
vergeten, dat is niet de bedoeling. Daarom richten we graag een algemeen 
dankwoord aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit werkstuk: bedankt voor 
het schrijven, nalezen, redigeren, verbeteren, opvolgen, overzien en afwerken.   
 
We krijgen graag feedback: via zozitdat.ilo@gmail.com kan u ons deze opsturen. 
via dit kanaal kan u ook meer informatie bekomen.  
 
Bartimeus, Centrum Ganspoel, mpi Spermalie, Visio 
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Inleiding 

Je baby heeft een stijf piemeltje tijdens het verschonen. Je peuter vraagt voor 
wie die kleine pampertjes  op het toilet zijn. Je achtjarige dochter wil met je 
tongzoenen. Kinderen zijn nieuwsgierig, ook op het gebied van seksualiteit. Moet 
je dat als ouder begeleiden? Hoe doe je dat dan? 

Kinderen hebben seksuele gevoelens. Ieder kind maakt als onderdeel van zijn 
ontwikkeling, ook een seksuele ontwikkeling door. In hun seksuele ontwikkeling 
zijn kinderen eerder gericht op lichamelijkheid in brede zin. Het is de taak van 
ouders kinderen hierin te begeleiden. Kinderen die ruimte krijgen voor een 
seksuele ontwikkeling in hun eigen tempo, ervaren (later) een positief gevoel 
over seksualiteit. Kinderen zien jou als ouder als voorbeeld en leren van de 
dingen die jij doet, vindt of vertelt. Je kennis over de seksuele ontwikkeling bij 
kinderen is dan natuurlijk onontbeerlijk. 

 
De seksuele ontwikkeling 
 
Baby’s ervaren de verzorger als iemand die voedsel en aandacht geeft. Voor een 
baby is er al vanaf de geboorte sensualiteit. De ouders strelen hun kind, houden 
het lekker tegen zich aan en geven het een gevoel van geborgenheid. Zo leren 
baby’s dat de huid het grootste genotorgaan is dat ze hebben. Baby’s rond een 
half jaar oud ontdekken hun eigen geslachtsorganen. Dat gaat meestal min of 
meer toevallig, doordat ze met hun handjes hun hele lichaam verkennen. Ze zijn 
dan nog niet in staat een lekker plekje ook te onthouden. Baby’s van anderhalf 
jaar kunnen dit meer doelgericht. Het aanraken van bijvoorbeeld hun piemel kan 
geleidelijk uitgroeien tot masturberen.  
 
Peuters worden zich al meer bewust van hun eigen lichaam. Ze ontdekken de 
lichamelijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Ze gaan dan uitgebreid 
onderzoeken hoe hun moeder en vader eruit zien. Ze ontdekken ook dat ze zelf 
een jongetje of meisje zijn. Daarnaast gaan ze spelenderwijs bij leeftijdgenootjes 
‘kijken’. Kinderen vanaf 3 jaar hebben wel al heel goed door dat er iets 
geheimzinnigs is met seksualiteit. Ze kijken waar de grenzen van volwassenen 
liggen, door bijvoorbeeld zich expres op allerlei plekken uit te kleden of vieze 
woorden te zeggen.  
 
Bij kleuters gaat het verkennen van het lichaam verder. De fantasie speelt een 
steeds grotere rol via spel. We zien dat terug in spel als ‘vadertje en moedertje' 
of 'doktertje'. Kinderen gaan ook vragen stellen over de voortplanting en alles 
erom heen. Ze zijn goed in staat eenvoudige uitleg hierover te begrijpen. 
 
In de zogenaamde ‘latentiefase’ bij kinderen tussen 6 en 12 jaar, zijn kinderen 
wat introverter. Ze maken in deze fase een strikt onderscheid tussen meisjes en 
jongens en spelen gezamenlijk spannende spelletjes op het schoolplein, zoals 
bijvoorbeeld ‘indiaantje’. Ze worden voor het eerst verliefd. Sommige kinderen 
worden heel preuts en sluiten zich bijvoorbeeld opeens alleen op in de badkamer.  
 
Tussen tien en vijftien jaar kunnen jongens hun eerste zaadlozing krijgen en 
meisjes de eerste menstruatie. De helft van de jongens heeft rond het tiende 
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jaar seksueel getinte spelletjes. Een derde van de meisjes rond het achtste jaar 
heeft seksueel spel met andere meisjes. Tien procent van de kinderen onder de 
twaalf heeft wel eens een orgasme gehad. 
 
 
Praten: vroeg beginnen! 

Met praten over seks kun je niet vroeg genoeg beginnen. Hoe kleiner kinderen 
zijn, hoe makkelijker dat gaat.  

Kleine kinderen hebben geen idee van het taboe rond seksualiteit en stellen je 
zonder gêne  een vraag over tampons. Dat is een goede aanleiding om hen in 
simpele woorden iets te vertellen. Hoe opener je hen voorlicht, hoe meer je hen 
mee geeft dat seks iets is waarvan ze mogen en kunnen genieten. Praten met de 
kinderen over seksualiteit betekent dat je daar ruimte voor maakt. Heb je op het 
moment van de vraag geen tijd, beloof dan er later op terug te komen. Dat geeft 
jezelf tijd om over een eerlijk antwoord na te denken. Je kind ervaart bovendien 
dat je hem serieus neemt en het onderwerp open benadert. Je kunt kinderen ook 
een boekje erover geven. Een andere manier om seksualiteit te bespreken is 
door te vragen wat het kind zelf al weet. Dan weet je wat je kind wel en niet 
weet. Als je er samen over praat, merk je dat het jezelf ook steeds makkelijker 
afgaat.  
 
Of je seksueel gedrag of vragen van je kind ‘normaal’ vindt, maak je als ouder 
zelf uit. Er is echter wel een uitgangspunt. Geef altijd aan waarom iets niet mag. 
Zit je kind met zijn hand in de broek aan tafel? Dan kun je gerust zeggen dat je 
ook niet aan tafel in je neus peutert. Zo maak je het onderwerp niet tot iets 
schaamtevols, maar bespreekbaar en open. 

Overigens komen kinderen ook op andere manieren aan informatie. Via de media 
(bijvoorbeeld computerspelletjes en reclameboodschappen) krijgen ze een 
vreemd beeld van seks, via vriendjes leren ze bijvoorbeeld schuttingtaal, zonder 
dit echt te begrijpen. Als ouder kun je dit verwrongen beeld over seksualiteit 
bijstellen door met je kinderen hierover te praten. Juist het serieus praten over 
het omgaan met de ‘emotionele’ kanten van seks (welke grenzen mag je hebben 
en hoe ben je weerbaar, hoe ga je om met je eigen verlangens en die van je 
eventuele partner) is iets waar ouders aan kunnen bijdragen. 

