
 

 

Academiejaar 2013 – 2014 

Tweedesemesterexamenperiode 

 

 

 

Relationele en seksuele vorming bij kleuters:  

een ontwerpgericht onderzoek 

 

 

 

 

Masterproef II neergelegd tot het behalen van de graad van  

Master of Science in de Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Pedagogiek en 

Onderwijskunde 

Promotor: Prof. Dr. Tamara Schellens 

 

 

 

 

 

 

00905243 

Joyce Surgeloose 



II 
 

 

  



III 
 

Inhoudsopgave 

Voorwoord ............................................................................................................................................. IV 

1. Introductie ........................................................................................................................................... 1 

1.1 Algemeen: wat is relationele en seksuele vorming? ...................................................................... 1 

1.2 Vlaamse en internationale richtlijnen ............................................................................................ 3 

1.3 Waarom aandacht voor RSV? ....................................................................................................... 4 

1.4 RSV op school ............................................................................................................................... 7 

1.5 Internationale aanbevelingen voor RSV programma’s ................................................................. 8 

1.6 Internationale onderwerpen en thema’s van RSV ......................................................................... 9 

1.7 Didactische werkvormen in het kleuteronderwijs ....................................................................... 10 

1.8 Onderwijskundig onderzoek: modellen en principes .................................................................. 10 

1.9 Probleemstelling en onderzoeksvraag ......................................................................................... 13 

2. Methode ............................................................................................................................................. 13 

2.1 Steekproef .................................................................................................................................... 13 

2.2 Bespreking focusgroepen ............................................................................................................ 14 

2.3 Bespreking ontwerpfase .............................................................................................................. 17 

2.4 Bespreking evaluatiemethodieken ............................................................................................... 19 

3. Resultaten .......................................................................................................................................... 21 

3.1 Onderzoeksvraag 1: resultaten ontwerpfase ................................................................................ 21 

3.2 Onderzoeksvraag 2: reacties van de kleuters ............................................................................... 22 

3.3 Onderzoeksvraag 3: meerwaarde ................................................................................................ 26 

4. Discussie ............................................................................................................................................ 28 

5. Conclusie ........................................................................................................................................... 33 

6. Referenties ......................................................................................................................................... 34 

7. Bijlagen ............................................................................................................................................. 37 

Bijlage 1 ............................................................................................................................................ 38 

Bijlage 2 ............................................................................................................................................ 39 

Bijlage 3 ............................................................................................................................................ 43 

Bijlage 4 ............................................................................................................................................ 44 

Bijlage 5 ............................................................................................................................................ 64 

 

 

  



IV 
 

Voorwoord 

Relationele en seksuele vorming is iets wat voor vele mensen nog taboe is. Toch is het een 

onderwerp dat me steeds sterk geboeid heeft. Ik vind het enorm interessant om te zien hoe zo 

een beladen thema, waar een sfeer van schroom rond hangt, in de formele schoolcontext een 

plaats krijgt. In mijn vrije tijd geef ik reeds relationele en seksuele vorming in de derde graad 

van het lager onderwijs en de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs. Voor zowel 

het lager als het secundair onderwijs bestaan er al heel wat vormingsinitiatieven, maar in het 

kleuteronderwijs is er van relationele en seksuele vorming alsnog geen spoor. Ik zag het dan 

ook als een enorme uitdaging om te gaan grasduinen in het veld van relationele en seksuele 

vorming. Ik besloot hierbij het ontwerpen van een didactisch pakket voor relationele en 

seksuele vorming voor kleuters als hoofddoel te stellen.  

Ik heb me mijn keuze geen moment beklaagd ook al is het een proces geweest met veel vallen 

en opstaan. Deze masterproef was nooit tot stand gekomen zonder de ondersteuning en 

medewerking van heel wat mensen. In de hoop niemand te vergeten, wil ik ze stuk voor stuk 

nog eens bedanken: 

 Prof. Dr. Schellens om mij de kans te geven om mijn eigen voorstel uit te werken 

onder haar deskundige begeleiding; 

 Ilse Mattens voor de rondleiding en toelichting bij de tentoonstelling ‘k zag 2 beren in 

het huis van Kina; 

 Sensoa voor de rondleiding in de leermiddelenbank; 

 Tessa Goossens, Kelly Van Damme en Isabel De Mulder voor de ondersteuning bij 

het creatieve proces; 

 Katy Vandenbulcke voor het nalezen; 

 Lotte Wietendaele voor de prachtige tekeningen; 

 Alle leerkrachten die via blogs en Facebook hebben geholpen bij het uitwerken van de 

activiteiten; 

 De directies en leerkrachten van de betrokken scholen voor hun inzet en de leerrijke 

samenwerking; 

 Mijn pepe en oma voor de financiële steun; 

 Mijn ouders (en in het bijzonder) mijn moeder voor de uren dat we samen hebben 

geknutseld en voor hun onvoorwaardelijke steun; 

 Frederik Van Overbeke, mijn vriend, steun en toeverlaat.
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Relationele en seksuele vorming bij kleuters: een ontwerpgericht 

onderzoek 

Joyce Surgeloose 

 

Abstract 

Het hoofddoel van deze masterproef was om na te gaan hoe relationele en seksuele vorming 

eruit kan zien in het kleuteronderwijs en hoe zowel kleuters als kleuterleerkrachten dit 

percipiëren. Er werd een didactisch pakket opgesteld dat uitgetest werd in zes kleuterklassen. 

Aan de hand van kwalitatieve onderzoeksmethoden werden de reacties van de kleuters en de 

meerwaarde van het ontwikkelde materiaal nagegaan. Het didactisch pakket werd positief 

onthaald door de kleuters en de leerkrachten. De sensibilisering rond het thema heeft de 

leerkrachten doen nadenken over welke plaats relationele en seksuele vorming in hun klas kan 

krijgen. Maar een didactisch pakket alleen gaat niet ver genoeg. Er kan veel meer gedaan 

worden, bijvoorbeeld beleidsontwikkeling op schoolniveau omtrent de plaats van RSV in  het 

(kleuter)onderwijs.  

1. Introductie 

1.1 Algemeen: wat is relationele en seksuele vorming? 

Relationele en seksuele vorming (RSV) is een brede term die door de WHO, 

Wereldgezondheidsorganisatie,  gehanteerd wordt. Men geeft een zeer brede invulling aan het 

concept waarbij het niet louter gaat over ‘(…) de fysieke, emotionele en interactieve aspecten 

van seksualiteit en seksuele contacten, maar ook een keur aan andere aspecten, waaronder 

vriendschap, gevoelens van veiligheid, geborgenheid en aantrekkingskracht.’ (WHO & 

BZgA, 2010, p. 16 §2). 

RSV vertrekt vanuit een positieve blik op seksualiteit zonder de gevaren en de risico’s uit het 

oog te verliezen. Kinderen moeten geïnformeerd en uitgerust worden met de nodige kennis en 

vaardigheden om later verantwoorde keuzes te maken betreffende hun relaties en seksualiteit 

(UNESCO, 2009). RSV vertrekt ook vanuit de seksuele rechten van kinderen en jongeren die 

beschreven staan in het Charter voor seksuele en reproductieve rechten van de International 

Planned Parenthood Federation (IPPF) van 1996. Dit gaat van het recht op gelijkwaardige 

behandeling tot seksuele autonomie.  
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Het primaire doel van relationele en seksuele vorming volgens UNESCO is ‘dat kinderen en 

jonge mensen uitgerust worden met de kennis, vaardigheden en waarden om verantwoorde 

keuzes te maken met betrekking tot hun seksuele en sociale relaties in een wereld getroffen 

door HIV’(UNESCO, 2009, p.10). Het is een heel breed doel dat niet enkel door de ouders 

gedragen kan worden. Integendeel, UNESCO (ibid.) pleit ervoor om een politiek en sociaal 

draagvlak te creëren en zo van relationele en seksuele vorming een gedeelde opvoedende taak 

te maken. Jongeren moeten voorbereid worden op de volwassenheid en daarvoor moet men de 

juiste kennis en vaardigheden aangereikt krijgen. Het onderwijs dient in het bijzonder een 

kritische rol te spelen op het gebied van seksualiteit en relaties, aangezien de meeste jongeren 

hun eerste seksuele contacten hebben als ze nog school lopen.  

Relationele en seksuele vorming kan verschillende thema’s behandelen, bijvoorbeeld relaties, 

het lichaam, gender en genderrollen, maar ook seksueel grensoverschrijdend gedrag en 

seksueel overdraagbare aandoeningen (Sensoa, 2013). Niet alle thema’s zijn even relevant bij 

elke doelgroep, want RSV is afhankelijk van de ontwikkeling van de doelgroep en zal daar op 

inspelen. Tevens heeft RSV aandacht voor zowel kennis, vaardigheden als attitudes.  

Relationele en seksuele vorming draagt ertoe bij dat kinderen en jonge mensen in staat zijn 

om kritisch na te denken en te handelen op relationeel en seksueel vlak en dit met respect voor 

de eigen seksuele rechten en die van anderen (Sensoa, 2011). In het Verdrag inzake de 

Rechten van het Kind worden de rechten onderverdeeld in drie grote groepen: 

provisierechten, protectierechten en rechten tot participatie (Unicef, 2009). Relationele en 

seksuele vorming sluit hierbij aan. Onderwijs en hulpverlening zijn voorzieningen waar 

kinderen recht op hebben. Ze zijn nodig om in zo optimaal mogelijke omstandigheden op te 

groeien. Tevens hebben kinderen recht op informatie en op het geven van hun mening 

(Unicef, 2009). Dit, en vele andere aspecten, liggen aan de basis van relationele en seksuele 

vorming. Uit onderzoek blijkt dat in landen waar seksualiteit openlijk besproken kan worden 

de laagste cijfers van seksuele gezondheidsproblemen terug te vinden zijn (Berne & 

Huberman in Milton, 2003). België kan als één van deze landen gezien worden.  
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1.2 Vlaamse en internationale richtlijnen 

In België is per decreet vastgelegd dat RSV verplicht dient opgenomen te worden in het 

curriculum van de basis- en secundaire school. Het recht op RSV moet gegarandeerd worden 

voor elke leerling, omdat jonge mensen recht hebben op informatie, advies en hulp (WHO & 

BZgA, 2006). Er wordt gefocust op drie hoofddoelstellingen: ondersteuning van de 

individuele seksuele ontwikkeling, het verduidelijken van waarden en preventie van risico’s. 

Binnen de Vlaamse overheid zijn er, vooral voor de implementatie, een aantal instanties 

bevoegd voor RSV: het departement welzijn, volksgezondheid en gezin en het departement 

onderwijs en vorming. Daarnaast wordt er ook beroep gedaan op een aantal andere 

(vrijwilligers)organisaties die hiervoor gesubsidieerd en erkend worden. Sensoa is het grootste 

en belangrijkste voorbeeld. Binnen het kader van het onderwijs is het CLB de belangrijkste 

preventieve instantie begaan met begeleiding en advisering (Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap; Detavernier et al., 2013). RSV wordt gegeven binnen de school door 

gezondheidsdiensten, sociale diensten, de leerkrachten zelf of andere bekwame instanties. 

RSV kan via verschillende kanalen de jongeren bereiken. In België zijn de school, brochures 

of andere gedrukte media de belangrijkste (WHO & BZgA, 2006).  

RSV krijgt niet steeds hoge prioriteit waardoor het geregeld naar de achtergrond verschuift. 

Tevens hangt de kwaliteit van RSV af van het schoolbeleid en de competenties van de 

leerkrachten (WHO & BZgA, 2006). Op schoolniveau zijn er twee factoren die van groot 

belang zijn bij het implementeren van relationele en seksuele vorming, namelijk: leiderschap 

en beleidsrichtlijnen (UNESCO, 2009). De schooldirectie moet zijn personeel stimuleren en 

motiveren om RSV te implementeren. Een pedagogisch schoolbeleid omtrent seksualiteit is 

gebaseerd op een visie waarbij vorming over seksualiteit en relaties bij kleuters en jongeren 

mogelijk wordt gemaakt. Het vraagt communicatie en afstemming tussen het volledige 

schoolteam om tot een gedeeld draagvlak te komen (jeugd en seksualiteit, 2009). Bij het 

ontwerpen van een didactisch pakket moet er zo  nauw mogelijk aangesloten worden bij de 

vooropgestelde visie en wordt er nauw samengewerkt met het volledige schoolteam 

(Detavernier, De beuckelaer, De Sterck, Vanderstraete, & Van Looveren, 2013). 
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1.3 Waarom aandacht voor RSV? 

De WHO heeft, in samenwerking met het BZgA , een aantal kernoverwegingen 

neergeschreven. Het zijn vijf redenen waarom relationele en seksuele vorming zo belangrijk 

zijn. Kort gezegd komt het hierop neer. Seksualiteit is iets natuurlijks en maakt onderdeel uit 

van elke mens. Mensen hebben recht op informatie en kinderen hebben recht op onderwijs, 

dus ook onderwijs op het vlak van relaties en seksualiteit. Informele bronnen van kennis 

volstaan niet om de complexe materie toe te lichten. De media geeft niet altijd een juist beeld 

weer. RSV kan de seksuele gezondheid bevorderen wat noodzakelijk is aangezien er nog 

steeds ongewenste zwangerschappen en dergelijke zijn (WHO & BZgA, 2010). 

Als men seksualiteit in ruime zin gaat benaderen, heeft men ook aandacht voor de 

lichamelijke omgang bij kleuters, een vorm van omgang die voor hen van het grootste belang 

is. Kinderen zijn nooit te klein om hun lichaam en gevoelens te ontdekken en hiermee te leren 

omgaan. Maar seksualiteit bij kinderen is niet te vergelijken met seksualiteit bij volwassenen, 

het heeft andere functies en uitingsvormen en bestaat uit andere aspecten (jeugd en 

seksualiteit, 2009). 

