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 Klien van der Burgt geeft 

workshops aan schoolteams: 

‘Je moet één lijn trekken’.

Doe normaal 
over seksualiteit!

S
eksualiteit is toch iets voor de 

bovenbouw? Deze vraag wordt 

mij vaak wordt gesteld, zowel door 

scholen als door ouders’, zegt 

Van der Burgt. ‘Als je doorvraagt, blijkt dat 

mensen het onderwerp vooral associëren 

met seks en geslachtsgemeenschap. Maar 

dat is te beperkt, het gaat nadrukkelijk om 

seksualiteit én relaties. Die twee zaken zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden’. 

Natuurlijk gedrag

Als het aan haar ligt, komt het onderwerp 

‘seksualiteit en relaties’ vanaf groep 1 van 

de basisschool aan bod. Kenniscentrum 

Rutgers heeft hiervoor lesmateriaal ont-

wikkeld, dat goed in elkaar zit en waarmee 

scholen in principe zelfstandig kunnen 

werken. Scholen kunnen echter ook een 

beroep doen op de GGD, om bijvoorbeeld 

een workshop voor het team te verzorgen. 

‘Omdat er vaak grote verschillen zijn tussen 

teamleden, wil ik altijd graag dat het hele 

team aan zo’n workshop deelneemt. Want 

dit is bij uitstek een onderwerp waarin je 

één lijn moet trekken, ook richting ouders.’

Tijdens haar workshops geeft Van der Burgt 

onder andere uitleg over de seksuele ont-

wikkeling van kinderen en over het gedrag 

dat je op bepaalde leeftijden kunt verwach-

ten. ‘Leerkrachten willen bijvoorbeeld weten 

of het normaal is dat kinderen op een 

bepaalde leeftijd bij elkaar in de broek willen 

kijken. Ik merk dat er veel angst is voor 

natuurlijk gedrag van kinderen. Dat is begrij-

pelijk door alle berichtgeving over misbruik, 

maar kinderen zijn gewoon nieuwsgierig. 

Nieuwsgierigheid en onderzoekend gedrag 

zijn normaal en van alle tijden. Erken dat en 

reageer er vanuit de belevingswereld van 

het kind op.’

Allochtone ouders

Aan de hand van het lesmateriaal van 

Rutgers bespreekt Van der Burgt met 

teams hoe je in de verschillende groepen 

met ‘seksualiteit en relaties’ kunt omgaan. 

Een school waar het onderwerp stevig is 

verankerd in het onderwijs, is openbare ba-

sisschool De Rakt in Helmond. Daar wordt 

er het hele jaar door aandacht aan besteed. 

“Het kan op allerlei momenten in de klas 

aan bod komen en dan gaan we er ook 

op in. Daarnaast hebben we een jaarlijkse 
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Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met praten over 

het onderwerp ‘seksualiteit en relaties’ in de klas, 

vindt Klien van der Burgt, preventiemedewerker bij 

GGD Brabant-Zuidoost. Van der Burgt helpt scholen 

hierbij op weg. Haar advies: bespreek het op een 

open en nuchtere manier, passend bij de leeftijd en 

ontwikkelingsfase van kinderen.
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aandacht voor het onderwerp”, vertelt Job 

Tonnaer, leerkracht van groep 8 op De Rakt.

Klien van der Burgt adviseert scholen om ou-

ders altijd goed en tijdig te betrekken bij het 

onderwerp en uit te leggen wat de school 

eraan doet. Bijvoorbeeld tijdens een infor-

matieavond of in een nieuwsbrief. Tonnaer is 

hierin overigens wat terughoudender. ‘In de 

schoolgids staat onze visie en verder is het 

gewoon een alledaags onderwerp. Maak het 

niet groter en gewichtiger dan het is.’ 

Obs De Rakt merkt dat ouders het prima 

vinden, ook voor hen is het blijkbaar inmiddels 

een normaal onderwerp. Dat geldt volgens 

Tonnaer ook voor allochtone ouders. Er 

wordt in den lande nogal eens gedacht dat 

allochtone ouders er niet op zitten te wachten 

dat scholen dit onderwerp behandelen. 