Uit: 'Kinderen en seksualiteit: pedagogische begeleiding in de kinderopvang'. 
Channah Zwiep. ISBN 9789066656253, 2005 
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De seksuele ontwikkeling per leeftijdsfase 

 

0-4 jaar 

 

 
De termen seksualiteit en seksuele ontwikkeling zijn voor de groep nul tot 
vierjarigen niet evident en soms beladen, en moeilijk om bij ouders ter sprake te 
brengen. In deze fase staat het leren kennen van het eigen lichaam en het 
onderscheid in lichamelijke kenmerken van zowel een meisje als een jongen 
centraal. We kunnen de term ‘lichaamsbesef’ gebruiken in plaats van seksualiteit.  
 
Navraag binnen de verschillende centra leert dat er eigenlijk geen leidraad 
voorhanden is en iedere begeleider naar eigen inzicht het onderwerp binnen een 
gezin aansnijdt. Het moment waarop - soms heel direct, soms zijdelings - de 
seksuele ontwikkeling van het kind besproken wordt en punt van aandacht is, 
hangt af van de betreffende (ontwikkelings)begeleider en uiteraard het specifieke 
gezin. Dat er dan ook een grote verscheidenheid ontstaat wat betreft de 
aandacht die het thema krijgt, is niet verwonderlijk, maar is het wenselijk?  
 
Een protocol of checklist is een mogelijkheid voor begeleiders om de vaak naar 
de achtergrond geschoven seksuele ontwikkeling in kaart te brengen. Dit kan 
dan gebeuren op een vergelijkbare wijze als de overige ontwikkelingsgebieden. 
Het werken middels een gestructureerde werkwijze biedt zowel ouders als 
begeleider de mogelijkheid op een laagdrempelige manier eventuele vragen en 
problemen boven tafel te krijgen. 
 
Algemeen gelden de volgende kernpunten in deze fase van ontwikkeling:  
 

 Leren kennen van het eigen lichaam 
 Onderscheid maken tussen jongen/meisje en man/vrouw 
 Rond de peuter- en kleuterleeftijd grenzen leren kennen en kunnen 

aangeven 
 
We kunnen algemeen stellen, dat nu reeds voorwaarden worden gelegd voor een 
gezonde seksuele ontwikkeling. Lichaamscontact, knuffelen, verzorgen, 
massage, genieten en interactie zijn belangrijke aspecten in deze fase.  
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4 – 8 jaar 

 
 

Voorbeelden uit de dagelijkse praktijk 

 

Een blinde jongen doet zijn badjas wel aan, maar doet hem niet 
dicht. Een ernstig slechtziend meisje zit met een rokje aan met de benen wijd 
open.  
 
 

Ontwikkeling 

 
Kinderen in deze leeftijdfase ontdekken spelenderwijs hoe hun lichaam en dat 
van anderen eruit ziet. 
Zij ontdekken de verschillen tussen jongetjes en meisjes. Ze weten welk 
ondergoed van papa of van mama is. Zij vinden kleding mooi of stom, of 
constateren dat een trui kriebelt of dat een broekje niet lekker zit.  
 
Kinderen stellen vragen. Ze vragen of het toilet in het restaurant voor jongens of 
voor meisjes is en of ze even mogen kijken. Ze tonen interesse voor de dikke 
buik van mama en vragen waar een baby vandaan komt. 
Kinderen maken opmerkingen als “Daan  is op Emma” of  gebruiken onverwacht 
seksueel getinte  taal die niet bij hun leeftijd past.  
 
Bij kinderen ontwikkelen zich vriendschappen, ze  leren sociale gedragsregels. Zij  
leren dat je niet overal je blote lijf kunt tonen en dat je de wc-deur in het 
restaurant dicht doet. Zij ontdekken dat je niet overal en niet met iedereen kunt 
knuffelen en na de leeftijd van een jaar of zes zien we meer schroom als zij zich 
laten bekijken. Deze schroom is een onderdeel van de seksuele ontwikkeling. 
 
Met kinderen in de leeftijd van vier tot acht jaar kun je gemakkelijker over 
seksualiteit praten als je je realiseert dat het kind hoort, begrijpt en interpreteert 
wat het intellectueel aan kan. Het is ook gemakkelijker als je in ogenschouw 
neemt dat het een uitleg over voortplanting net zo gewoon vindt als een uitleg 
over een natuurverschijnsel als regen (bron: Sanderijn van der Doef). Kinderen 
in deze fase stellen concrete, functionele vragen en verwachten een concreet 
antwoord.  
 
In de ontwikkelingsfase van vier tot acht  jaar kunnen kinderen veel ervaringen 
opdoen. Ook verzamelen ze spelenderwijs allerlei indrukken en informatie. Denk 
aan papa die ze mama zien zoenen, of ze horen van de scheiding van de ouders 
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van hun vriendinnetje, ze zien de ondergoedreclame op een billboard, ze weten 
welke kleding  jongens en/of meisjes dragen, ze imiteren de manier waarop 
Laura zingt en danst. Weten wat leuk of stom wordt gevonden gaat daarbij een 
rol spelen.  
Natuurlijk horen zij ook wat vriendjes of vriendinnetjes vertellen en zien zij  wat 
er op tv of internet gebeurt. Ze zien vader en moeder die verliefd zijn op elkaar 
en zijn nieuwsgierig naar hun verhaal.  
 
 

Ernstig slechtziend of blind 

 
Ernstig slechtziende en blinde kinderen zullen informatie missen. De immense 
stroom aan visuele informatie gaat aan hen voorbij. Het is belangrijk om ‘hun 
ogen’ te zijn, en veel verbale toelichting te geven. 
 
Ernstig slechtziende en blinde kinderen missen de informatie uit mimiek en 
lichaamstaal. Ook hebben ze een beperkter inzicht in oorzaak-gevolg relaties in 
sociale situaties. Doordat ze veel informatie over sociale situaties missen, is het 
lastiger zich bewust te worden van sociale regels en deze zelf toe te passen.  
 
 
 

Aandachtspunten in de begeleiding 

 
 Door hen de sociale regels uit te leggen, ze concreet te maken, help je hen 

zich vlotter tussen andere mensen te bewegen. Je kan het kind helpen om 
zich te verplaatsen in de perceptie van de ander. 

 
 Wanneer zich sociale situaties voordoen, is het goed om deze met hen te 

evalueren: wat is er gebeurd, wat heb ik gezien, hoe reageerde de ander?  
Ze kunnen hun gedrag pas adequaat aanpassen, wanneer ze weten dat 
iemand ‘aankijken’, of zich richten tot, de gepaste afstand behouden, etc. 
belangrijke aspecten zijn in de communicatie.  