De vertrouwenscentra kindermishandeling krijgen steeds meer meldingen van seksueel 

(grensoverschrijdend) gedrag bij kleuters (Detavernier et al., 2013). De auteurs bieden enkele 

verklaringen: de alertheid voor seksueel gedrag is toegenomen; seksualiteit komt meer 

openlijk aan bod in de media; het taboe neemt af. Dit zorgt er voor dat seksuele opvoeding al 

van jongs af aan aangewezen is. Zo zegt van der Doef (2007): ‘De seksuele opvoeding van 

kinderen is een onlosmakelijk onderdeel van hun algemene opvoeding’. Door er vroeg aan te 

beginnen wordt het kind geholpen en begeleid in zijn of haar seksuele ontwikkeling en 

kunnen eventuele toekomstige problemen voorkomen worden. Door erover te praten 

ontdekken kinderen dat seksualiteit iets is waar iedereen mee bezig is. Ze leren dat het iets is 

waar men zich niet over hoeft te schamen en dat het iets leuks is zolang er rekening gehouden 

wordt met de grenzen van de partner (Detavernier et al., 2013). Leerkrachten spelen een 

belangrijke rol in het overdragen van informatie omtrent seksualiteit en ze worden daarbij 

gezien als een betrouwbare bron van informatie (Milton, 2003). Dit is tevens de perceptie van 

vele ouders. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (2006) is hiervan op de hoogte en pleit er 

daarom voor om rond het vierde levensjaar aan te vangen met relationele en seksuele 

vorming.  
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Seksualiteit is geen eenduidig begrip en iedereen weet wel wat het is, maar geeft er een eigen 

invulling aan. Van der Doef (2007) beschrijft het als volgt: ‘Alle gedragingen en gevoelens 

die te maken hebben met je eigen lichaam en dat van een ander en die dat speciale 

(spannende, opgewonden, wel of niet prettige) gevoel bij jezelf of bij die ander veroorzaken.’ 

Een brede visie op seksualiteit heeft naast het fysiologische (verlangen, opwinding…) ook 

aandacht voor relationele ontwikkeling, genderidentiteit, rollenpatronen… De meeste mensen 

zijn zich niet bewust van deze brede invulling waardoor er grote ogen worden getrokken als 

men hoort dat er ook zo iets is als seksualiteit bij kinderen. Reeds vanaf de geboorte is elk 

kind een seksueel wezen, aangezien er reeds seksuele gevoelens aanwezig zijn, al moeten 

deze zich ook nog verder ontwikkelen (Detavernier et al., 2013). Seksualiteit bij kinderen 

heeft voornamelijk te maken met de ontdekking van het eigen lichaam en alle gevoelens die 

daarbij komen kijken. Later komt daar ook de interesse voor het lichaam van de ander en de 

voortplanting bij, het ontstaan van het relationele aspect van seksualiteit (Struyven, Baeten, 

Kyndt & Sierens, 2009). Ook gevoelens zoals verliefdheid en lichamelijke aantrekkingskracht 

vallen hieronder.  

De seksuele ontwikkeling van kinderen is weinig in kaart gebracht en het ontbreekt aan 

grootschalig onderzoek, doorgaans omdat seksualiteit bij kinderen lang ontkend is geweest en 

soms nog ontkend wordt (van der Doef, 2007).  

Om te weten welke thema’s relevant zijn bij kleuters, is het noodzakelijk om te gaan kijken 

naar hun ontwikkeling en welke veranderingen deze doormaakt. Men kan zich baseren op 

interesses die ze plots creëren, vragen die ze stellen, bepaalde nieuwe handelingen of 

gedragingen… om te bepalen aan welke informatie de kleuters toe zijn. Als ze echter geen 

enkel signaal geven, blijkt het toch niet aangewezen om de relationele en seksuele vorming uit 

te stellen (van der Doef, 2007). Bij kleuters van vier tot zes jaar wordt de ontwikkeling verder 

gezet en gaan ze verder hun eigen lichaam en dat van de ander ontdekken (Struyven et al., 

2009). Doordat ze op deze leeftijd deels gesocialiseerd zijn, gaan ze deze ontdekkingstocht 

meer in het geheim doen (Detavernier et al., 2013). Het ontdekken neemt ook steeds vaker de 

vorm van een spel aan. Vanaf vier jaar zijn de kinderen ook in staat om vriendschappen aan te 

gaan omdat ze zich reeds kunnen verplaatsen in de ander. Ze gaan experimenteren met de 

verschillende gevoelens van vriendschap waarbij verliefdheid vaak voorkomt (van der Doef, 

2007). De socialisatie van de kleuter vindt deels op school plaats waar er andere regels gelden 

dan thuis.  
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Detavernier et al. (2013, p.26) zeggen het volgende over de psychoseksuele ontwikkeling van 

kleuters: “Het is aan de volwassenen in hun omgeving om deze ontwikkeling in de juiste 

banen te leiden door waar nodig te begrenzen en waar zinvol juiste informatie te geven die 

afgestemd is op de leeftijd.”. Men pleit dus voor een afstemming en samenwerking tussen het 

formele schoolmilieu en het informele thuismilieu. Ouders zijn de rolmodellen van hun  

kind(eren) en bewust of onbewust doen ook zij aan RSV. Uit een onderzoek van Vermeire 

(2005) bleek echter dat ouders zelf met heel wat vragen en onzekerheden zitten. Ze zouden 

meer informatie willen over de relationele en seksuele ontwikkeling en ook over hoe ze 

daarop moeten inspelen. Een samenwerkingsverband tussen de school en de ouders zou voor 

beide actoren een meerwaarde kunnen bieden. Ze kunnen samen op zoek gaan naar informatie 

en zo de gedeelde opvoeding doortrekken naar het domein van de relationele en seksuele 

ontwikkeling van de kinderen.  

De seksuele ontwikkeling wordt steeds beschreven per fase en elke fase wordt gekoppeld aan 

een leeftijd. Dit wil niet zeggen dat het beschreven gedrag een norm is, noch dat de grenzen 

vastliggen. Het is eerder een indicatie van wat zich hoogstwaarschijnlijk voordoet op een 

bepaalde leeftijd (Detavernier et al., 2013). Maar kinderen hebben elk hun eigen achtergrond 

die bepalend kan zijn voor de (seksuele) ontwikkeling die ze doormaken.  

Seksuele opvoeding is zowel het kind inlichten als ondersteuning bieden bij zijn/haar seksuele 

ontwikkeling. Aangezien kleuters nog veel nabootsen en volgen wordt er niet enkel geleerd 

door gewone communicatie, maar ook door bijvoorbeeld het observeren of door reacties op 

gestelde handelingen aangezien kleuters nog veel nabootsen en navolgen (Boone, 2010). Toch 

blijft communicatie de basis van elke goede relatie en het is bij RSV van essentieel belang om 

openlijk over alles te kunnen communiceren en zo een veilige opvoedingssfeer te creëren 

(jeugd en seksualiteit, 2009). De school neemt ook op dit vlak een deel van de opvoedende 

taak over, ondanks het feit dat deze opdracht nog niet overal aanvaard is. 

Vaak stelt men zich de vraag hoe oud een kind moet zijn voor er met seksuele opvoeding 

gestart kan worden. Het kan op eender welke leeftijd, aangezien kinderen hun seksualiteit 

ervaren als een onderdeel van de wereld die ze aan het ontdekken zijn (van der Doef, 2007). 

Tussen de leeftijd van ongeveer twee t.e.m. zeven jaar zijn kinderen het meest openlijk bezig 

met seksualiteit en zijn er benieuwd naar.  
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1.4 RSV op school 

UNESCO (WHO & BZgA, 2010) heeft een inventaris gemaakt van bestaande programma’s 

voor relationele en seksuele vorming. Deze hebben ze uiteindelijk ingedeeld in drie 

inhoudelijk te onderscheiden types, waarbij enkel het derde type aandacht heeft voor een 

ruime invulling van seksualiteit en relaties.  

Er zijn niet alleen verschillen te onderkennen qua inhoud maar ook qua vorm van de 

programma’s. Als er enkel binnen Europa gekeken wordt, valt het op dat landen zoals 

Nederland en de Scandinavische landen een traditie hebben om met uitgeschreven pakketten 

te werken die weinig of geen pedagogische ruimte geven aan de leerkracht.  

UNESCO (2009) zegt dat als we een impact willen hebben op kinderen en jonge mensen voor 

ze seksueel actief worden, dan moet relationele en seksuele vorming een deel gaan uitmaken 

van het formele curriculum en gegeven worden door getrainde en ondersteunde leerkrachten. 

Daarom hebben alle landen van de WHO reeds samengewerkt aan een algemeen kader om 

duidelijkheid te scheppen omtrent de visie op relationele en seksuele vorming. Kwaliteitsvolle 

programma’s voor relationele en seksuele vorming kunnen namelijk de gezondheid van 

jongeren op een positieve manier beïnvloeden (Gerouki, 2007). 

Als er gekeken wordt naar wat er reeds voor handen is om met kleuters aan de slag te gaan 

rond seksualiteit en relaties, valt het op dat er vooral vertel- en prentenboeken te vinden zijn. 

In Vlaanderen is er een tentoonstelling, met bijhorende lesmap, omtrent seksualiteit en relaties 

die Sensoa heeft opgezet in samenwerking met de Wereld van Kina. Het is een vrij 

uitgeschreven programma dat bestaat uit zes lessen van 50 minuten (Sensoa, 2005). In 

Nederland bestaat er ook zo een lespakket, dat tot in detail uitgeschreven is. Het Nederlandse 

pakket bestaat uit 10 lessen van telkens 50 minuten. Het verschil met het pakket van Sensoa is 

dat de effectiviteit wetenschappelijk bewezen is en dat het opgesteld is in samenwerking met 

leerkrachten (RutgersWPF, 2011). Naast dit soort lesprogramma’s zijn er ook educatieve 

spelen – al dan niet voor kleuters – bijvoorbeeld ‘babbelspel junior’ (Uitgeverij Baert) en 

video’s zoals ‘Waar kom ik vandaan?’.  

Seksuele en relationele vorming is, in tegenstelling tot het lager en het secundair onderwijs, 

niet verplicht in de kleuterklas. Toch zijn er een aantal ontwikkelingsdoelen die men kan 

plaatsen onder relationele en seksuele vorming. Deze ontwikkelingsdoelen zijn 

nastrevenswaardig wat wil zeggen dat het doelen zijn waar elk kind in de basisschool recht op 

heeft. Daarom verplicht de overheid de scholen om een inspanning te leveren (Ministerie van 
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de Vlaamse Gemeenschap, 1998). Ongeacht het niet verplichte karakter van relationele en 

seksuele vorming in het kleuteronderwijs, is het niet onbelangrijk om jonge kinderen al te 

sensibiliseren, bewust te laten worden van de wereld om zich heen, inclusief de wereld van 

seks en relaties. De ontwikkelingsdoelen zijn onderverdeeld in 5 rubrieken. Binnen een aantal 

rubrieken zijn er ontwikkelingsdoelen terug te vinden die we onder de noemer van relationele 

en seksuele vorming kunnen plaatsen. Vooral onder de rubriek ‘wereldoriëntatie’ zijn er heel 

wat aansluitende ontwikkelingsdoelen terug te vinden (Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap, 1998; Sensoa, 2005).  

1.5 Internationale aanbevelingen voor RSV programma’s 

UNESCO (2009) heeft karakteristieken van effectieve RSV programma’s opgelijst. Effectief 

wil zeggen dat er sprake is van verhoogde kennis, verduidelijkte waarden en attitudes, 

verbeterde vaardigheden en een positieve beïnvloeding van gedrag.  

Tevens zijn er door UNESCO (2009) een aantal aanbevelingen gedaan die gebaseerd zijn op 

goede praktijken binnen een onderwijssetting: 

1. Implementeer programma’s die bestaan uit minstens 12 sessies; 

2. Zorg voor sequentiële sessies verspreid over een aantal jaren; 

3. Selecteer bekwame en gemotiveerde opleiders om het curriculum te implementeren; 

4. Bied kwaliteitsvolle training aan de opleiders aan; 

5. Bied voortdurend management, supervisie en toezicht. 

Ook WHO (2010) heeft een lijst gemaakt van een aantal basisprincipes als het gaat over 

relationele en seksuele vorming: 

1. RSV is aangepast aan de leeftijd en is gender-sensitief. Het houdt rekening met de 

context en de leefwereld van jonge mensen; 

2. RSV gaat uit van een mensenrechtenbenadering; 

3. RSV is gebaseerd op een samenhangende visie op seksueel welzijn en seksuele 

gezondheid is hier een essentieel onderdeel van; 

4. RSV is gebaseerd op de aanname dat iedereen gelijkwaardig is en dat diversiteit wordt 

aanvaard; 

5. RSV begint al vanaf de geboorte; 

6. RSV gaat uit van de gedachte dat het bijdraagt aan een rechtvaardige samenleving 

door het weerbaar maken van de individuen en zo ook de volledige samenleving; 

7. RSV is gebaseerd op wetenschappelijk bewezen inzichten. 
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1.6 Internationale onderwerpen en thema’s van RSV 

UNESCO (2009) maakte een overzicht van onderwerpen en leerdoelen die een basis vormen 

voor programma’s voor relationele en seksuele vorming van kinderen vanaf vijf jaar. De 

jongste groep waarvoor de UNESCO dit deed zijn de kinderen van vijf tot en met acht jaar. 

Alvorens een vorming opgezet kan worden, moet er nagedacht worden of deze vorming op 

zich zelf zal staan, geïntegreerd zal worden in een bestaand onderwerp of aangeboden zal 

worden in verschillende vakken. Deze beslissing wordt gestuurd door het algemene 

schoolbeleid en de schoolvisie.  

UNESCO (2009) werkt aan de hand van 6 ‘key concepts’: relaties; waarden, attitudes en 

vaardigheden; cultuur, samenleving en mensenrechten; menselijke ontwikkeling; seksueel 

gedrag; seksuele en reproductieve gezondheid. Deze onderverdeling wordt dan gespecifieerd 

per leeftijdsgroep.  

Ook hier bleef WHO niet achter met haar eigen thema’s die aan bod zouden moeten komen 

per doelgroep. De omschrijving van de thema’s is bij WHO veel uitgebreider dan de lijst van 

UNESCO. Bij de oplijsting van WHO (2006) heeft men bij elk thema aandacht voor kennis, 

vaardigheden, attitudes en begeleiding. Tevens start WHO met het oplijsten van kennis, 

vaardigheden en attitudes vanaf de geboorte. De tweede leeftijdsgroep is die van vier tot zes 

jaar, de kleuters. De thema’s die WHO (2006) voorschrijft voor kleuters zijn te vinden in de 

bijlage 1.  