‘Onzin’, zegt Tonnaer. ‘De publieke opinie heeft 

een heel eenzijdig beeld over allochtonen en 

hun vermeende ideeën. Wij merken dat ook 

allochtone ouders dit een normaal onder-

werp vinden. Hun eigen waarden en normen, 

die doorgaans wat strenger zijn, doen daar 

niets aan af. Het is jammer dat zelfs scholen 

zich laten leiden door de publieke opinie, die 

regelmatig op verkeerde veronderstellingen is 

gebaseerd. Het wordt tijd om die vooringeno-

menheid eens overboord te gooien.’ 

Van der Burgt: ‘Er is goed lesmateriaal’.

Tips
• Ga het onderwerp niet uit de weg. ‘Seksualiteit en relaties’ is in elke 

groep bespreekbaar.

• Praat er nuchter en normaal over. Geef kinderen de kans een eigen 

mening te vormen.

• Verplaats je in de belevingswereld van kinderen.

• Schrik niet van onderzoekend gedrag van kinderen. Dat hoort bij 

een gezonde (seksuele) ontwikkeling.

• Schrik niet van nieuwsgierige vragen, reageer niet vanuit je  

onderbuik. 

• Communiceer met ouders over dit onderwerp.

• Vermijd vooringenomenheid, bijvoorbeeld ten aanzien van de 

vermeende attitude van allochtone ouders.

• Sta kritisch tegenover de media: relativeer en beargumenteer.

• Vaar met het team een gezamenlijke koers, formuleer beleid. Zorg 

voor een doorgaande lijn van het jonge kind naar het oudere kind.

•  De school hoe! het niet alleen te doen. Vraag ondersteuning van  

de GGD.

‘Aandacht voor dit onderwerp maakt 
kinderen sterker en weerbaarder’

Mannelijke leerkrachten

Ook op andere vlakken is de invloed van de publieke opinie 

voelbaar. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de rol van man-

nelijke leerkrachten. Kan een mannelijke leerkracht vandaag 

de dag nog wel een kleuter op schoot nemen om te troos-

ten? Of kan hij zijn arm om een meisje uit de bovenbouw 

heenslaan als ze haar opa heeft verloren? Tonnaer denkt dat 

veel leerkrachten hier een beetje verkrampt mee omgaan. 

‘Er wordt vaak gesuggereerd dat dergelijk gedrag niet kan 

en dat ouders er niet van gediend zijn. Dat klopt volgens mij 

niet, ik denk dat leerkrachten dit zichzelf aandoen. En dat 

herken ik ook wel. Als ik een arm om een leerlinge heen sla, 

vraag ik me ook af of ik iets verkeerd doe. Van mannelijke 

collega’s in het land hoor ik dat zij dat ook hebben. Dat is zo 

jammer. Het zou toch vanzelfsprekend moeten zijn dat je 

een kind troost? Dat is even normaal als een kind met een 

hulpvraag iets uitleggen.’

Kritische, nuchtere kijk

‘Door van jongs af aan aandacht te besteden aan seksu-

aliteit en relaties is er een wereld te winnen. Het maakt 

kinderen sterker en weerbaarder’, benadrukt Klien van der 

Burgt. Tonnaer beaamt dit: ‘Als ik naar mijn eigen leerlingen 

kijk, zie ik dat zij inmiddels heel goed in staat zijn om over 

dit onderwerp een eigen mening te vormen uit een cocktail 

van ervaringen, media en de lessen die wij geven. Zij zijn er 

niet benauwd mee bezig en doen er zelden raar of gieche-

lig over. Er wordt op een normale manier over gepraat en 

de kinderen kijken er op een gezonde, nuchtere en kritische 

manier tegenaan. Zij laten zich niet meeslepen door wat 

anderen van hen willen. Als je dat bereikt, denk ik dat je het 

als basisschool goed doet!’ 