 
 Waarden en normen kunnen in spel ter sprake komen. Bijvoorbeeld: kleed 

je de poppen aan wanneer je op straat gaat? Dit is een goede kans om 
met hen te bespreken, hoe het er aan toe gaat.  

 
 Bij het sorteren van de was kun je het kind betrekken. Laat kinderen ook 

kennis maken met verschillende soorten kledij en ondergoed.  In de 
badkamer kun je op vragen ingaan, een gesprekje voeren, uitleg geven, 
het kind laten tasten.  

 
 Het tactiele kanaal is als zintuig voor blinde kinderen van groot belang om 

de wereld te verkennen. Waar tasten en voelen bij ziende personen op een 
gegeven moment ogenblik een sensuele lading kan krijgen, kunnen we ons 
de vraag stellen, hoe dit proces bij blinde kinderen en jongeren verloopt. 
Het tasten blijft een kanaal om de wereld te exploreren, en krijgt een 
bijkomende betekenis met betrekking tot erotiek, sensualiteit en intimiteit. 
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 Door wat ouders zeggen of verzwijgen, hebben ze invloed op de 

ontwikkeling van het lichaamsbeeld, de identiteitsontwikkeling en de  
percepties of opvattingen van hun kind.  

 
 Neem zelf het initiatief om te praten over het lichaam, de  voortplanting 

enz. Gebruik hiervoor taal die bij de leeftijd past. Sluit aan bij een 
gebeurtenis: een pasgeboren baby, een zwangerschap, het eigen verhaal 
of een onderwerp of plaatje uit een tijdschrift of een boek. Het is prettig 
als kinderen al wat vertrouwd zijn met de onderwerpen en de 
bijbehorende taal, voordat er op school over gesproken wordt. 

 
 Het hoeft niet altijd over het kind zelf te gaan. Lichaamsverandering bij 

een broertje of zusje kunnen besproken worden, maar ook het kennis 
maken met maandverband en tampons.  

 
 Je kunt hen vragen wat ze al weten en je vult vervolgens aan waar nodig.  
 

 
 
 

8 – 12 jaar 

 

Voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.  

 

Een meisje vraagt aan haar moeder: ‘Nu weet ik wel hoe de baby 
eruit komt, maar hoe komt ie er in?’  
 
 

Ontwikkeling 

 
Op deze leeftijd ontstaan de eerste verkenningen van de seksuele voorkeur. 
Verliefdheden vinden nu minder op afstand plaats, het kind is niet meer verliefd 
op een soapster of sportheld, maar op iemand die dichtbij is. De helft van de 
jongens en een derde van de meisjes heeft voor het twaalfde jaar 
gemasturbeerd. De meeste kinderen hebben op twaalfjarige leeftijd al wel eens 
met een ander kind gezoend.  
 
De belangstelling voor volwassen seksualiteit neemt toe. Kinderen vertonen 
lichamelijke puberteitsverschijnselen als schaamhaar, okselhaar en het groeien 
van de borsten. Sommige meisjes krijgen de eerste menstruatie, sommige 
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jongens de eerste zaadlozing. Er ontstaat schaamte met betrekking tot het 
thema seksualiteit, er komen minder vragen, de belangstelling is meer 
verborgen.  
 
In deze periode zijn kinderen nieuwsgierig naar alles wat met seksualiteit te 
maken heeft, naar feiten over seks. Ze hebben belangstelling voor het technische 
verhaal van de zaadcellen en eicellen.  
 
Kinderen stellen vragen aan hun ouders, bekijken elkaar bij het omkleden of 
douchen, spelen seksuele spelletjes en halen informatie uit boeken, films, etc. 
Op de meeste basisscholen wordt seksuele voorlichting gegeven, aangepast aan 
het begripsvermogen van de kinderen. Veel kennis wordt opgedaan door middel 
van illustraties en ander visueel materiaal.  
 
De omgang met leeftijdsgenoten is belangrijk voor de sociaal-emotionele 
ontplooiing en het ontdekken van de eigen identiteit. In de interactie met andere 
kinderen ontdekt het kind individuele verschillen. Door deze ontdekking is het 
kind in staat zichzelf met anderen te vergelijken, zodat hij meer inzicht krijgt in 
wie en wat hij is.  
 
Buitenschoolse activiteiten nemen - naast het gezin - een belangrijke plaats in.  
In deze leeftijdsfase trekken kinderen zich voornamelijk terug in de 
leeftijdsgroep van dezelfde sekse. Dit is een natuurlijke behoefte om zich te 
oriënteren op het eigen geslacht en de eigen identiteit. Ze nemen rolgedragingen 
en sociale vaardigheden van elkaar over. Pas aan het einde van de 
basisschoolleeftijd krijgen kinderen meer belangstelling voor de andere sekse. 
 
Ziende kinderen kunnen op hun gemak het één en ander bekijken en raken de 
ander niet meer aan om informatie te krijgen over het lichaam van de ander. 
 
 

Ernstig slechtziend of blind 

 
Voor ernstig slechtziende en blinde kinderen lijkt samen praten zeker zo 
belangrijk als samen spelen. De taal vervult een belangrijke contactfunctie.  
 
Kinderen met een ernstige visuele beperking delen graag hun ervaringen en 
interesses met leeftijdsgenoten van dezelfde sekse. Ze imiteren vooral verbale 
gedragingen en oefenen rolgedrag en vaardigheden in hun spel.  
 
Het is belangrijk dat de ouders een evenwicht vinden tussen het beschermen en 
het loslaten van hun kind. Loslaten wil zeggen dat ze het kind de ruimte geven 
om zowel thuis als buitenshuis allerlei vaardigheden en gedragingen te 
verwerven. 
Bij ernstig slechtziende en blinde kinderen blijft de informatie omtrent 
seksualiteit voornamelijk verbaal, zodat het voor hen moeilijker is om z ich een 
juist beeld te vormen.  
 
Bij de seksuele voorlichting lijkt het noodzakelijk om op eenvoudig niveau te 
beginnen, omdat ze niet zien wat er om hen heen gebeurt. Het verschil tussen 
vriendschap en verliefdheid en de bijbehorende handelingen moet duidelijk 
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worden beschreven. Ook het gebruik van gedetailleerde, waarheidsgetrouwe 
poppen die kunnen worden gevoeld, of sculpturen van naakte mensen, is een 
goed alternatief voor het visuele voorlichtingsmateriaal. Voordat ze de puberteit 
bereiken, moeten kinderen met een visuele beperking volledig voorgelicht zijn 
over de ontwikkeling van de geslachtskenmerken en de daaruit voortvloeiende 
eigenschappen, zoals menstruatie en zaadlozing.  
 