Zowel in de leskatern van RutgersWPF (2011) als in de lesmap van ‘k zag 2 beren (Sensoa, 

2005) zijn de door UNESCO en WHO aangehaalde thema’s terug te vinden.  

Ondanks de gelijkgezindheid op beleidsniveau dat RSV een plaats moet krijgen in de 

basisscholen, blijkt dat leerkrachten zich niet vertrouwd voelen met het thema en nood hebben 

aan meer informatie over hoe ze het thema bespreekbaar kunnen maken in de klas, maar ook 

met de ouders (Detavernier et al., 2013).  
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1.7 Didactische werkvormen in het kleuteronderwijs 

De lespakketten van Rutgers WPF (2011) en Sensoa (2005) zijn geanalyseerd om na te gaan 

welke werkvormen gebruikt worden om de onderwerpen te introduceren. Zowel bij het 

Nederlandse pakket van RutgersWPF (2011) als de Sensoa lesmap (2005) wordt er zeer speels 

te werk gegaan. Hieronder volgt een opsomming van de meest gebruikte werkvormen in de 

twee genoemde lespakketen: 

 Tekeningen maken; 

 Kringgesprek; 

 Zintuigelijke waarnemingen; 

 Bespreken van afbeeldingen/ bekijken van beeldmateriaal; 

 Voorleesboekjes. 

Deze instructievormen zijn vooral spelvormen en samenwerkingsvormen (Schellens, 2011). 

Het geachte voordeel van spelvormen is dat ze gaan doorwerken in het dagelijkse leven. De 

samenwerkingsvormen sluiten dan weer nauw aan bij het sociaal constructivisme (Ertmer, 

1993). 

Er wordt ervaringsgericht geleerd waarbij de kinderen persoonlijk betrokken worden 

(Vanderlinde, 2013). Ervaringsgericht leren betekent dat de leerkracht zich gaat richten op 

wat zich in de kleuters afspeelt (Struyven et al., 2009). De belangrijkste zaken hierbij zijn: het 

vrij kleuterinitiatief aangezien het leren zich spontaan voltrekt in het kleuterspel; 

milieuverrijking of het aanbieden van aantrekkelijke en uitdagende materialen en activiteiten; 

en de ervaringsgerichte dialoog waarbij er sprake is van een wederzijdse dialoog en relatie 

tussen de leerkracht en zijn/haar kleuters (Laevers & Depondt, 2008; Boone, 2010).  

1.8 Onderwijskundig onderzoek: modellen en principes 

Het onderwijskundig onderzoek wordt vaak verweten te ver van de onderwijspraktijk te staan 

waardoor het gevoerde onderzoek weinig bruikbaar is (Broekkamp, Vanderlinde, van Hout-

Wolters, & van Braak, 2009). Ook practici zijn vaak niet op de hoogte van bestaand 

onderzoek waardoor bruikbare inzichten uit onderzoek de praktijk niet bereiken. Uit een 

onderzoek van Vanderlinde en van Braak (2010) komt naar voor dat practici meer gebruik 

zouden maken van onderzoek indien er met hen samengewerkt zou worden.  

Om te verwijzen naar het volledige proces van het ontwikkelen van een instructie of 

interventie, wordt er in de literatuur vaak gesproken over ‘Instructional design’. Daarmee 

wordt verwezen naar de taken van beschrijven en analyse van kennis en vaardigheden, het 
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rangschikken van concepten en theorieën, het ontwikkelen van de leeromgeving en de 

evaluatie van de leerresultaten (Dijkstra, 1997). Om het proces vorm te geven en te 

structureren zal er gebruik gemaakt worden van het IDI-model.  Het IDI-model is een 

heuristisch model. Het is niet bewezen dat het altijd tot succes leidt, maar het verhoogt de 

kans op een goed resultaat. Een goed resultaat wil zeggen: het leren versterken. 

Er werd gekozen voor het IDI-model omdat het een generiek model is dat zeer transparant is 

met duidelijk omschreven stappen. Het proces bestaat uit definieer-, ontwikkel- en 

evalueeractiviteiten die elkaar opvolgen. Het IDI-model vertrekt tevens van de actieve 

betrokkenheid van stakeholders (van Braak, 2012). 

Bij het ontwerpen van een instructie wordt er steeds gebruik gemaakt van theorieën. Hierbij 

zijn de verschillende stromingen binnen de leerpsychologie van groot belang, want deze 

geven weer hoe de ontwerper staat ten opzichte van de leerprocessen die zich voordoen bij 

een individu en hoe deze leerprocessen optimaal gestimuleerd kunnen worden (Ertmer, 1993).  

Ertmer (1993) beschrijft welke aspecten typisch zijn voor de drie hoofdstromingen binnen de 

leerpsychologie, namelijk het behaviorisme, het cognitivisme en het constructivisme. Na het 

lezen van de richtlijnen van zowel Sensoa als de wereldgezondheidsorganisatie mag het 

duidelijk zijn dat zij zich aansluiten bij de principes van het constructivisme. Volgende 

kenmerken zijn typerend voor het constructivisme: betekenisvolle taken, levenslang leren 

stimuleren, samenwerking, de leerkracht als coach met als doel dat de leerlingen hun eigen 

betekenissen creëren. Het nadeel van deze invalshoek is dat het geleerde moeilijk te evalueren 

is, omdat het verder gaat dan het opdoen van kennis en de inzichten die gecreëerd worden 

heel individueel kunnen zijn (Ertmer, 1993). Het constructivisme dat door Sensoa en WHO 

naar voor geschoven wordt, kan gespecifieerd worden tot het sociaal constructivisme waarbij 

het leren door interactie een nog centralere rol krijgt. Uit een kleinschalig onderzoek van 

Milton (2003) bleek tevens dat leerkrachten het zelf waardevol vinden om leerlingen in 

interactie te laten gaan tijdens de seksuele vorming omdat ze van en met elkaar leren en zo 

respect ontwikkelen voor elkaar.  

Alle producten en diensten van Sensoa zijn ontworpen in het kader van het ‘intervention 

mapping model’, een gezondheidsinterventiemodel ontwikkeld door de universiteit van 

Maastricht. Het is een model voor het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal dat ingebed 

moet worden in het beleid waardoor het model heel wat aandacht heeft voor deze inbedding. 

Dit model vertoont heel wat overlappingen met het IDI-model. Zo is er bijvoorbeeld ook 
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aandacht voor een evaluatie van de noden, doelstellingenbepaling, wetenschappelijke basis… 

(Bartholomew, 2006). Maar omdat het IDI-model meer aandacht heeft voor de betrokkenheid 

van de stakeholders, transparanter is en in het begin niet focust op het inbedden van het 

ontwerp in het beleid, werd er gekozen om enkel met het IDI model te werken.  

Naast de algemene leerprincipes zijn er een aantal didactische principes die nauw 

samenhangen en die als richtlijnen gebruikt kunnen worden voor het vormgeven van een 

leerproces. Dit zijn de belangrijkste (Schellens, 2011): 

 Activiteitsprincipe: de leerlingen doen actief mee. Actief meedoen of zelf doen 

bevordert het leerproces en de motivatie; 

 Motivatieprincipe: de leerlingen zoveel mogelijk motiveren en hun interesse 

opwekken. De motivatie is een grote bepaler van het leerresultaat; 

 Aanschouwelijkheidsprincipe: de leerinhouden zo concreet en aanschouwelijk 

mogelijk voorstellen, alle zintuigen prikkelen. Aanschouwelijkheid is de basis voor 

het abstracte denken; 

 Geleidelijkheidsprincipe: alle leerlingen kunnen volgen doordat er een balans is tussen 

oude en nieuwe zaken, concrete en abstracte zaken en gemakkelijke en moeilijke 

zaken; 

 Beperkingsprincipe/ efficiëntieprincipe: vermijden van overbodige gegevens, zo blijft 

de cognitive load binnen de perken; 

 Herhalingsprincipe: de leerinhouden voldoende herhalen of de leerinhouden linken 

aan andere zaken. Dit zorgt  voor een vlot en blijvend leerresultaat; 

 Integratieprincipe: aansluiten bij de voorkennis zodat men verbanden kan leggen. Dit 

zorgt voor structuur en duidelijkheid; 

 Individualiseringsprincipe/ differentiatieprincipe: rekening houden met verschillen 

tussen leerlingen. Dit sluit aan bij het streven naar gelijke onderwijskansen; 

 Apperceptie- en continuïteitsprincipe: de leerlingen leren geleidelijk aan, in 

deelstappen, nieuwe zaken die logisch aansluiten bij eerder verworven leerinhouden; 

 Expressieprincipe/ creativiteitsprincipe: de leerlingen stimuleren tot het uitdrukken 

van hun innerlijke wereld. 
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1.9 Probleemstelling en onderzoeksvraag 

Het volledige veld van de relationele en seksuele vorming is te uitgebreid om volledig te 

bestuderen en uit te spitten. Daarom wordt er in deze bijdrage gefocust op kleuters, dit zijn de 

kinderen tussen vier en zes jaar (WHO Europese Afdeling & BZgA, 2010; RutgersWPF, 

2011). Detavernier et al. (2013) zeggen dat de eerste vragen omtrent seksualiteit zich reeds 

manifesteren als kinderen drie of vier jaar zijn.  

Relationele en seksuele vorming bij kleuters gaat echter niet over het geven van lessen over 

de voortplanting. Kleuters gaan eerder spelenderwijs zaken betreffende seksualiteit en relaties 

ontdekken. Maar hoe ziet dat ‘spelenderwijs’ er nu juist uit? En leren kleuters wel al spelend? 

Zijn kleuters wel al ‘klaar’ voor zo’n beladen thema? Uit literatuur en focusgroepen (zie 

methode) bleek dat leerkrachten niet weten hoe ze het thema zouden aanpakken. Tevens leeft 

de idee bij de geïnterviewde leerkrachten dat seksualiteit en relaties zich niet in de leefwereld 

van kleuters bevindt. De literatuur spreekt dit echter tegen.  

Op basis van deze vragen en vaststellingen kwam de hoofdonderzoeksvraag tot stand: ‘Hoe 

kan relationele en seksuele vorming gegeven worden in het kleuteronderwijs?’. De bijhorende 

deelvragen zijn:  

(1) Hoe kan een didactisch pakket voor relationele en seksuele vorming bij kleuters eruit 

zien?  

(2) Hoe reageren de kleuters op de verschillende thema’s? 

(3) Wat is de meerwaarde van het didactisch pakket? 

2. Methode 

2.1 Steekproef 

Alle kinderen van de deelnemende klassen kregen een informed consent (bijlage 2) samen 

met een begeleidende brief mee naar huis. Daarin stond alle informatie over het onderzoek en 

contactgegevens indien ouders meer informatie wensten. De ouders waren niet verplicht deel 

te nemen aan het onderzoek.  

De steekproef bestond uit 120 kleuters tussen vier en zes jaar uit zes verschillende klassen. 

Maar er zijn slechts 89 ouders die hun toestemming hebben gegeven voor dit onderzoek. De 

kleuters werden niet uit de klas gehaald tijdens het onderzoek, maar er werd op toegezien dat 

er niet doelbewust data over deze kinderen werd verzameld.  
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De leerkrachten zijn gerekruteerd via een vraag aan één kleuterjuf. Zij heeft de contacten 

gelegd met de andere leerkrachten. Hierdoor komen de leerkrachten slechts uit twee scholen, 

vier leerkrachten van school A en twee van school B, die beide gelegen zijn in de gemeente 

Merelbeke. Beide scholen behoren tot dezelfde scholengemeenschap en zijn sterk 

vergelijkbaar. Alle participerende klassen zijn graadsklassen wat wil zeggen dat kinderen uit 

de tweede en de derde kleuterklas samenzitten. Door navraag bij de leerkrachten blijkt dat ook 

de kleuters onderling sterk vergelijkbaar zijn qua niveau en achtergrond. Er was slechts één 

kleuterjuf die aangaf een sterke groep te hebben. Hiermee wil ze zeggen dat haar kleuters 

opvallend veel weten en heel snel nieuwe zaken oppikken.   

Hieronder staat een overzicht van de participerende leerkrachten per school. Om de 

anonimiteit te garanderen werd er gebruik gemaakt van fictieve namen.  

School A: 

 Juf Ulrieke; 

 Juf Vera; 

 Juf Elke; 

 Juf Clara. 

School B: 

 Juf Julie; 

 Juf Erica. 

Aangezien het niet mogelijk was om een gezamenlijk moment voor de focusgroep vast te 

leggen, werd er gekozen voor twee focusgroepen. Het gevolg hiervan is dat de leerkrachten 

van beide scholen niet gemengd waren. De resultaten van beide focusgroepen waren sterk 

vergelijkbaar.  

2.2 Bespreking focusgroepen 

Howitt (2010) omschrijft een focusgroep als volgt: ‘Het is een soort gezamenlijk interview, 

gestuurd door de onderzoeker (moderator), waarbij gebruik wordt gemaakt van de 

mogelijkheden tot interactie ten einde rijke data te bekomen.’ (p. 109, § 1). In dit onderzoek 

wordt de focusgroep gebruikt om verkennende data te verzamelen. Het doel is om een beeld 

te kunnen schetsen van de standpunten, verwachtingen, bedenkingen en waarden en normen 
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van de leerkrachten omtrent relationele en seksuele vorming. Tevens wordt er gepeild naar de 

werkvormen die gehanteerd worden in het kleuteronderwijs.  

Focusgroepen kunnen gebruikt worden gebruikt worden voor drie verschillende doeleinden. 

In dit onderzoek worden er focusgroepen gebruikt in het begin van het onderzoek om 

significante standpunten, verwachtingen en bedenkingen te verkennen en te identificeren 

(Howitt, 2010). Mede op basis van de verschillende zaken die naar boven kwamen tijdens de 

focusgroepen zijn de onderzoeksvragen tot stand gekomen. De hoofdzaken werden uit elke 

focusgroep gedestilleerd en voorgelegd bij de leerkrachten zodat ze de juistheid van de 

analyse konden bevestigen.  

De vragen die gebruikt werden om de focusgroep te sturen, zijn terug te vinden in bijlage 3. 

Het was opvallend dat de leerkrachten vaak onbewust met het thema bezig zijn wanneer er 

ingespeeld wordt op gedragingen of vragen van kleuters. Vaak zitten verschillende aspecten 

van RSV verweven in andere thema’s. “Waarschijnlijk doen wij wel heel veel rond het thema 

maar zit het overal een beetje doorheen geweven. Onbewust dat we het eigenlijk nog niet echt 

weten.” In de literatuur (Gerouki, 2007) was dit ook terug te vinden. Relationele en seksuele 

vorming maakt deel uit van het ‘verborgen’ curriculum. De kleuters leren sociale regels 

bijvoorbeeld tijdens het naar toilet gaan, maar de geleerde sociale regels blijven 

onbeschreven.  

De meeste mensen zijn zich niet bewust van de brede invulling van RSV waardoor er grote 

ogen worden getrokken als men hoort dat RSV ook al een plaats kan krijgen in de kleuterklas. 

De leerkrachten denken vaak aan ‘hét’ doen als het gaat over relationele en seksuele vorming 

waardoor ze twijfelen of het thema wel thuis hoort in de kleuterklas. Vragen die daarbij rijzen 

zijn: Hoe moeten we het uitleggen? Hoe gaan de ouders reageren? Zijn de kleuters er wel aan 

toe? Moeten we dit nu al doen?... “Ik vraag mij soms af of iedereen [kleuters] daar echt klaar 

voor is. Is dat niet een vrees van ons omdat wij heel goed weten waarover dat het gaat?” 

Indien er doorgevraagd wordt of de andere aspecten van RSV, bijvoorbeeld gevoelens en 

hygiëne, aan bod komen dan houden de leerkrachten er een andere mening op na. Zaken als 

gevoelens, verliefd zijn en basishygiëne komen wel geregeld aan bod. Het komt vooral ter 

sprake in een derde kleuterklas. In de tweede kleuterklas zijn ze voornamelijk bezig met 

zichzelf waardoor omgaan met anderen wat naar de achtergrond verdwijnt. 
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De onzekerheid bij de leerkrachten in verband met het aanbrengen van relationele en seksuele 

vorming komt sterk terug tijdens de focusgroepen. Ze weten niet goed hoe ze het thema 

moeten aanbrengen en reageren op seksueel getint gedrag vinden ze ook niet gemakkelijk. Dit 

wordt ook bevestigd in de eerder beschreven literatuur.  

Volgende zaken waren voor de leerkrachten belangrijk bij het ontwerpen van een didactisch 

pakket: 

 Zo realistisch en waarneembaar mogelijk materiaal; 

 Speelse aanpak; 

 Kleurrijk, aantrekkelijk, sterk materiaal; 

 Inspelen op en aansluiten bij de leefwereld; 

 Flexibel inzetbaar; 

 Voldoende variatie; 

 Activiteiten ter zelfstandige verwerking; 

 Werken op het niveau van de kleuters. 

Activiteiten die vaak gedaan worden in de kleuterklas zijn: gesprekken, voorlezen, vrij spel, 

knutselen, beweging, gezamenlijke activiteit, muzische vorming… De leerkrachten vragen dat 

het didactisch pakket hierin variatie mogelijk maakt. Desondanks denken de leerkrachten dat 

een kringgesprek een belangrijke methodiek zal zijn om nieuwe zaken aan te brengen.  

Kleuters evalueren gebeurt niet aan de hand van een toets, maar de leerkrachten maken 

gebruik van observaties en gesprekken om na te gaan wat de kleuters geleerd hebben. “Het 

best is gewoon observeren of hen er echt eens naar vragen. Een 3
e
 kleuter kan dat wel hoor. 

Een soort brainstorm daarover.” Men kan hen vragen stellen door bijvoorbeeld een 

reflectiemomentje in te bouwen. Men zal slechts sporadisch zien dat ze spontaan tonen wat ze 

geleerd hebben. “Bij zo iets dat vrij abstract is, dat kunnen we niet nagaan. Dat gaat 

misschien na drie maand zijn dat je occasioneel eens gaat zien: die heeft dat door.” 

Op het einde van elke focusgroep geven de leerkrachten zelf aan dat ze inzien dat relationele 

en seksuele vorming meer inhoud dan voorlichting en uitleg over de voortplanting. Hun 

definitie van seksualiteit en relaties verruimt waardoor het thema meer toepasbaar wordt in de 

kleuterklas. Ze vinden het belangrijk dat er enkel verteld wordt over zaken waar de kinderen 

zelf naar vragen en zelf interesse in tonen. Ook eerlijkheid is hierbij van belang. Details 

vinden ze niet nodig en zullen de kleuters enkel overbelasten.  
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Er wordt ook aangegeven dat de kleuters meer weten en zien dan de leerkrachten zelf denken. 

Hierdoor voelen ze de nood om vroeger te beginnen aan relationele en seksuele vorming wel. 

De oorzaak van dit fenomeen leggen de leerkrachten bij de media. Ze hebben het gevoel geen 

controle meer te hebben over wat de kleuters te zien krijgen op internet of televisie. “Maar 

pas op met de televisie. Het moet daarom niet laat zijn… en op YouTube is er ook zo een 

reclame die er altijd op komt en dat is echt geen reclame voor kinderen.” Ook hier doet 

Detavernier et al. (2013) dezelfde vaststellingen, maar ze worden genuanceerd aangezien het 

effect van de media niet bewezen is en er meerdere oorzaken zijn die aan de basis kunnen 

liggen van de uitgebreidere kennis van kleuters omtrent relaties en seksualiteit. 

2.3 Bespreking ontwerpfase 

In de ontwerpfase werd er getracht de leerprincipes van het constructivisme te vertalen naar 

het educatief instructiemateriaal. Tevens worden de reeds beschreven didactische principes en 

internationale richtlijnen in rekening gebracht. Toch was het onmogelijk om elke richtlijn mee 

te nemen in het ontwerpproces, bijvoorbeeld de aanbeveling van UNESCO (2009) om 

kwaliteitsvolle training te voorzien voor de leerkrachten. Verschillende literatuurbronnen 

samen met de informatie uit de focusgroepen hebben de basis gevormd voor het ontwikkelen  

van een didactische pakket voor relationele en seksuele vorming bij kleuters. Er werd beslist 

om leerkrachten kleuteronderwijs ook in deze fase te betrekken.  

Een eerste stap in het ontwerpen van het pakket was het bepalen van de verschillende 

subthema’s die vallen onder relationele en seksuele vorming. De subthema’s werden 

geselecteerd op basis van een analyse van de meest voorkomende elementen in didactische 

pakketten, de internationale richtlijnen van WHO en UNESCO en  andere literatuur. Zo 

ontstond er een lijst met negen subthema’s die passen binnen RSV. De subthema’s zijn: het 

gezin en de gezinssamenstelling; uiterlijke kenmerken van mannen en vrouwen; relaties en de 

voortplanting; basishygiëne; stereotypen; voelen; gevoelens; de ontwikkeling van foetus tot 

baby; de geboorte. Deze thema’s zijn minder diepgaand uitgewerkt dan voorgeschreven staat 

in de WHO matrix (bijlage 1) om tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de 

leerkrachten. In de focusgroepen hadden ze namelijk aangegeven hun twijfels te hebben bij de 

toepasbaarheid van RSV bij kleuters.  

Het creatieve proces begon met het afwegen van verschillende ideeën. Om zoveel mogelijk 

ideeën, visies en ervaringen samen te brengen, werd er gedurende het grootste deel van de 

ontwerpfase samengewerkt met een vast team. De taak van dat team bestond voornamelijk uit 
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het aanvullen, het verruimen en/of bijsturen van de initiële ideeën. De verschillende mensen 

van het team hebben ervaring met het begeleiden en/of opvoeden van kleuters: een mama, een 

kleuterjuf, een kleuterjuf in opleiding en een animator in het jeugdwerk die tevens de 

tekeningen voor haar rekening heeft genomen.  

Er werd een brainstorm gedaan waarbij er werd gezocht naar een algemeen format dat de 

ruwe structuur van het pakket zou bepalen. Er werd gekozen om te vertrekken vanuit één 

verhaal zodat de verschillende subthema’s logisch aan elkaar gelinkt zouden kunnen worden. 

Het verhaal zelf is ontstaan vanuit een ruwe verhaallijn waarbinnen de subthema’s elk hun 

plek kregen en op hun beurt uitgewerkt werden.  

Als het verhaal op punt stond, werd er gekeken hoe de tekeningen er zouden gaan uitzien 

zodat de tekenares aan de slag kon. Elk subthema kreeg zijn eigen tekening. Tevens werden er 

activiteiten gezocht voor de verschillende subthema’s. Inspiratie voor de activiteiten werd 

gehaald uit de focusgroepen, ideeën van het creatieve team, een analyse van didactische 

pakketten, een bezoek aan de tentoonstelling ‘‘k zag twee beren’ van de wereld van Kina en 

een oproep op verschillende blogs en pagina’s op sociale netwerksites voor leerkrachten 

kleuteronderwijs. Het resultaat was een grote variatie aan activiteiten. De titel voor het boek 

werd ook in deze fase vastgelegd.  

Het pakket kreeg de naam ‘De avonturen van kleine mensen met grote vraagjes’. Er zit een 

bewuste tegenstelling in de titel omdat het illustreert hoe de kleuters hun vragen over relaties 

en seksualiteit percipiëren en hoe ouders, leerkrachten, opvoeders… deze vragen aanvoelen. 

Deze eersten stellen vragen uit nieuwsgierigheid zonder schaamte omdat er voor hen nog geen 

taboe rond het thema bestaat. Ouders en leerkrachten en andere opvoeders zien het  vaak als 

hele grote en belangrijke vragen waar ze niet altijd goed op weten te antwoorden. Daarnaast 

gaat het over avonturen aangezien de kleuters samen met de hoofdpersonages van het 

vertelboek heel wat nieuwe dingen leren kennen op speelse wijze.  

Voor alle activiteiten werd het benodigde materiaal ontwikkeld. Indien er nog tekeningen 

nodig waren, werden deze gemaakt door de tekenares. Indien er foto’s nodig waren werden 

deze gemaakt of opgehaald via ‘Creative Commons’, een website voor afbeeldingen zonder 

copyright. In deze fase werd duidelijk dat niet alle ideeën en activiteiten uitgewerkt zouden 

kunnen worden. Het was te tijdsintensief, te duur of er waren andere praktische beperkingen. 

Er werd telkens gezocht naar een goed alternatief. 
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Om het doel en de werkwijze van het didactische pakket duidelijk te maken, werd er een 

leidraad voor leerkrachten opgemaakt (bijlage 4). Per subthema kwamen volgende zaken aan 

bod: 

 De bijhorende tekening; 

 De doelstellingen; 

 Leidraad voor het kringgesprek; 

 Mogelijke activiteiten. 

In de leidraad werd tevens verwezen naar interessante literatuur en zijn er op het einde nog 

enkele tips opgenomen aangezien uit de literatuur en de focusgroepen duidelijk naar voor 

kwam dat leerkrachten vaak met heel wat onzekerheden zitten.  

Alvorens de ontwerpfase afgerond kon worden, werden de tekeningen gebundeld tot een boek 

en werd het materiaal verzameld in een doos. 

2.4 Bespreking evaluatiemethodieken 

Er werd gebruik gemaakt van verscheidene kwalitatieve onderzoeksmethoden om een 

antwoord te kunnen geven op de drie deelonderzoeksvragen.  

Het pakket werd uitgetest in de zes klassen. Het was niet mogelijk om te werken met een 

controlegroep waarbij de leerkrachten het thema op hun manier aanbrengen aangezien 

relationele en seksuele vorming tot nu toe slechts impliciet aan bod kwam en de leerkrachten 

zich onzeker voelen bij het thema.  

Het pakket werd geëvalueerd door een combinatie van drie methodieken om een zo 

gedetailleerd mogelijk antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen. In de klassen werd 

er geobserveerd wanneer er gewerkt werd met het pakket en werden er foto’s genomen van de 

verschillende activiteiten. Om de betrouwbaarheid van deze masterproef te verhogen, was het 

wenselijk geweest om meerdere observators aan te stellen (Berk, 2006). Door praktische 

beperkingen was dit echter niet mogelijk.  

Na afronding van het thema waren er korte reflectiegesprekken met enkele kleuters en 

gesprekken met de betrokken leerkrachten. Interviews in combinatie met observaties zijn een 

van de meest gebruikte methodes bij onderzoek met kinderen (Einarsdóttir, 2007).  
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Bij de observaties werd er bewust geen gebruik gemaakt van een observatieleidraad met 

doelgedragingen. Op deze manier was het mogelijk om te kijken naar alle mogelijke reacties 

die de kleuters vertoonden. Er werd wel gebruik gemaakt van de WHO matrix (bijlage 1) om 

de kennis, vaardigheden en attitudes die de kleuters uitten te kaderen binnen het veld van 

RSV.   

Kleuters zijn perfect in staat om te zeggen wat ze leuk en niet leuk vinden. Het moeilijkste is 

om de kleuters de kennis die ze hebben te laten verwoorden. Interviews steunen namelijk op 

de verbale en expressieve mogelijkheden van de kleuters (Berk, 2006). Uit de focusgroepen 

bleek reeds dat kleuters slechts sporadisch tonen wat ze geleerd hebben. Hierdoor bieden 

observaties bij kleuters niet steeds voldoende informatie.  

De gesprekken vonden plaats in mixed-abilities groepen van telkens vier kleuters. Het verhaal 

werd met hen doorlopen waarbij ze bij elke prent mochten vertellen wat ze erover geleerd 

hadden in de klas. Het gesprek werd soms nog bijkomend gestuurd aan de hand van de 

richtlijnen voor het kringgesprek en de opgenomen doelstellingen. Het voordeel van 

dergelijke groepsinterviews is dat kinderen aan elkaar vragen kunnen stellen, elkaar kunnen 

helpen en aanvullen en vaak zijn ze spraakzamer als ze in groep zijn (Einarsdóttir, 2007). 

Ter afronding van de evaluatiefase werden de ervaringen, opmerkingen, frappante momenten, 

opvallende vaststellingen… van de leerkrachten bevraagd. De juffen kregen de kans om de 

goede en minder goede zaken van het pakket te benoemen en konden aanbevelingen doen 

naar eventueel toekomstige pakketten.  