Bij blinde en slechtziende kinderen kan het schaamtegevoel wat later optreden. 
Hierdoor brengen ze soms volwassenen in verlegenheid, bijvoorbeeld wanneer 
kinderen “intieme” vragen stellen in gezelschap.  
 
Blinde kinderen hebben soms een wat tragere sociaal-emotionele ontwikkeling en 
ze hebben niet de toegang tot de visuele informatie. Hierdoor kunnen zij de tast 
nodig hebben om te weten te komen hoe bijvoorbeeld borsten en een piemel 
eruit zien.  
 

Aandachtspunten  in de begeleiding 

 
 Aan het eind van de basisschoolleeftijd moeten kinderen, maar speciaal de 

visueel beperkte kinderen op de hoogte zijn van de belangrijkste feiten 

over seks. Dit houdt in: de lichamelijke verschillen weten tussen mannen 
en vrouwen, hoe kinderen ‘gemaakt’ worden en geboren worden, wat 

vrijen is en hoe dat gaat, welke voorbehoedsmiddelen er zijn en hoe die 

eruit zien, ze moeten gezien/gevoeld hebben hoe een condoom en 
maandverband er uitzien. Dit is voor zowel jongens als meisjes belangrijk. 

Ze moeten met name ook weten hoe het bij de ander sekse ‘zit’. Jongens 

moeten geïnformeerd worden over menstruatie, meisjes over erectie en 
zaadlozing. Het is van belang dat de kinderen contact hebben met 

leeftijdsgenoten. 

 
 Goed op de hoogte zijn is voor blinde en slechtziende kinderen belangrijk 

omdat ze nooit precies weten wat ze gemist hebben: het is belangrijk 
onzekerheid te voorkomen wanneer mopjes en grapjes verteld worden 
door leeftijdgenootjes die ‘verder’ zijn en die graag inspelen op de 
onnozelheid van de jongere en naïeve kinderen. Kinderen in deze leeftijd 
kunnen soms over simpele zaken erg doordenken en daar over blijven 
giechelen. Alles gaat snel. Wees er alert op dat het kind met een visuele 
beperking kan blijven volgen. Als het kind afhankelijk is van tactiele 
informatie, is het van belang dat de informatie via de tast gegeven wordt, 
voordat het kind emotioneel of erotisch betrokken raakt door het aanraken 
van erogene zones. Voor begeleiders is het niet gemakkelijk om zich door 
een kind in deze leeftijdsperiode te laten betasten. Er is geen eenduidige 
oplossing. Bij ieder kind, gezin en begeleider zal bekeken moeten worden 
hoe te handelen.  Wat wel voor iedereen van belang is, is erover te 
communiceren met iemand die je vertrouwt, en in openheid met de ouders 
te praten over wat allemaal kan meespelen (verlegenheid, grenzen, 
'gewoonten', etc.).  

 

 Het is belangrijk te checken welk beeld het kind heeft van de beide 

seksen. Ook al zijn veel zaken in een eerdere fase aan de orde geweest, 
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het is goed na te gaan, op een zo ongedwongen mogelijke manier, wat het 

kind nog weet en graag zou willen weten. Over ieder onderwerp ligt de 

interesse in iedere fase weer anders. 
 

 Praten moet! Door de dingen die ouders zeggen of verzwijgen hebben 

ouders invloed op de seksuele attitude en opvattingen van hun kind. Wil 
een kind echt niet praten, zorg dan dat er boekjes of folders te lezen zijn. 

Als je het lastig vindt om er over te praten, geef dat dan ook aan. 

Doodzwijgen levert op dat het kind zeker niet gaat praten.  
 

 Eigen ervaringen met humor vertellen kan de zaak vergemakkelijken. Het 

samen kijken met de kinderen naar een soap (bijvoorbeeld Goede Tijden 
Slechte Tijden, De Kampioenen, ….) biedt veel aanknopingspunten om 

samen te praten over alles wat met relaties en seksualiteit te maken 

heeft. 
 

 Blinde kinderen kunnen anderen soms in verlegenheid brengen met een 
opmerking of met gedrag. Voor het zelfbeeld van het kind is het belangrijk 
daarop naar twee kanten toe goed op te reageren: enerzijds moet men 
duidelijk zijn over wat men op deze leeftijd eigenlijk niet meer hoort te 
vragen in het openbaar, om ze te beschermen tegen afwijzen; anderzijds 
moet er voldoende aandacht zijn voor een wat tragere ontwikkeling en 
dienen ze de kans te krijgen deze goed te doorlopen.  

 

 Het verschil tussen vriendschap en verliefdheid en de bijbehorende 
handelingen moet duidelijk worden beschreven.  

 
 Zorg voor materiaal, waarin kinderen zich kunnen verdiepen zonder erover 

te moeten praten met een volwassene. 
 

 Benut de mogelijkheden die dagelijks voorvallen en die 
aanknopingspunten bieden om te praten.  
 

 Houd rekening met een “overgevoeligheid” voor praten over seksualiteit, 
horend bij deze leeftijd; sluit aan bij wat het kind aangeeft. 

 
 Creëer situaties en mogelijkheden die een kind in staat stellen te kunnen 

spelen met kinderen van hun eigen sekse. Leer ze bijvoorbeeld de 
spelregels van de spelen die gespeeld worden op dat moment, omdat 
visueel beperkte kinderen die niet al spelend af kunnen kijken; 
bijvoorbeeld de regels bij het knikkeren. Organiseer een verjaardagsfeest 
met activiteiten die passen bij het visueel beperkte kind. 

 
 Vind je het zelf te moeilijk een kind voorlichting te geven en te praten over 

seksuele gevoelens, vraag dan of iemand anders dit voor je wil doen. 
 

 Leer kinderen dat ze ‘nee’ mogen zeggen tegen iedereen die tegen hun wil 
aan hen komt, kinderen, maar ook volwassenen. Leer blinde kinderen het 
onderscheid tussen aangeraakt worden om begeleid te worden 
(functioneel) en aangeraakt worden om betast te worden. 
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 Respecteer de behoefte aan privacy van de kinderen. 
 

 Als kinderen “doktertje spelen” grijp je in als kinderen elkaar pijn doen. 
 
 
 

12-16 jaar 

 

Voorbeelden uit de dagelijkse praktijk 

 

Een meisje krijgt seksuele voorlichting in de klas. Dit gaat aan 
de hand van een dvd. Ze kan het allemaal niet zien, maar is te beschroomd om 
dit aan te geven. Ze blijft met veel vragen zitten.  
 
 

Ontwikkeling  

 
Stapsgewijs doen jongeren seksuele ervaring op. Stilaan begint het spel van 
flirten: met woorden, oogcontact, elkaar speels aanraken. Non-verbale 
communicatie en lichaamstaal komen op de voorgrond. Jongeren geven elkaar 
nu extra veel aandacht, en dat gebeurt niet enkel ‘live’, maar ook via internet. 
Via chatten, e-mail, sociale netwerken, en ook sms’jes, zoeken ze elkaar op. De 
sociale media worden  belangrijker in de communicatie tussen jongeren. 
Jongeren in deze levensfase letten steeds meer op hun uiterlijk, hun kapsel, 
make-up, kledij. Er is onzekerheid over het eigen lichaam.  
 
Wat betreft seksuele ontwikkeling, volgen jongeren bijna allemaal dezelfde 
fasen: eerst tongzoenen, dan strelen onder de kleren, vervolgens naakt strelen 
en ten slotte geslachtsgemeenschap. Bij jongens en meisjes kan het traject van 
de seksuele ontwikkeling iets anders verlopen.  
 
 

Ernstig slechtziend of blind 

 
In deze leeftijdsfase is imitatie een belangrijk instrument, dit is voor jongeren 
met een visuele beperking extra moeilijk.  
 
Een deel van de informatie die door non-verbale communicatie wordt 
uitgewisseld, kan verloren gaan. Blinde of slechtziende jongeren hebben amper 
weet van de stroom van visuele beelden, in dit geval met seksuele lading, 
waaruit hun goedziende leeftijdgenoten informatie putten.  
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Onze jongeren zijn meer kwetsbaar voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
Het is belangrijk dat de seksuele ontwikkeling op het eigen tempo mag en kan 
verlopen. De eigen grenzen leren kennen, benoemen en bewaken is een 
belangrijke taak.  
 
 

Aandachtspunten in de begeleiding  

 
 'Praten moet', maar net nu wordt praten met ouders / met de jongere 

moeilijker. Jongeren vinden het gênant om het over deze onderwerpen te 
hebben met hun ouders. Naast de ouders worden nu ook de 
leeftijdsgenoten, begeleiders in jeugdbewegingen, de leerkrachten, etc. 
belangrijke medeopvoeders. 

 
 Ouders maken in deze fase vaak de afweging tussen verder inlichten en 

loslaten. De lichamelijke aspecten van seksualiteit, zoals eerste 
zaadlozingen, masturbatie, menstruatie, vragen om meer expliciete 
verduidelijking, maar hierover extra informeren kan stuiten op de schroom 
van beide partijen.  

 
 Voor alle betrokkenen is het belangrijk, de eigen grenzen en schroom te 

kennen en te durven aangeven. Welke eigen waarden en normen, eigen 
geschiedenis en gezinscultuur spelen mee in het handelen? Welke rol 
speelt religie? Hoever kan ieder gaan binnen veilige grenzen? Vanuit deze 
veiligheid kan er tussen begeleiding, ouders en jongere een 
vertrouwensrelatie ontstaan waarin seksualiteit bespreken niet als 
bedreigend wordt ervaren.  

 
 Ook voor de begeleiders is het niet altijd evident, deze onderwerpen 

tijdens gesprekken met de ouders en de jongeren aan bod te laten komen.  
 

 Het is goed als de begeleiding zich vanuit directie en team gesteund weet. 
Het werken rond seksualiteit met jongeren met een ernstige visuele 
beperking, vraagt om explicitering en zelfs, eventueel, het overschrijden 
van grenzen die voor ziende leeftijdgenoten gelden (tastbaar materiaal 
aanreiken, expliciet praten en benoemen).  

 
 Een belangrijk aandachtspunt is het integreren van de visuele beperking in 

de identiteit: slecht zien of blind zijn is onlosmakelijk verbonden met de 
jongere. 

 
 Het verdient aanbeveling om voor onze jongeren op zoek te gaan naar 

andere, meer toegankelijke informatiekanalen. Bestaande boeken kunnen 
vergroot worden of omgezet in braille. Het internet is een onuitputtelijke 
stroom van informatie: voor wie dit kan gebruiken, is dit is een belangrijk 
kanaal om de kennis over het thema te verruimen. Ouderlijk toezicht is in 
deze noodzakelijk, om het kaf van het koren te scheiden.  

 
Extra aandacht gaat  naar domeinen als:  
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 De eigen waarden en normen, die van het gezin, de samenleving. De kijk 
op mannen en vrouwen, de verschillen tussen hen, de rol van seksualiteit 
in een relatie, etc. 

 
 Relatievorming. Bespreek thema’s als respect, inlevingsvermogen, 

afgrenzing, zelfvertrouwen & vertrouwen in de andere, intimiteit, etc. 
 Kwetsbaarheid. Bespreek met de jongere thema’s als grenzen benoemen, 

bewaken, overschrijden. Leer hen praten over respect, over waar hun 
grenzen liggen, hoe ze dit kunnen communiceren. Geef hen voorbeelden 
van wat grensoverschrijding kan zijn.  

 
 Identificatiemogelijkheden en lotgenotenschap. Zoek contact met  blinde 

of slechtziende jongvolwassenen, waaraan de jongere zich kan spiegelen. 
Breng de jongeren met elkaar in contact, zodat ze herkenning ervaren.  

 
 Lichaamsbeleving. Geef de jongere de kans het eigen lichaam te leren 

kennen, lichamelijkheid te ervaren. Bied de mogelijkheid om op een veilige 
manier te oefenen met subtiele aanraking, psychologische ruimte, 
lichaamstaal, dansen, etc. 

 
 Nodig gespecialiseerde mensen als kleurenconsulenten of stylisten uit voor 

het geven van workshops. Geef tips in verband met kleding: wat is sexy 
kledij, wat maakt aantrekkelijk, etc. 

 
 Sociale vaardigheden. Organiseer bijeenkomsten rond sociaal gedrag. Leer 

de jongere hoe interesse getoond kan worden, hoe complimentjes 
gegeven worden, hoe je een gesprek aan de gang houdt. Toon en doe 
voor hoe je kan flirten. Leer hen dat 'veel zelf aan het woord zijn' niet 
altijd geschikt is, ondanks het feit dat dit voor hen gelijk kan staan aan 
‘gezien worden’.  

 
 

En daarnaast:  
 

 Neem  seksualiteit op in het begeleidingsplan: zo wordt het bespreekbaar 
en niet te negeren. 

 
 Probeer op een positieve manier over seksualiteit te praten! Erken het feit, 

dat het niet zo evident is, om hier expliciet over te praten, maar 
verduidelijk waarom het extra belangrijk is.  

 
 Spreek af hoe je met elkaar over seksualiteit praat en welke woorden je 

gebruikt. 
 