Ondanks de combinatie van de verschillende methodes blijft het een uitdaging om de data zo 

objectief mogelijk te verzamelen en analyseren. Men moet er zich steeds van bewust zijn dat 

kinderen zich anders gedragen wanneer ze geobserveerd worden (Berk, 2006). Dit werd deels 

tegengegaan door de kinderen gewoon te laten worden aan de aanwezigheid van een vreemde 

alvorens er werd geobserveerd. Tevens werd er gebruik gemaakt van participerende 

observatie waarbij de onderzoeker meedraaide en taken van de leerkracht opnam. Een ander 

niet te onderschatten nadeel van observaties is de ‘observer bias’, wat wil zeggen dat 

onderzoekers vooral de zaken zien naar waar ze op zoek zijn (Berk, 2006).  Dit effect werd 

zoveel mogelijk tegengegaan door niet te werken met een observatieleidraad waardoor een 

ruimere blik mogelijk was.  
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3. Resultaten 

3.1 Onderzoeksvraag 1: resultaten ontwerpfase 

De eerste deelonderzoeksvraag is: ‘Hoe kan een didactisch pakket voor relationele en 

seksuele vorming bij kleuters eruit zien?’.  

Het product, dat ontstaan is uit de ontwerpfase, bestaat uit een vertelboek waarbij elke prent 

een subthema van relationele en seksuele vorming bespreekt. Bij elke prent hoort een leidraad 

voor een kringgesprek en diverse bijkomende mogelijke activiteiten. Voor de leerkrachten is 

er een leidraad die toelichting geeft bij het thema en het pakket.  

De reacties van de leerkrachten waren positief. Ze vonden het heel leuk dat al het materiaal 

voor hen gemaakt was en gebruiksklaar was. Tevens was het pakket zeer alomvattend 

waardoor een volledig weekthema kon uitgewerkt worden rond het pakket. Juf Ulrieke zei 

hierover: “Het was wel leuk want als je zelf dat thema doet, moet je zelf al dingen beginnen 

maken en nu zat dat allemaal in die doos. Het was gewoon eruit halen en dat was wel super.” 

“Door die prenten heb ik ook ervaren dat je het eigenlijk als rode draad kan gebruiken. Dus 

iedere dag startte ik met een prent en kon ik daar dan mee voortdoen. ‘sMiddags deden we 

dan een spelletje dat daarbij paste.” 

De juffen geven allemaal aan dat het pakket gemakkelijk twee weken kan gebruikt worden. 

Drie van de zes juffen hebben een volledige week rond het thema gewerkt. De andere 

leerkrachten hebben het RSV geïmplementeerd binnen een ander thema. Bijvoorbeeld bij juf 

Clara werd er gewerkt rond ‘Carnaval’ waarbinnen ze dan op enkele momenten de link heeft 

gelegd naar RSV. Ze gaf wel aan dat het niet altijd gemakkelijk was om binnen zo’n gewoon 

thema RSV een plaats te geven. Het ontwikkelde materiaal is wel flexibel inzetbaar maar, het 

vraagt extra inspanningen van de leerkracht om ervoor te zorgen dat het past binnen een ander 

thema. 

Een ander voordeel volgens de leerkrachten was dat ze de leidraad steeds bij de hand hadden, 

ook als ze bezig waren met het boek. Tijdens het ontwerpen van het verhaal werd ervoor 

gezorgd dat de leerkrachten telkens aan de achterkant van een prent het verhaal en de 

bijhorende leidraad voor een kringgesprek konden lezen.  

De leerkrachten vonden het materiaal aantrekkelijk, duidelijk en concreet. Het was op het 

niveau van de kleuters en de tekeningen waren heel aantrekkelijk. Tevens bood het pakket 
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volgens hen veel mogelijkheden aan. Het prikkelde verschillende zintuigen aangezien er 

zaken waren om aan te voelen, om naar te kijken, te luisteren en te ervaren. Ook de ‘flapjes’ 

die voorzien zijn op de prent over het gezin vonden zowel de kleuters als de leerkrachten 

interessant. Op deze prent hadden de leden van het gezin kleren aan, maar deze konden van de 

tekening gehaald worden. De kleuters waren telkens enorm benieuwd om te zien wat er achter 

de ‘flapjes’ zat.  

Er werden door de leerkrachten vier verbeterpunten aangegeven. Ten eerste is de 

duurzaamheid van het materiaal heel belangrijk. De prenten van het boek scheurden snel 

waardoor het niet mogelijk was om de kleuters er zelfstandig in te laten bladeren. Ten tweede 

waren de letters op de kaft van het boek niet herkenbaar voor de kleuters. De leerkrachten 

raden aan om drukletters te gebruiken zodat de kleuters de letters kunnen herkennen. Ten 

derde zijn niet alle gebruikte afbeeldingen duidelijk te interpreteren. De kleuters weten 

hierdoor niet steeds wat ze moeten doen. Als laatste werd aangegeven dat er veel meer 

mogelijke activiteiten zijn, maar dat het onmogelijk is om deze allemaal op te nemen. Dit 

laatste hebben de juffen zelf opgevangen door zelf nog extra activiteiten te voorzien. Tevens 

werden de klassen ingekleed in het thema met foto’s, een klasbaby, een poppenhoek, 

geboortekaartjes… 

Binnen het bestek van deze masterproef was het niet mogelijk om eerst een beleid te 

ontwikkelen in samenwerking met de schoolteams ondanks dat dit een enorme meerwaarde 

zou betekenen en een groter draagvlak zou kunnen teweegbrengen. 

Het resultaat van deze onderzoeksvraag is het didactische pakket waarover de leerkrachten 

unaniem positief waren. Enkele verbeterpunten werden nog aangehaald die bij een eventueel 

volgende ontwerpfase in rekening gebracht kunnen worden.  

3.2 Onderzoeksvraag 2: reacties van de kleuters 

De tweede onderzoeksvraag luidt als volgt: ‘Hoe reageren de kleuters op de verschillende 

thema’s?’.  

Het was heel opvallend hoe verrast de juffen waren door hun kleuters. Ze wisten namelijk al 

veel meer dan de juffen verwacht hadden. In de klas van Ulrieke heeft zich een leerrijke 

interactie voorgedaan die illustreert hoeveel de kleuters zelf al weten. Het ging over de 

ontwikkeling van foetus tot baby en de juf vroeg aan de kleuters hoe de baby in de buik komt. 

Een kleuter antwoordde: ‘Mama moet aan een meneer vragen of die haar zaadjes wilt 



RELATIONELE EN SEKSUELE VORMING BIJ KLEUTERS 
 

23 
 

geven.’. De juf reageerde daarop met de vraag wie die meneer is. Verschillende kleuters 

zeiden direct: ‘Papa!’. Dit moment illustreert mooi hoe de juf inspeelt op de kleuters en hen 

laat vertellen wat ze weten. De kleuters leren van elkaar.  

De juffen van school A gaven hier wel aan dat ze een verschil konden opmerken tussen de 

kinderen van de tweede en de derde kleuterklas. De juffen omschreven de kleuters van de 

tweede kleuterklas als stiller en minder open. Juf Ulrieke zegt hierover het volgende: “Er 

zaten ook wel vragen bij die als ik die stelde het vooral mijn derde was hoor, tenzij zo wat de 

knappere uit het tweede. Ook omdat het zo vragen zijn die zowat testen welke voorkennis zij al 

hebben. Het was niet van ik breng het aan. Je probeerde het echt wel uit hun te halen e. En ja 

de 2e kleuterklas wist… was daar ook niet zo mee bezig. Het was niet echt hun 

belevingswereld.”. Toch zaten alle kleuters enorm geboeid te kijken en te luisteren als het 

ging over de voortplanting. Ze zaten met hun mond open te kijken en zaten voortdurend met 

hun vinger  in de lucht om iets te vertellen of te vragen.  

Voornamelijk het subthema rond de geboorte heeft de kleuters enorm geboeid. De 

leerkrachten hebben allemaal zowel een zwangere vrouw als een pasgeboren baby op bezoek 

gehad in de klas. De kleuters mochten dan zelf vragen stellen aan de vrouwen. De antwoorden 

hebben sommige kleuters sterk verbaasd. Bij juf Vera was haar dochter op bezoek. Ze 

vertelde hier het volgende over: “Emma [de dochter van Vera] zei: ‘Het kopje zit hier en de 

voetjes hier, voel maar eens.’ En Johan [kleuter] zei: E, die zit op zijne kop!. Anders moet je 

hem niet veel denkvragen stellen, maar dat wel hoor. Hij zag dat, hij voelde... Dat was wel 

leuk. Ze waren muisstil als ze aan die buik mochten voelen.”. Bij juf Erica hebben de kleuters 

naar een echo gekeken. Op deze manier trachtten de leerkrachten om het subthema wat 

concreter te maken. Tijdens het vrij spel en de gesprekken met de kleuters werd er nog veel 

naverteld en zelfs nagespeeld. 

De dochter van juf Clara zit in de klas bij juf Vera en zij heeft duidelijk gemerkt dat haar 

dochter bezig was met het thema. Ze vertelde hier over tijdens het afrondende feedback 

gesprek: “Ja die [haar dochter] heeft daar toch wel over doorgedacht. Ze was dan thuis 

bezig: ‘Mama hoe groot is zo een baby’tje als dat geboren wordt?’. En ik toonde dat. En dan 

deed ze haar benen open en zei ze: ‘Oei oei oei, ik moet geen kindje hebben hoor!’.”. Clara 

zei dat ze wel voorbereid was op dergelijke vragen, maar dat ze zich goed kan voorstellen dat 

ouders kunnen schrikken als hun kind met dergelijke verhalen en/of vragen naar huis komt.  
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Juf Vera zei dat haar kleuters het moeilijk hadden met de subthema’s over de geboorte en de 

voortplanting. Ze heeft zelf veel moeten uitleggen. Ze zegt dat de mogelijkheden van haar 

klas lager liggen dan deze van de kleuters van juf Ulrieke. Ulrieke beaamt dit en zegt zelf dat 

ze “een knappe klas” heeft. Desondanks wisten de kleuters van Vera ook veel en waren ze 

minstens even geboeid aan het kijken en luisteren.  

Alle juffen geven aan dat het subthema over het lichaam toch wel hevige reacties uitlokt. Ze 

beginnen hard te lachen, te giechelen of roepen woorden zoals ‘pieteko’, ‘poep’ of ‘é die heeft 

haartjes op zijn piemel’. Tijdens de gesprekken met de kleuters en de observaties kwam dit 

ook duidelijk naar voor. Juf Julie heeft haar kleuters tijdens een activiteit ook bepaalde 

lichaamsdelen laten tekenen wat leidde tot een voor haar frappant moment: “Bij mij moesten 

ze op de baby tepels tekenen en in mijn eigen dacht ik: Allee vroeger, of wij onderling tegen 

mensen, gaan het toch nooit hebben over tepels. Dat is zo een woord… dat zeg je nooit. Maar 

de kinderen waren dan onder elkaar bezig: ‘Moet je eens mijn tepels zien’, en ik moest daar 

wel van lachen. Eigenlijk wou ik daar geen taboe van maken, want dat is ook geen taboe.”. 

Voor Julie zelf voelde het benoemen van sommige lichaamsdelen ongewoon aan maar uit het 

citaat blijkt dat haar kleuters dat helemaal zo niet ervaren.  

Over het subthema ‘gevoelens’ wisten de kleuters al heel wat en vooral over de vier 

basisemoties. Alle leerkrachten hadden reeds gewerkt rond boos, bang, blij en verdrietig. De 

andere drie gevoelens (jaloers, lief en pesterig) hadden ze nog niet besproken. De kleuters 

waren telkens heel enthousiast om te antwoorden als ze al heel wat wisten over het 

onderwerp. Ze sprongen letterlijk van hun stoel of riepen hun antwoord voor hun beurt. Ook 

het uitbeelden en het benoemen van de gevoelens in verschillende situaties ging vlot. Bij juf 

Elke konden de kleuters ook zonder problemen de vier basisgevoelens benoemen bij het 

beluisteren van een liedje.  

Niet alle leerkrachten hebben de drie bijkomende emoties aan bod laten komen omdat ze het 

te moeilijk vonden. Het viel echter op bij de observaties dat de kleuters, mits wat hulp van de 

juf, telkens tot een juist antwoord kwamen. Maar het waren dan voornamelijk de kleuters uit 

de derde kleuterklas die het antwoord wisten.  

De kleuters hadden geen moeilijkheden met het verwoorden of tonen wat ze graag en niet 

graag hebben. Juf Julie zei na een oefening rond ‘voelen’ dat er volgens haar niet uitkomt wat 

zou moeten. Ze had namelijk verwacht dat de kleuters zouden zeggen dat ze het niet graag 
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hebben dat er iemand aan hun geslachtsdelen komt. Ze heeft dergelijke antwoorden ook niet 

gestimuleerd. Dat is tevens niet het doel van de oefening.  

Het was opvallend hoeveel de kleuters wisten over de subthema’s die wel al aan bod waren 

gekomen in de kleuterklas of waarover gemakkelijker gepraat wordt. Tijdens een observatie 

van een kringgesprek over basishygiëne viel het op hoe goed en snel de kleuters konden 

antwoorden op de vragen van de juf. Ze hadden dit reeds op school of thuis geleerd. 

Het volledige pakket werd door de kleuters positief onthaald. Dit werd zichtbaar tijdens de 

observaties waarbij er zaken werden nagespeeld die ze juist geleerd hadden, vragen die ze 

stelden en hun enthousiasme. Zo zei juf Erica dat ze uren zou kunnen kijken naar hoe de 

kleuters in de poppenhoek de poppen de fles gaven of een luier verversten. Daarnaast gaven 

de juffen tijdens het afrondend gesprek aan dat de kleuters na afloop van het thema nog aan 

het vertellen waren over allerlei zaken die ze geleerd hadden.  

Alle juffen gaven aan dat ze niet alle subthema’s zomaar in elke klasgroep zouden 

introduceren. Veel hangt af van welke kleuters er in hun klas zitten en of ze zelf aangeven 

interesse te hebben in het thema. Juf Vera: “Ik zou toch altijd een beetje afwachten welke 

groep ik heb. Als je een groep kinderen hebt waarbij je voelt dat die daaraan toe zijn… Gelijk 

nu bij mijn derde viel dat nog mee.”. Juf Erica heeft de prent van de eicel en de zaadcel niet 

getoond: “Ik heb nu die ene prent niet gebruikt omdat ze er bij mij niet over begonnen zijn.”. 

Op deze manier heeft ze getracht in te spelen op de noden en behoeften van haar klasgroep.  

De kleuters reageerden over het algemeen heel positief en enthousiast op de relationele en 

seksuele vorming. Ze weten veel meer dan van hen verwacht werd. Toch wordt er bij 

sommige subthema’s nog wat gegiecheld. Tevens zijn de reacties van de kleuters afhankelijk 

van de klasgroep en de leeftijd. De leerkrachten gaven aan dat ze RSV enkel zouden 

introduceren als ze voelen dat hun klas er klaar voor is en dat de jongste kleuters, vier jaar, 

minder wisten en daardoor minder actief meewerkten.  
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3.3 Onderzoeksvraag 3: meerwaarde 

De laatste deelonderzoeksvraag is: ‘Wat is de meerwaarde van het didactisch pakket?’. 

Er werd aan de juffen gevraagd of het pakket weldegelijk een meerwaarde had. De 

antwoorden waren unaniem positief. Enkele uitspraken: 

Juf Vera: “Het was eens een andere invalshoek dan hoe wij dat benaderen. Het is ook geen 

gemakkelijk thema é en hoe begin je daaraan. Anders zouden we daar niet aan begonnen 

zijn.” Ze voegde hier ook aan toe: “Het was zo wat een sprong in het duister. Ik zou dat nu 

ook wel… maar ik zou toch altijd een beetje afwachten welke groep ik heb.”.  

Juf Julie: “Door uw aanbod dat je dat ging doen, zijn we er wel over beginnen nadenken over 

hoe we het thema gingen doen.”.  

Het aanbod heeft de leerkrachten dus doen nadenken over relationele en seksuele vorming en 

hoe ze dit een plaats kunnen geven in hun klassen. Toch bleven ze nog heel voorzichtig. Ze 

zouden het niet bij eender welke groep doen of op eender welk moment. De meerwaarde van 

het pakket hangt af van de groep kleuters en vooral of ze er aan toe zijn. Juf Erica geeft aan 

dat de meerwaarde afhankelijk is van hoe ver je gaat met het thema: “Dat is afhankelijk hoe 

ver je daar in gaat natuurlijk. Wat ze zelf aangeven. Wwat je als juf wilt vertellen.”. De 

kleuters mogen dus niet overladen worden met informatie waar ze nog niet aan toe zijn, 

m.a.w. er is pas sprake van een meerwaarde als het pakket gevoelig is voor de ontwikkeling 

van de kleuters. 

Alle juffen hebben hierop zelf ingespeeld. Het pakket was zo opgesteld dat ze zelf keuzes 

konden maken en dat hebben ze ook gedaan. Sommige zaken, zoals de prent en kringgesprek 

rond de eicel en de zaadcel, zijn bij bepaalde juffen niet aan bod gekomen. Ook sommige 

gevoelens vonden de leerkrachten wat te moeilijk, maar Ulrieke probeerde ze uit en zei: “We 

gaan zien wat er uit komt!”. Uiteindelijk wisten de kleuters meer dan ze had verwacht en was 

het het proberen waard.  

De reacties van de kleuters werd door de leerkrachten gebruikt om te bepalen hoe ver ze 

gingen met het pakket. Teveel gegiechel of geroep zorgde ervoor dat bepaalde subthema’s 

vermeden werden of dat er niet dieper werd op ingegaan.  

Juf Ulrieke gaf aan dat ze het heel gemakkelijk vond dat het pakket zo was opgesteld dat er 

een mooie opbouw was waardoor ze eenvoudig van het ene subthema naar het andere kon 
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overstappen. Tijdens een observatie werd dit mooi geïllustreerd. De juf startte met de prent 

van het gezin te herhalen. Daarna ging ze over naar de prent over de ontwikkeling van foetus 

tot baby. Door vragen van de kleuters ging ze dan over naar de prent van de eicel en zaadcel 

en dan naar de kijkdoos met een foetus. Juf Clara was dan weer gestart met basishygiëne, had 

het dan over gevoelens en over voelen. Elk subthema vloeide vlot over in het andere.  

Het didactische pakket kreeg meer waarde door de medewerking van de ouders. Zo hadden ze 

allemaal verschillende spullen met hun kind meegegeven: babyfoto’s, echo’s, kleren, 

geboortekaartjes, doopsuiker, brieven met een beschrijving van de zwangerschap en 

bevalling… Het thema kreeg in elke klas toch een duidelijke plaats. 

Tijdens de gesprekken met de kleuters viel het op dat de kleuters heel veel wisten. De 

klemtonen van elke individuele juf kwamen duidelijk naar voor. Over de subthema’s die 

minder uitvoerig of niet behandeld werden, konden de kleuters opvallend minder vertellen. 

Het waren telkens groepen met mixed-abilities en toch viel het niet op dat er 

niveauverschillen waren. Alle kleuters konden evenveel vertellen, maar de jongere kleuters 

hadden meer tijd nodig om hun kennis op te roepen. Tijdens een geobserveerd kringgesprek 

bij Juf Erica mochten de kleuters vertellen wat ze al allemaal geleerd hadden. Ook hier was 

het voor de kleuters niet altijd gemakkelijk om kennis op te roepen. De juf stelde dan wat 

bijkomende vragen waardoor ze veel meer konden vertellen.  

RSV past volgens enkele juffen niet in elk thema. Zowel juf Vera, Elke als Clara hebben een 

draai gegeven aan hun thema om relationele en seksuele vorming er toch een plaats in te 

geven. De evaluatiefase viel bij deze juffen allemaal tussen de krokus- en paasvakantie 

waardoor ze beperkt zaten qua mogelijke thema’s. De andere drie juffen hebben één (Ulrieke) 

of twee (Julie en Erica) weken rond het thema ‘de baby’ gewerkt. Daarbinnen was het voor 

hen gemakkelijker om RSV een plaats te geven.  

Binnen het bestek van deze masterproef was het niet mogelijk om eerst een beleid te 

ontwikkelen in samenwerking met de schoolteams ondanks dat dit een enorme meerwaarde 

zou betekenen en een groter draagvlak zou kunnen teweegbrengen. Tevens had het pakket een 

grotere meerwaarde kunnen hebben als elke juf even ver zou gegaan zijn. Juf Elke en Clara 

bleven het moeilijk hebben met bepaalde subthema’s en hebben deze dan ook niet 

aangebracht. De onderwerpen die dan wel aan bod kwamen, werden eerder oppervlakkig 

uitgewerkt. In de leidraad stonden nog heel wat zaken die ze hadden kunnen gebruiken.  
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Sensibilisering rond het thema doet al heel veel. De leerkrachten zijn zelf gaan nadenken over 

welke plaats relationele en seksuele vorming in hun klas kan krijgen. Ze zijn gaan 

experimenteren met de verschillende subthema’s en het didactische pakket was daarbij een 

stevig fundament om op voort te bouwen. De juffen hebben zelf gezien en ervaren dat relaties 

en seksualiteit weldegelijk deel uitmaken van de leefwereld van kleuters, maar dan op een 

ander niveau en met een andere invulling dan hun initiële invulling van het thema.  

Bijlage 5 is een verzameling van enkele foto’s van de klassen en activiteiten. 

4. Discussie 

Het hoofddoel van deze masterproef was om na te gaan hoe relationele en seksuele vorming 

eruit kan zien in het kleuteronderwijs en hoe zowel kleuters als kleuterleidsters deze vorming 

percipiëren.  

Tijdens het ontwerpen van het didactisch pakket werden de internationale richtlijnen en 

thema’s als basis gebruikt. Toch zijn sommige te ruim binnen het kader van deze masterproef. 

De matrix van WHO & BZgA (2010) werd als belangrijkste basis gebruikt maar werd minder 

diepgaand uitgewerkt om aan te kunnen sluiten bij de bezorgheden van de leerkrachten. Als er 

echter gekeken wordt naar de normatieve lijst die opgesteld werd door Sensoa & Child Focus 

(2014), op basis van de WHO matrix, dan valt het op dat deze minder uitgebreid is. Het 

pakket dekt daardoor wel alle thema’s die door Sensoa & Child Focus (2014) worden 

voorgeschreven. Het pakket biedt zeker een meerwaarde maar zou veel meer impact kunnen 

hebben indien het aan meer richtlijnen van zowel UNESCO als WHO zou voldoen.  

Ondanks dat het pakket niet meer aanbiedt dan voorgeschreven, hebben de leerkrachten het 

nog steeds niet volledig uitgewerkt. Zaken waar ze zich niet goed bij voelden, werden door 

sommige leerkrachten nog vermeden. Andere juffen hebben hun visie in de loop van de 

testfase bijgesteld en hebben hun eigen grenzen verlegd. Het onwennige gevoel dat de 

leerkrachten aangaven in de focusgroepen en dat tevens terug te vinden is in de literatuur 

(Detavernier et al., 2013) is dus een hardnekkig fenomeen dat niet volledig verholpen kan 

worden door het aanbieden van handvatten om RSV te introduceren. Er is meer nodig dan dat. 

Alleen al op schoolniveau zijn er twee factoren die van groot belang zijn bij het 

implementeren van relationele en seksuele vorming, namelijk: leiderschap en 

beleidsrichtlijnen (UNESCO, 2009). De schooldirectie moet zijn personeel stimuleren en 

motiveren om RSV te implementeren. Het vraagt communicatie en afstemming tussen het 
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volledige schoolteam om tot een gedeeld draagvlak te komen (jeugd en seksualiteit, 2009). Bij 

het ontwerpen van een didactisch pakket, moet er zo  nauw mogelijk aangesloten worden bij 

de visie van het schoolbeleid of het moet eerst door het volledige schoolteam ontwikkeld 

worden (Detavernier et al., 2013). Binnen het bestek van deze masterproef was het niet 

mogelijk om eerst een beleid te ontwikkelen, ondanks dat dit een enorme meerwaarde kan 

betekenen en een groter draagvlak zou kunnen teweegbrengen. Om dit toch enigszins te 

counteren, werd er getracht in elke fase van het onderzoek practici te betrekken. Uit 

onderzoek van Vanderlinde & van Braak (2010) komt naar voor dat practici meer gebruik 

maken van onderzoek indien er met hen samengewerkt wordt.  

Het belang van een beleid wordt ook sterk benadrukt door Sensoa & Child Focus (2014). In 

hun recent gepubliceerde raamwerk benadrukken ze dat het beleid de basis is voor 

kwaliteitsvolle relationele en seksuele vorming. Een beleid op schoolniveau bestaat volgens 

Sensoa & Child Focus (2014) uit heel wat verschillende elementen, bijvoorbeeld: een visie, 

een handelingsprotocol, een visie op professionalisering, een visie op samenwerking… 

Verder onderzoek naar de noden van kleuterleerkrachten om zich meer bekwaam te voelen 

om relationele en seksuele vorming te geven aan hun kleuters is sterk aangewezen. Het kan 

een stevig basis bieden voor het professionaliseringbeleid omtrent RSV. Uit onderzoek 

(Milton, 2003) wordt duidelijk dat leerkrachten een belangrijke rol spelen in het overdragen 

van informatie omtrent seksualiteit. Investeren in de vaardigheden van de leerkrachten is dus 

van belang.  

Als het ontwikkelde pakket vergeleken wordt met de reeds bestaande pakketten van 

RutgersWPF (2011) en Sensoa (2005) zijn er heel wat gelijkenissen te vinden. Toch biedt het 

ontworpen pakket net iets meer aan, namelijk het verhaal dat als leidraad wordt gebruikt. 

Verhalen kunnen kinderen namelijk helpen om zaken te begrijpen en in een context te 

plaatsen (Briody and McGarry, 2005). De betrokken leerkrachten vonden dit ook de grootste 

meerwaarde van het pakket. Tijdens de verkennende focusgroepen gaven de leerkrachten aan 

dat kringgesprekken een goede methodiek zijn om kleuters nieuwe zaken aan te leren. Deze 

methodiek vormt dan ook de basis van het volledige pakket. Het lesmateriaal van 

RutgersWPF en Sensoa maakt gebruik van verschillende werkvormen, voornamelijk 

spelvormen en samenwerkingsvormen (Schellens, 2011). Ook het materiaal dat ontwikkeld 

werd in het kader van deze masterproef presenteert een variatie aan werkvormen wat tevens 

een vereiste was van de betrokken leerkrachten.  
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Het ervaringsgericht leren waarbij de leerkracht zich gaat richten op wat zich in de kleuters 

afspeelt (Struyven et al., 2009), kreeg een centrale plaats. De kleuters kregen de ruimte om 

vrij te experimenteren met uitdagend materiaal en in verscheidene activiteiten. De 

ervaringsgerichte dialoog, die deel uitmaakt van het ervaringsgericht leren, was steeds het 

startpunt van elk subthema. Sensoa & Child Focus (2014, p.86) benadrukken in hun 

raamwerk het belang van ervaringsgericht leren. Ze zeggen daarover het volgende: “Kinderen 

en jongeren leren al doende, zijnde, denkende, voelende, kijkende.”. Het ervaringsgericht 

leren tracht al deze elementen in rekening te brengen.  

De uitgangspunten van het ervaringsgericht leren, zoals gedefinieerd door Struyven et al. 

(2009) staan in licht contrast met de uitspraak van van der Doef (2007). Zij zegt namelijk dat 

je niet mag wachten op de signalen van kleuters om te starten met relationele en seksuele 

vorming. Er bestaat dus in de literatuur geen eensgezindheid over het wel of niet opdringen 

van relationele en seksuele vorming. De leerkrachten betrokken bij deze masterproef stemden 

het pakket af op de interesses en leefwereld van de kleuters uit hun klas.  

De in deze masterproef betrokken kleuters reageerden over het algemeen heel positief en 

enthousiast op de relationele en seksuele vorming. Ze weten veel meer dan van hen verwacht 

werd. Toch wordt er bij sommige subthema’s nog wat gegiecheld. Van der Doef (2007) zegt 

dat kinderen tussen twee en zeven jaar het meest openlijk bezig zijn met seksualiteit en ook 

heel nieuwsgierig zijn, net zoals in deze masterproef. 