 Probeer thema’s als vruchtbaarheid, maagdelijkheid, masturbatie, 

schaamte, lust,  homoseksualiteit, zwangerschap en erfelijkheid, seksueel 
overdraagbare ziekten bespreekbaar te maken.  

 
 Ga na in hoeverre en hoe specifiek de jongere is voorgelicht, of de 

theoretische kennis verwerkt is. Toets of de ‘kennis’ overeenstemt met de 
realiteit. 
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 Tracht met de jongere te praten over wat zijn of haar seksuele ervaringen 
zijn, wees daarin concreet.  

 
 Weet dat jongens vaak stoer praten over seksualiteit en dat zij hun 

ervaringen en kennis durven overdrijven. 
 
 Zorg dat seksuele opvoeding het domein blijft van ouders & school: je kan 

helpen, maar niet overnemen. Doe voor, doe samen, geef tips en woorden 
en handvaten.  
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Casuïstiek 

 

Casus Maud 

 
Maud is een meisje van tien jaar. Ze groeit op in een landelijk dorpje in Limburg, 
met haar moeder en oudere zus Sophie. Vader is overleden.  
 
Maud lijdt aan de ziekte van Leber, haar visus gaat nog steeds achteruit. Ze 
gebruikt braille en spraakondersteuning. Ze gebruikt haar restvisus optimaal om 
bijkomende informatie in te winnen, en voor verplaatsingen. Op bekend terrein 
kan ze zich vlot verplaatsen, op onbekend terrein is ze aangewezen op haar stok 
en begeleiding. 
 
Maud is normaal begaafd, ze gaat naar de dorpsschool, waar ze ambulante 
begeleiding krijgt vanuit onderwijs.  
 
De moeder van Maud is zeer betrokken op haar jongste dochter. Ze volgt vooral 
het schoolse gebeuren van zeer nabij op. Een goed diploma behalen en een 
goede man vinden zijn de doelen die ze als moeder voor ogen stelt: als Maud 
daarin slaagt, zal ze het redden in het leven, zonder haar moeder steeds naast 
zich nodig te hebben. Moeder vindt het maar moeilijk om haar dochter los te 
laten, en vindt het moeilijk om mensen te vertrouwen.  
 
Maud was al snel vertrouwd met ‘vrouwenzaken’ als menstruatie, tampons en 
maandverband. Moeder heeft hier steeds open over gepraat.  
 
Vanuit onze thuisbegeleidingsdienst besteden we meer aandacht aan seksualiteit 
als levensdomein. Dit domein wordt besproken in het begeleidingsplan, en kan 
als doel vernoemd worden. Dit kwam aan de orde toen Maud naar het 5de 
leerjaar (België) zou gaan. In dit leerjaar krijgen de kinderen voor het eerst 
lessen in relatievorming en seksuele opvoeding. Deze lessen worden meestal 
zeer visueel aangeboden, aan de hand van tekeningen en beeldmateriaal. We 
bepaalden als doel om Maud hierover op voorhand in te lichten, zodat ze de basis 
zou kennen vooraleer de lessen aan bod kwamen.  
 
Maud zelf stond eerder weigerachtig tegen de eerste begeleiding hierover. Ze 
stond er op dit enkel met mij te doen, ze wou niet dat moeder er bij was. We 
sloten het compromis om na de begeleiding terug te koppelen naar moeder.  
 
Als materiaal nam ik mee:  

 Een boek over seksuele voorlichting 
 Een baarmoeder in badstof, met kleine pareltjes in gestikt (de ‘eitjes’) 
 Een potje plasticine (play-doh) 
 Tekeningen van vagina, baarmoeder, penis en voorplanting. Deze 

tekeningen zijn zeer eenvoudig, ik zet de lijnen extra dik aan met 
alcoholstift.  

 Condooms 
 Kleine kunstpenis 
 Ballon  
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Het gesprek verliep na een aanvankelijke schroom van beide partijen (ik 
benoemde mijn eigen schroom en grenzen vooraleer te starten) zeer vlot.  
 
Maud was zeer geïnteresseerd. Ze had al allerlei weetjes opgedaan, deze waren 
echter nogal fragmentarisch en niet altijd correct. Ik besprak de vrouwelijke en 
mannelijke geslachtsorganen en de voortplanting. Hier komt het potje klei aan 
bod. De kunstpenissen waarover we beschikken zijn zeer groot, ik leg veel 
reserve aan de dag vooraleer die mee te nemen. Daarom boetseer ik van klei 
een penisje met de balletjes eraan. Met dit materiaal en de badstoffen vagina 
kan er veel getoond worden. Met een ballon die wordt opgeblazen illustreer ik 
hoe een baarmoeder kan uitzetten.  
 
Na het gesprek gingen we bij moeder ‘vertellen’ wat Maud geleerd had: ze 
babbelde honderduit en vertelde wat ze allemaal voor nieuwe dingen wist. 
Moeder gaf aan, niet te weten hoe ze op zo’n plastische manier seksuele 
voorlichting zou moeten aanbieden.  
 
In een volgende sessie bespraken we meer diepgaand het hele proces van 
voortplanting en geboorte, en een volgende keer oefenden we met 
maandverband – hierin had Maud het minste zin.  
 
Na een half jaar vroeg ze zelf of we nog eens een gesprek over seksualiteit 
konden plannen. Ze had intussen voorlichting gehad in de school. De 
begeleidster had getoond hoe een condoom gebruikt wordt, maar Maud had dit 
niet goed gezien: toen ze dit aangaf, kreeg ze een condoom mee om thuis eens 
rustig te bestuderen. Voor deze begeleiding nam ik een kleine kunstpenis mee, 
en Maud oefende met veel interesse hoe een condoom gebruikt wordt. Ze stelde 
heel expliciete vragen, bv over masturbatie, orgasme en over 
voorbehoedmiddelen. Ze had zelfs over de besnijdenis geleerd, en vroeg zich 
ontzet af hoe dat wel in zijn werk ging (we hebben hiervoor een condoom 
‘onthoofd’, toen begreep ze het)! De schoolse input had duidelijk een basis 
gelegd, maar ze had tijd nodig om alles nogmaals te overlopen, op een rustige, 
veilige, en explicietere manier.  Na afloop zei ze heel gerust te zijn over haar 
kennis.   
 
Na elk gesprek hebben we teruggekoppeld naar moeder. Het is beslist een 
gemiste kans dat moeder niet bij elke sessie kon betrokken worden, omdat Maud 
dit niet wilde, anderzijds merkte ik veel en groeiende openheid tussen moeder en 
de dochters in deze materie. Ik vermoed dat de getoonde schroom kadert in een 
natuurlijk proces van puberale ontwikkeling.  
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Groepsactiviteiten voor jongeren met als thema 

‘relaties en seksualiteit’ 

 

In onze begeleiding merkten we dat het thema seksualiteit 
voor jongeren moeilijk bespreekbaar is. Door het thema zelf niet uit de weg te 
gaan, hoopten we de jongeren te stimuleren hier onderling over te praten.  
 