De reacties van de kleuters zijn afhankelijk van de klasgroep en de leeftijd. De leerkrachten 

geven allemaal les in een graadsklas waarbij de tweede en de derde kleuterklas samen zitten 

waardoor ze verschillen konden opmerken tussen beide groepen. Ze gaven aan dat de jongere 

kleuters (tweede kleuterklas) minder weten en minder actief meewerken. Toch worden deze 

twee groepen in de literatuur vaak als één homogene groep beschouwd. Er wordt enkel een 

onderscheid gemaakt tussen de ontwikkeling van peuters en kleuters. Opmerkelijk in het 

Raamwerk Seksualiteit en Beleid, versie voor Onderwijs, van Sensoa & Child Focus (2014) is 

dat men kleuters definieert als kinderen tussen drie en zes jaar. Maar bij de prioritaire thema’s 

wordt er een onderscheid gemaakt tussen thema’s voor tweeënhalf- tot vierjarigen en vier- tot 

zesjarigen. Het merendeel van de kleuters uit de steekproef behoorden tot deze laatste 

leeftijdsgroep.  

Bij de jongste kleuters viel het op dat ze heel wat konden vertellen, maar dat ze meer tijd of 

aanwijzingen nodig hadden om hun kennis op te roepen. De kennis die ze hebben is vaak 
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impliciet aanwezig. Dit samen met de voorgaande vaststellingen roept op tot eventueel 

vervolgonderzoek naar het verschil in leerwinst bij de twee groepen kleuters.  

De leerkrachten gaven aan dat ze RSV enkel zouden introduceren als ze voelen dat hun klas 

er klaar voor is. Maar wat betekent ‘er klaar voor zijn’? En wie is er dan juist klaar voor? 

Want zoals reeds werd vermeld, hebben de leerkrachten het soms moeilijker  om te praten 

over relaties en seksualiteit dan kleuters. Uit de focusgroepen bleek dat leerkrachten een 

andere invulling hebben over relaties en seksualiteit.  

De leerkrachten waren unaniem positief over het pakket en voor hen was het zeker een 

meerwaarde. Maar er zou met meer zaken rekening gehouden moeten worden. Uit een 

onderzoek van Vermeire (2005) kwam bijvoorbeeld naar voor dat ouders zelf met heel wat 

vragen en onzekerheden zitten. Ze zouden meer informatie willen over de relationele en 

seksuele ontwikkeling en ook over hoe ze daarop moeten inspelen. Als RSV aangeboden 

wordt in de kleuterklas is het daarom sterk aangewezen om de ouders tenminste op de hoogte 

te brengen van wat de leerkrachten zullen aanbrengen in de klas. Een samenwerkingsverband 

tussen de school en de ouders kan voor beide actoren een meerwaarde zijn. Ze kunnen samen 

op zoek gaan naar informatie en zo de gedeelde opvoeding doortrekken naar het domein van 

de relationele en seksuele ontwikkeling van de kleuters. 

Een belangrijke conclusie die aan de hand van deze masterproef getrokken kan worden, is dat 

louter een didactisch pakket niet ver genoeg gaat. Het heeft de leerkrachten zeker geholpen 

om het beladen thema van relaties en seksualiteit aan te pakken, maar uit onderzoek 

(Detavernier, 2013; UNESCO, 2009) werd reeds duidelijk dat er meer gedaan kan worden. 

Denk hierbij aan het ontwikkelen van een beleid op schoolniveau, het inrichten van een 

nascholing, samenwerking met ouders…  

De resultaten van de drie deelonderzoeksvragen tonen gezamenlijk aan dat relationele en 

seksuele vorming zonder problemen een plaats kan krijgen in het kleuteronderwijs. Een 

didactisch pakket was daarbij een gewaardeerde ondersteuning.  

De grootste beperking van deze masterproef is de kleinschaligheid. Er kunnen geen conclusies 

veralgemeend worden op basis van deze kleine en eenzijdige steekproef. Er waren slechts zes 

deelnemende leerkrachten uit vergelijkbare scholen en met vergelijkbare klasgroepen. Tevens 

was er niet echt sprake van een grote diversiteit onder de kleuters. Hierdoor werden er op vlak 

van differentiatie geen sterke eisen gesteld aan het pakket.  



RELATIONELE EN SEKSUELE VORMING BIJ KLEUTERS 
 

32 
 

Uit onderzoek was naar voor gekomen dat het belangrijk is dat relationele en seksuele 

vorming aansluit en vertrekt vanuit de ontwikkelingswereld van de kinderen, ander onderzoek 

nuanceert dit beeld. Voor het onderzoek van deze masterproef was het echter nodig dat de 

leerkrachten het thema zouden gaan ‘opleggen’ aan de kleuters en was er dus weinig ruimte 

voor afstemming. Desondanks werd het pakket zeer flexibel ingezet door de leerkrachten. 

Elke juf heeft haar eigen accenten gelegd en het pakket wat afgestemd op haar kleuters. Het 

nadeel hiervan is dat het zuivere effect van het ontworpen materiaal moeilijk kan worden 

nagegaan.  

Daarnaast was het niet mogelijk om te werken met een controlegroep, een groep die 

relationele en seksuele vorming zou krijgen op de manier dat leerkrachten gewoon zijn het te 

implementeren, aangezien RSV tot nog toe geen plaats had in de betrokken kleuterklassen. De 

focus van deze masterproef lag niet op het effect van het didactische pakket waardoor deze en 

voorgaande beperking het onderzoek niet sterk hebben beïnvloed.  

Naast deze specifieke beperkingen spelen de nadelen van kwalitatief onderzoek mee in deze 

masterproef. Doordat er gebruik werd gemaakt van observaties kan er sprake zijn van 

observer influence en observer bias. Dit wil zeggen dat de kleuters zich anders gedragen 

hebben door de aanwezigheid van een observator en dat de observator enkel oog had voor 

datgene waar men naar op zoek was (Berk, 2006). Tevens werd er gebruik gemaakt van korte 

gesprekken met de kleuters waarbij er sterk vertrouwd werd op de verbale capaciteiten van de 

kleuters (Berk, 2006). Al deze mogelijke beïnvloedende factoren werden zo goed mogelijk 

opgevangen en gereduceerd.  

Ondanks deze beperkingen heeft deze masterproef heel wat inzichten blootgelegd. Toch zijn 

er nog enkele onduidelijkheden die oproepen tot vervolgonderzoek. Allereerst, als er gekeken 

wordt naar de vormgeving van het pakket, kan er onderzoek gedaan worden naar 

differentiatienoden indien men relationele en seksuele vorming wil geven aan een meer 

diverse klasgroep en jongere kleuters. Het verschil in leerwinst tussen kleuters uit de tweede 

of de derde kleuterklas kan een licht werpen op wenselijke aanpassingen van het pakket.   

Een ander ontwerponderzoek kan voortbouwen op deze masterproef om het didactisch pakket 

te optimaliseren. Vandaaruit kunnen dan praktische richtlijnen opgesteld worden voor het 

ontwerpen van didactische pakketten voor relationele en seksuele vorming bij kleuters.  
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Voor de meerwaarde kan er gekeken worden naar de invloed van een samenwerkingsverband 

met ouders bij de implementatie van RSV in de kleuterklas en of zij dan een specifieke 

ondersteuningsbehoefte ervaren om te kunnen omgaan met eventuele vragen. Er zou tevens 

gekeken kunnen worden welke ondersteuningsbehoeften kleuterleid(st)ers zelf ervaren bij het 

implementeren van relationele en seksuele vorming. Maar ook de invloed van het ontwikkelen 

van een beleid, inclusief nascholingsbeleid, op mesoniveau (schoolniveau) omtrent RSV kan 

nieuwe inzichten bieden wat alleen maar kan leiden tot een kwaliteitsverbetering. 

5. Conclusie 

De hoofdonderzoeksvraag van deze masterproef was: Hoe kan relationele en seksuele 

vorming gegeven worden in het kleuteronderwijs? De bijhorende deelvragen waren  

(1) Hoe kan een didactisch pakket voor relationele en seksuele vorming bij kleuters eruit zien?  

(2) Hoe reageren de kleuters op de verschillende thema’s? 

(3) Wat is de meerwaarde van het didactisch pakket? 

Om antwoord te kunnen geven op de verschillende onderzoeksvragen werd er een didactisch 

pakket ontwikkeld. Dit werd uitgetest in zes kleuterklassen. Met behulp van kwalitatieve 

onderzoeksmethoden werden de reacties van de kleuters en de meerwaarde van het pakket 

nagegaan.  

Uit onderzoek (Detavernier et al., 2013) werd duidelijk dat leerkrachten zich vaak niet 

vertrouwd voelen met het thema en niet weten hoe ze het bespreekbaar kunnen maken in de 

klas en met de ouders. Ook tijdens de focusgroepen kwam dit naar voor. Deze masterproef 

heeft deze zorgen deels proberen counteren. Het pakket bracht handvatten waar de 

leerkrachten mee aan de slag konden gaan en liet hen nadenken over het thema. Desondanks 

bleven sommige leerkrachten het moeilijk hebben om met hun kleuters te werken rond relaties 

en seksualiteit. UNESCO (2009) benadrukt dat relationele en seksuele vorming deel moet 

gaan uitmaken van het formele curriculum.  

Kleuters zijn van nature nieuwsgierig ook wat betreft relaties en seksualiteit (van der Doef, 

2007). De reacties van de betrokken kleuters hebben dit zeker bevestigd.  

Deze masterproef heeft ervoor gezorgd dat relationele en seksuele vorming bespreekbaar 

werd bij de betrokken kleuterjuffen. Ze werden zoveel mogelijk betrokken in elke fase van het 

onderzoek. Ook de authentieke context draagt bij aan de kwaliteit van dit werk. Met het 

pakket werd er getracht om de initiële bezorgdheden van de kleuterjuffen omtrent relationele 
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en seksuele vorming te verminderen en aan te tonen dat de relationele en seksuele 

ontwikkeling weldegelijk deel uitmaakt van de leefwereld van kleuters.  

De resultaten van de drie deelonderzoeksvragen tonen gezamenlijk aan dat relationele en 

seksuele vorming zonder problemen een plaats kan krijgen in het kleuteronderwijs. Het 

ontwikkelde materiaal werd hierbij als gewaardeerde ondersteuning gezien. Desondanks zijn 

er nog heel wat zaken die onderzocht en ondernomen kunnen worden om de introductie ervan 

te vergemakkelijken. Bijvoorbeeld vormingen voor leerkrachten omtrent RSV, 

samenwerkingsverbanden met ouders, beleidsontwikkeling…  
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7. Bijlagen 



 

Bijlage 1 

WHO matrix 



 

Bijlage 2 

Informed consent voor masterproef rond relationele en seksuele vorming 

 

Geachte directie, 

 

Ik ben Joyce Surgeloose, studente tweede master pedagogiek en onderwijskunde. Binnen het kader 

van mijn masterproef doe ik onderzoek naar relationele en seksuele vorming in het kleuteronderwijs 

en dan specifiek bij kleuters van vier tot zes jaar. Het doel van mijn masterproef is het ontwikkelen 

van een didactisch pakket dat leerkrachten kunnen gebruiken als ze in de kleuterklas willen werken 

rond relationele en seksuele vorming. Voor mijn onderzoek ben ik op zoek naar een aantal scholen 

die bereid zijn om mee te werken. Deze medewerking bestaat uit een groepsgesprek met de 

betrokken leerkrachten, het uittesten van het pakket in de klas en het geven van feedback op het 

pakket.  

Met dit document wil ik de toelating vragen om de informatie die gaat verzameld worden te 

gebruiken voor wetenschappelijke doeleinden. De verwerking van de data zal vertrouwelijk 

gebeuren. 

Indien u meer informatie wenst, kan u mij steeds bereiken via onderstaande gegevens. 

 

Dank voor uw medewerking, 

Vriendelijke groeten 

 

Joyce Surgeloose     Prof. Dr. Schellens, promotor 

Joyce.Surgeloose@UGent.be    Vakgroep Onderwijskunde 

tel. 0473/27.24.94     Henri Dunantlaan 2 

       9000 Gent 

Ik, ondergetekende, …………………………………………………………………………., directie van de 

school……………………………………………………………………………………………., Verklaar hierbij dat ik als 

deelnemer aan deze masterproef van de Universiteit van Gent: 

(1) De uitleg over de aard van de masterproef heb gelezen en dat me de mogelijkheid werd 

geboden om bijkomende informatie te verkrijgen; 

(2) Uit vrije wil deelneem aan dit onderzoek; 

(3) De toestemming geef om de verzamelde gegevens op vertrouwelijke wijze te bewaren, te 

verwerken en te rapporteren; 

(4) Op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op ieder 

moment stop te zetten. 

Gelezen en goedgekeurd op………………….. (datum), te………………………………………… (plaats). 

Handtekening:  

mailto:Joyce.Surgeloose@UGent.be
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Informed consent voor masterproef rond relationele en seksuele vorming 

 

Geachte leerkracht, 

 

Ik ben Joyce Surgeloose, studente tweede master pedagogiek en onderwijskunde. Binnen het kader 

van mijn masterproef doe ik onderzoek naar relationele en seksuele vorming in het kleuteronderwijs 

en dan specifiek bij kleuters van vier tot zes jaar. Het doel van mijn masterproef is het ontwikkelen 

van een didactisch pakket dat leerkrachten kunnen gebruiken als ze in de kleuterklas willen werken 

rond relationele en seksuele vorming. Voor mijn onderzoek ben ik op zoek naar een aantal scholen 

die bereid zijn om mee te werken. Deze medewerking bestaat uit een groepsgesprek met de 

betrokken leerkrachten, het uittesten van het pakket in de klas en het geven van feedback op het 

pakket.  

Met dit document wil ik de toelating vragen om de informatie die gaat verzameld worden te 

gebruiken voor wetenschappelijke doeleinden. De verwerking van de data zal vertrouwelijk 

gebeuren. 

Indien u meer informatie wenst, kan u mij steeds bereiken via onderstaande gegevens. 