We organiseerden enkele groepsactiviteiten expliciet rond het thema seksualiteit 
en relaties. 
  
We kaartten het thema seksualiteit voor de eerste keer aan tijdens een 
driedaags kamp, voor jongeren met een visuele beperking tussen  twaalf en 
zeventien jaar. 
 
Ter kennismaking lieten we de jongeren een persoonlijke cocktail samenstellen, 
die iets vertelde over hun karakter. Daarna volgde een quiz met als doel de 
jongeren op een ludieke manier meer info te geven over verschillende thema’s 
die met relaties en seksualiteit te maken hebben. De quiz was opgedeeld in vijf 
ronden: 
 

 Weetjes rond anticonceptie, lichamelijke veranderingen, etc. aan de hand 

van meerkeuzevragen uit het boek “Oh, zit dat zo” (Jörg Müller,2010) 

 Synoniemen zoeken voor seksueel getinte woorden 

 De jongeren als helpdesk een antwoord laten formuleren op een fictieve 

lezersbrief met bvb. vragen rond hoe je moet kussen, etc. 

 ‘Slow dansen’ als tussendoortje 

 “Ken je vriendje”: proberen raden welke antwoorden de ander gegeven 

had op vragen zoals ‘Wat is jouw ideale date?’, ‘Wat doe je als iemand jou 

probeert te versieren?’, etc. 

De jongeren gaven aan dat het leuk was. Ze vroegen of we dit nog eens konden 
herhalen tijdens een andere groepsactiviteit. 
 
Ongeveer een jaar later volgde een tweede activiteit voor dezelfde leeftijdsgroep. 
We zijn hiervoor op zoek gegaan naar een andere methodiek en  hebben gewerkt 
met “SeCZ TaLK”. Dit is een bordspel voor jongeren met een chronische 
aandoening of beperking. Het is ontwikkeld om relaties, intimiteit en seksualiteit 
bespreekbaar te maken en informatie en kennis over deze onderwerpen over te 
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dragen. Er worden vragen gesteld uit 4 categorieën: lichaam en gezondheid, 
toekomst, relaties en seksualiteit. De jongeren konden zelf kiezen uit welke 
categorie ze een vraag wilden, wat het voor hen meteen minder bedreigend 
maakte. Als ze echt niet wilden antwoorden, konden ze ook een ‘blooskaart’ 
inzetten. 
 
Aan het einde van de activiteit polsten we bij de jongeren wat ze van het spel 
vonden. Bijna alle jongeren vonden het heel leuk en spannend. Ze gaven aan het 
belangrijk te vinden om over seks en relaties te kunnen praten en zeiden dat dit 
door het spel gemakkelijker was. De vragen die via het spel aan bod kwamen, 
maakten heel wat vragen en gevoelens bij de deelnemers los. Doordat het speels 
was, durfden ze hiervoor uit te komen en hun mening te geven. Echter de helft 
van de jongeren meende dit ook te durven doen buiten een speelse context. 
Toch vonden ze het zinvol en wilden ze het allemaal nog eens spelen.   
 
Uit de gesprekjes die ze met elkaar hadden en de vragen die ze stelden 
(bijvoorbeeld ‘Wanneer stopt een piemel met groeien?’, ‘Hoe werkt dat dan, 
vrijen?’, ‘Hoe moet je een condoom omdoen?’, etc.), merkten we dat de lessen 
seksuele voorlichting op school voor onze doelgroep niet voldoende duidelijk zijn. 
Ze hebben behoefte aan concreet en voelbaar materiaal dat ze op hun eigen 
tempo kunnen verkennen. Dit was meteen het startsein voor het ontwikkelen 
van onze koffer rond seksuele en relationele vorming, de ‘sekskoffer’. 
 
Onze koffer bevat: 

 Leidraden en visieteksten voor ouders en hulpverleners als achtergrond 
 Leesboeken, brochures en visueel duidelijk prentmateriaal rond 

verschillende thema’s (anticonceptie, homoseksualiteit, seksuele 
ontwikkeling, weerbaarheid, etc.) 

 Tastbaar materiaal: 
o voorbehoedsmiddelen: verschillende condooms, de pil, etc. 
o ondergoed: verschil tussen jongens en meisjes, verschil tussen 

A,B,C,D-cup, verschil tussen string, gewone slip, boxershort, etc. 
o menstruatie: inlegkruisjes, maandverbanden en tampons (met en 

zonder inbrenghuls) 
o scheren en epileren: scheerschuim, mesjes, wasstrips, etc. 
o waarheidsgetrouwe penis- en vaginamodellen 
o concreet materiaal om de omvang van borsten duidelijk te maken: 

balletjes in verschillende omvangen 
 Spelmateriaal: SeCZ TaLK en Vrijspel 
 Proefpakketjes voor jongens en meisjes 

 
De sekskoffer kan zowel individueel in onze gezinnen als tijdens 
groepsactiviteiten gebruikt worden om jongeren duidelijkheid te geven over 
relaties en seksualiteit. We kozen ervoor om hem de eerste keer uit te proberen 
tijdens een groepsactiviteit voor jongeren van twaalf tot zeventien jaar.  
 
We gebruikten opnieuw de vragen van het spel SeCZ TaLK, maar werkten deze 
keer in twee aparte groepen:  twaalf tot veertien jarigen en vijftien tot zeventien 
jarigen.   
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We maakten op voorhand een selectie uit de vragen, zodat ze bij elke 
leeftijdsgroep zouden passen. We vulden deze aan met doe-opdrachten aan de 
hand van het materiaal van de sekskoffer (bvb. plaats een maandverband in een 
slip, doe een condoom rond een oefenpenis, zoek een nepborst met omvang cup 
B en een bijpassende bh, scheer een ballon, etc.). 
 
Er was bij alle jongeren erg veel interesse voor het tastbaar materiaal. Zelfs bij 
de jongste leeftijdsgroep was er interesse in de waarheidsgetrouwe modellen, 
terwijl hierover op voorhand bij de begeleiders enige schroom bestond. De 
jongeren gaven aan dat informatie rond zwangerschap en anticonceptie reeds 
voldoende aangehaald werd op school. 
 
Naast het verkennen van de sekskoffer besteedden we ook aandacht aan 
zelfbeeld, het belang van kledij en modebewust zijn. We deden een spel in een 
shoppingcentrum waarbij de thema’s waren: 
 

 Belang van kledij en modebewust zijn 

 Gepaste outfit voor feestjes, wat vind je zelf leuk 

 Prijzen en modebewust zijn 
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Bronnen 

 
 C. Zwiep, Kinderen en seksualiteit: pedagogische begeleiding in de 

kinderopvang. 2005, ISBN 978-90-6665-625-3 
 

 M. Schep, 'Seksualiteit onder de loep: de seksuele ontwikkeling van 
slechtziende en blinde kinderen en jongeren'. 

 
 Werkmap Seksuele Opvoeding van het WDC Sensis, Grave. 
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Literatuur, kinderboeken, websites, 

inspiratiebronnen 
 
 

Boeken 

 
 Praktijkgerichte ontwikkelingspsychologie.  Marjan en Petra Bil, 2007 
 Van kwetsbaar naar weerbaar: seksualiteit en handicap. Looman, Bianca 

pp.20-22 In: Markant, jrg.11, nr.10, December 2006 
 Levensfasen, de psychologische ontwikkeling van de mens. Maryke 

Tieleman 
 Artikel uit Interaxis:  Hoezo seks? Seksualiteit door de ogen van het kind, 

Mariska De Backer 
 Tijdschrift J/M mei 2008 
 Flirttips – Jelly van Dijk 
 Boekjes Martine Delfoss 
 Toolkit Totale communicatie lichaam en seksualiteit. Saskia Voortman, 

Frederieke Reitsma, Esther Oskam en Henk Jansen 
 Kinderen en seksualiteit . Channah Zwiep, ISBN: 9066656255 
 Kinderen en seksualiteit. Sanderijn van der Doef, ISBN: 9021544695 
 Ik vind jou lief. Sanderijn van der Doef Ploegsma, ISBN: 9021611503 
 In je blootje. Melanie Meijer & Iva Bicanic,  ISBN 9789085605362 
 Nee zeggen mag. Melanie Meijer & Iva Bicanic, ISBN 9789085605768 
 Ik + jij =wij. Marja Baseler & Dagmar Stam ISBN 9789044327328 
 Kunnen papa's ook kindjes krijgen? Sylvia Schneider,ISBN 9024377447 
 Waar was ik voor ik er was? Katerina Janouch & Mervi Lindman, ISBN 

902574141 
 Babyzaadjes. Serge Bloch, T. le Nain & Thierry Lenain. ISBN 905954023 

 
 

Websites 

 
 www.schooltv.nl 
 www.opvoedadvies.nl 
 www.vriendenenvrijers.nl 
 www.meerdanliefde.nl 
 www.rutgersnissogroep.nl 
 www.aditivzw.be 
 www.zoenenenzo.nl 
 www.eduseks.nl 
 www.peuterplace.nl 
 www.seksualiteit.nl. Op deze website vind je informatie over o.a.: 

o Seksuele ervaringen: ervaring met verschillende vormen van 
seksueel gedrag  

o Trends: veranderingen in seksueel gedrag sinds 1995 
o Relationele ervaring: ervaring met verliefdheid en (vaste) relaties 

http://www.opvoedadvies.nl/
http://www.vriendenenvrijers.nl/
http://www.rutgersnissogroep.nl/
http://www.zoenenenzo.nl/
http://www.eduseks.nl/
http://www.seksualiteit.nl/
http://www.seksualiteit.nl/jongeren_359.html#seks ervaring#seks ervaring
http://www.seksualiteit.nl/jongeren_359.html#trends#trends
http://www.seksualiteit.nl/jongeren_359.html#relationele ervaring#relationele ervaring
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o Seksueel gedrag op internet: gebruik van pornosites, chatten, 
dating en online seks 

o En veel meer… 
 Bevolkingsstudie onder jongeren ‘seks onder je 25ste’, antwoorden van 

jongeren van 12 tot 25 jaar met betrekking tot seksueel gedrag, op 
www.seksualiteit.nl 

 

 

 
 

http://www.seksualiteit.nl/jongeren_359.html#seksueel gedrag op internet#seksueel gedrag op internet
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Bijlage: Wat is flirten eigenlijk?  

(Bartimeus, Jelly van Dijk) 
 

 

 
Flirten is aandacht geven en laten 
merken dat je iemand meer dan aardig 
vindt. 
Maar: hoe doe je dat nou als je blind 
bent? Was er nu maar een simpele truc! 
Maar zo werkt het jammer genoeg niet. 

 
Bij mensen die goed zien gaat flirten vaak samen met intensief oogcontact. Net 
iets langer aankijken, heel subtiel. Maar ook door middel van aanraken, even een 
hand op iemands arm leggen, kneepje geven, knietje vrijen onder de tafel. Maar 
dat is wel de tweede stap. De eerste stap voor blinden zal toch vooral met 
woorden gaan, maar daarna gewoon subtiel aanraken! Probeer wel heel goed te 
letten op de reactie van de ander. Laat merken dat je iemand leuk vindt. Lach 
veel! 
 
Tip 1: Zoek een rustige omgeving, waar je elkaar kunt verstaan. Jij zult het van 
praten moeten hebben. Een disco is dus niet echt een handige plek als het om 
versieren gaat. Want dan moet je het vooral eerst van oogcontact hebben. 
 
Tip 2: Ga met z’n tweeën op stap. Dus neem iemand mee van je eigen leeftijd 
en neem hem/haar in vertrouwen. Je wilt op jacht. Leen zijn/haar ogen! 
Vertrouw op zijn/haar oordeel.  
 
Tip 3: Verzin een goed scorende openingszin om het ijs te breken. Liefst 
natuurlijk met humor. Dat scoort goed.  
 
Tip 4: Toon oprechte belangstelling door vragen te stellen of complimentjes te 
geven: zeggen dat hij of zij een leuke stem heeft, lekker luchtje op heeft, mooie 
zachte handen heeft. Kies iets wat bij jou past. Wat je echt meent.  
Maar neem initiatief! Een misverstand en een veel gemaakte misser is: indruk 
maken door veel over jezelf te vertellen en veel aan het woord te zijn.  
 
Tip 5: Probeer vooral ontspannen te zijn. Oefen gewoon. Niemand schiet in één 
keer raak. Oefening baart kunst. Niet te bang zijn om afgewezen te worden. Je 
moet ervaring opdoen. 
 
Tip 6: Probeer er achter te komen hoe anderen jou zien. Hoe kom je over? 
Welke indruk geef je, wat straal je uit? Soms klopt dat niet met je eigen beeld. 
Daar heb je misschien wat meer tijd voor nodig en mogelijk ook coachen van 
iemand.  
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Onderzoek heeft uitgewezen dat blinden die het minst problemen hebben met 
hun handicap, de meeste kans op succes hebben. Hoe meer ontspannen je bent, 
hoe beter het contact leggen gaat. Straal vrolijkheid uit en lach veel. 