 

Dank voor uw medewerking, 

Vriendelijke groeten 

 

Joyce Surgeloose     Prof. Dr. Schellens, promotor 

Joyce.Surgeloose@UGent.be    Vakgroep Onderwijskunde 

tel. 0473/27.24.94     Henri Dunantlaan 2 

       9000 Gent 

Ik, ondergetekende, …………………………………………………………………………., leraar in de……..kleuterklas van 

de school……………………………………………………………………………………………., Verklaar hierbij dat ik als 

deelnemer aan deze masterproef van de Universiteit van Gent: 

(1) De uitleg over de aard van de masterproef heb gelezen en dat me de mogelijkheid werd 

geboden om bijkomende informatie te verkrijgen; 

(2) Uit vrije wil deelneem aan dit onderzoek; 

(3) De toestemming geef om de verzamelde gegevens op vertrouwelijke wijze te bewaren, te 

verwerken en te rapporteren; 

(4) Op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op ieder 

moment stop te zetten. 

Gelezen en goedgekeurd op………………….. (datum), te………………………………………… (plaats). 

Handtekening:  

mailto:Joyce.Surgeloose@UGent.be
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Beste ouder(s), 

 

 

Ik ben Joyce Surgeloose, studente tweede master pedagogiek en onderwijskunde. Binnen het kader 

van mijn masterproef doe ik onderzoek naar relationele en seksuele vorming in het kleuteronderwijs 

en dan specifiek bij kleuters van vier tot zes jaar. Het doel van mijn masterproef is het ontwikkelen 

van een didactisch pakket dat leerkrachten kunnen gebruiken als ze in de kleuterklas willen werken 

rond relationele en seksuele vorming. Voor mijn onderzoek ben ik op zoek naar een aantal scholen 

die bereid zijn om mee te werken. Uw kind zit in één van de klassen die meewerken aan mijn 

masterproef.  Dit wil zeggen dat het lespakket zal uitgetest worden in de klas van uw kind.  

De school, de betrokken juffen en ik vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van de zaken die 

aan bod zullen komen tijdens de komende we(e)k(en). Het is namelijk belangrijk om, net zoals de 

algemene opvoeding, ook de seksuele opvoeding in samenwerking te doen.  

Volgende thema’s zullen aan bod komen: 

1. Gelijkenissen en verschillen tussen jongens en meisje, mannen en vrouwen; 

2. Emoties en gevoelens 

3. Verschillende gezinsvormen; 

4. Proper en vies, hygiëne; 

5. Stereotypen over jongens en meisjes doorbreken; 

6. Leuke en minder leuke gevoelens, ‘nee’ leren zeggen; 

7. Zwanger zijn en de baby 

U kan er op rekenen dat de informatie die de kleuters krijgen, zal passen bij hun ontwikkelingsniveau. 

Tevens zal hen niks uitgelegd worden waar de kleuters zelf niet aan toe zijn. De thema’s worden 

ondersteund aan de hand van een verhaal met bijhorende spelactiviteiten.  

U mag steeds foto’s, tekeningen, video’s of ander materiaal omtrent het thema meegeven met uw 

kind.  

Aarzel niet om mij te contacteren indien u vragen en /of opmerkingen heeft. U kan me steeds 

persoonlijk bereiken op onderstaand GSM nummer.  
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Informed consent voor masterproef rond relationele en seksuele vorming  

 

Geachte ouder(s), 

 

Met dit document wil ik de toelating vragen om de informatie die zal verzameld worden te gebruiken 

voor wetenschappelijke doeleinden. De verwerking van de data zal vertrouwelijk gebeuren. 

Indien u meer informatie wenst, kan u mij steeds bereiken via onderstaande gegevens. 

 

Dank voor uw medewerking, 

Vriendelijke groeten 

 

Joyce Surgeloose     Prof. Dr. Schellens, promotor 

Joyce.Surgeloose@UGent.be    Vakgroep Onderwijskunde 

tel. 0473/27.24.94     Henri Dunantlaan 2 

       9000 Gent 

Ik, ondergetekende, …………………………………………………………………………………………………………………………...,  

ouder van ……………………………………………………………………………………………………………………………………………,  

van de school………………………………………………………………………………………………………………………………………,  

klas………………………….. van juf …………………………………………………………………………………………………………….. 

Verklaar hierbij dat ik als deelnemer aan deze masterproef van de Universiteit van Gent: 

(1) De uitleg over de aard van de masterproef heb gelezen en dat me de mogelijkheid werd 

geboden om bijkomende informatie te verkrijgen; 

(2) Uit vrije wil deelneem aan dit onderzoek; 

(3) De toestemming geef om de verzamelde gegevens op vertrouwelijke wijze te bewaren, te 

verwerken en te rapporteren. 

(4) Op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op ieder 

moment stop te zetten. 

Gelezen en goedgekeurd op………………….. (datum), te………………………………………… (plaats). 

Handtekening: 

  

mailto:Joyce.Surgeloose@UGent.be
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Bijlage 3 

Vragenlijst focusgroep 

1. Wat verstaan jullie onder RSV? 

2. Hoe doet het zich voor in de klas? 

3. Hoe wordt er nu in de klas met omgegaan? 

4. Hoe zouden jullie er willen met omgaan? 

5. Hoe gaan jullie na of iets aanslaat bij de kleuters? Hoe zie je dat ze iets geleerd hebben? 

6. Welke methodieken worden er zoal gebruikt? 

7. Welke methodiek lijkt jullie het meeste aangewezen om RSV te introduceren in de klas? 

8. Wat zijn jullie verwachtingen van het pakket?  

9. Hoe zien jullie het pakket het liefst vorm gegeven? 

Stellingen: 

1. In het kleuteronderwijs zijn kinderen nog te jong voor het onderwerp seksualiteit 

2. Met kinderen praten over seksualiteit stimuleert alleen maar hun nieuwsgierigheid 

3. Seksuele voorlichting is zowel een taak van de ouders als van de school 

4. Seksualiteit gaat eigenlijk alleen maar over geslachtsgemeenschap en voortplanting. 

 

Evaluatievragen voor de leerkrachten 

1. Is het pakket gebruiksvriendelijk? 

2. Wat zijn de sterke punten? 

3. Wat zijn zaken die beter kunnen en/of aangepast moeten? 

4. Wat is goed/minder goed toepasbaar? 

5. Wat ontbreekt er nog? 

6. Wat zou je anders aanpakken? 

7. Worden de doelen bereikt? 

8. Zie je de gewenste resultaten bij alle kleuters? 

9. Hoe reageerden de kleuters op de verschillende thema’s? 

10. Wat was het meest frappante moment? 

11. Leefde het thema bij de kleuters? Waaraan kon je dat zien? 

12. Was het didactisch pakket een meerwaarde? 

13. Voel je je nu meer bekwaam om met het thema om te gaan?



 

Bijlage 4 

De avonturen van kleine mensen met 

grote vraagjes:  

leidraad voor leerkrachten 

Joyce Surgeloose 
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Beste leerkrachten, 

 

De avonturen van kleine mensen met grote vraagjes is een didactisch pakket gestructureerd aan 

de hand van een verhaal om in de tweede en derde kleuterklas aan de slag te gaan rond relaties 

en seksualiteit. De hoofdpersonages zijn Lola en Lowie, broer en zus, die allerlei zaken ontdekken. 

Er komen verschillende thema’s aan bod telkens op een manier die past bij de ontwikkeling van 

kleuters.  

Het didactisch pakket speelt in op heel wat ontwikkelingsdoelen die nagestreefd worden in het 

kleuteronderwijs, bijvoorbeeld1:  

 Natuur: Levende en niet-levende natuur: de kleuters kunnen in verband met de 

voortplanting van mensen en dieren, illustreren dat een levend wezen steeds voortkomt 

uit een ander levend wezen van dezelfde soort; 

 Mens: Ik en de ander: de kleuters kunnen in concrete situaties verschillende manieren van 

omgaan met elkaar herkennen en erover praten; 

 Maatschappij: Sociaal-culturele verschijnselen: de kleuters kunnen verschillende 

gezinsvormen herkennen. 

Het didactisch pakket wordt gestructureerd aan de hand van een verhaal met negen tekeningen. 

Elke tekeningen behandelt een ander aspect van relationele en seksuele vorming. In deze leidraad 

wordt deze volgorde gerespecteerd. Bij elke tekening vind je een korte beschrijving van het 

thema, bijhorende doelstellingen, het nodige materiaal en mogelijke bijpassende activiteiten. De 

activiteiten zijn mogelijkheden en geen verplichtingen. Denk je dat je kleuters nog niet toe zijn aan 

een bepaald thema, dan kan je het thema en/of de bijhorende activiteiten laten vallen. Anderzijds 

kan je de mogelijkheden steeds aanvullen met eigen ideeën en materialen. Op deze manier tracht 

het pakket tegemoet te komen aan de nood om in te spelen op de noden en behoeften van de 

kleuters.  

Deze leidraad is geenszins een handleiding die van naald tot draad gevolgd moet worden. 

Integendeel, er worden handvatten aangereikt om relationele en seksuele vorming bij kleuters 

vorm te geven in de klas. Hierdoor is het ook mogelijk om het pakket uit de kast te halen op het 

moment dat het thema zich spontaan voor doet bij de kleuters. Een voorbeeld: een kleuter vertelt 

in de vertelkring dat zijn mama een baby in haar buik heeft. De kleuter vraagt aan de juf hoe die 

baby in de buik van zijn mama is gekropen. Op zo’n momenten kan je teruggrijpen naar ‘de 

avonturen van kleine mensen met grote vraagjes’.   

Natuurlijk is dit didactisch pakket niet het enige dat kan gebruikt worden. Er bestaan tal van 

voorleesboeken die ingaan op de verschillende thema’s, bijvoorbeeld ‘de grote race…’ van 

Nicholas Allan. Tevens loopt er in de wereld van Kina een tentoonstelling, genaamd ‘k zag 2 

beren…, waarbij het thema ook op kleuterniveau aangeboden wordt. Daarnaast bestaan er tal 

van andere informatiebronnen die interessant kunnen zijn en ondersteuning kunnen bieden bij 

het werken rond relationele en seksuele vorming in de kleuterklas.  

                                                           
1
 Bron: http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/basisonderwijs/kleuteronderwijs/  

http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/basisonderwijs/kleuteronderwijs/
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Voorbeelden: doktertje spelen? Over lichamelijkheid en seksualiteit bij jonge kinderen (Tavernier, 

B., de Beuckelaer,B., de Sterck, S., Vanderstraete, I., & van Looveren, A. Uitgeverij Acco) en 

http://www.sensoa.be/, de officiële website van SENSOA.  

De avonturen van kleine mensen met grote vraagjes hoopt u een mooie basis te kunnen bieden 

om relaties en seksualiteit bespreekbaar te maken in de kleuterklas. Tevens hoopt het 

onzekerheid en onwetendheid te verminderen.  

Schrik niet als kleuters je een vraag stellen waardoor het schaamrood op je wangen verschijnt. Ze 

stellen deze uit nieuwsgierigheid. Tracht hier gepast, eerlijk en leeftijdsadequaat op te reageren. 

Dit wil niet zeggen dat je alles van naaldje tot draadje moet uitleggen. Het is vooral belangrijk om 

het thema niet te vermijden, want zo ontstaan er taboes, en om eerlijk te antwoorden.  

Hieronder vind je een volledige beschrijving en uitleg bij ‘De avonturen van grote mensen met 

kleine vraagjes’. De basis bestaat uit de tekeningen die telkens voorzien zijn van een stukje tekst 

om een kringgesprek op gang te brengen. Bij elk kringgesprek staan een aantal vragen. Je kan 

deze vragen aan de kleuters stellen of gebruiken als leidraad voor wat je zelf gaat vertellen. Op de 

achterkant van elke tekening staat telkens een klein stukje tekst om het thema in te leiden, een 

stukje tekst om de tekening kracht bij te zetten. Je hoeft niet steeds alles te vragen of te 

vertellen. Het is belangrijk dat je het gesprek afstemt op de noden van de kleuters en waar ze op 

dat moment klaar voor zijn.  

 

Ik wens jullie veel plezier bij het gebruiken van mijn pakket. Ik hoop dat je er samen met de 

kleuters een leuke en leerrijke tijd van kan maken.  

Lowie en Lola zijn alvast klaar om heel wat avonturen samen met jou en je kleuters te beleven!  

http://www.sensoa.be/
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De avonturen van grote mensen met kleine vraagjes 

Tekening 1: kennismaking met het gezin 

 

Doelstellingen:  

De kleuters maken kennis met de hoofdpersonages van het verhaal: Lola, Lowie, mama en papa. 

De kleuters worden zich bewust van hun eigen lichaam en dat van de ander met aandacht voor 

gelijkenissen en verschillen tussen jongens en meisjes, mannen en vrouwen. De kleuters maken 

kennis met de benaming van de verschillende lichaamsdelen en leren deze gebruiken. De 

voornaamste boodschap die wordt meegegeven is dat iedereen gelijk en ook verschillend is. 

Iedereen is uniek. 

Kringgesprek: 

Je kan het kringgesprek beginnen met het bespreken van de uiterlijke kenmerken van de 

gezinsleden: 

 Hoe ziet Lola er uit? En hoe ziet Lowie er uit? 

 Heeft Lowie dezelfde haarkleur als Lola? 

 Dragen Lowie en Lola dezelfde kleren? 

 Hoe zit mama er uit? En hoe ziet papa er uit? 

 Welke kleur hebben de ogen van mama? Is dat dezelfde kleur als die van papa? 

 Wie heeft hier dezelfde haarkleur als Lola? 

 … 

Daarna kunnen de kleuters de flapjes op de tekening omdraaien waardoor de gezinsleden te zien 

zijn zonder kleren aan. Hier kan je terug een gesprek beginnen over gelijkenissen en verschillen. 

Benoem hierbij de verschillende onderdelen als de kleuters het zelf niet weten: 

 Wat heeft Lola dat Lowie niet heeft? Wat heeft Lowie dan wel? 

 Mama heeft borsten, heeft papa dat ook? 

 Papa heeft haar op zijn piemel/penis, heeft Lowie dat ook? 

 … 

Mogelijke activiteiten: 
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De kinderen schilderen een portret van zichzelf op een spiegel waarbij je hen de instructie geeft 

om goed te letten op de kleur van het haar en de ogen, huidskleur, moedervlekjes… Daarna 

maken ze een blad papier lichtjes nat en leggen ze het op de spiegel. Dan moeten ze er even 

zachtjes over wrijven alvorens ze het blad er af kunnen halen. Het resultaat is een afdruk van hun 

portret. Achteraf kan je met de kleuters bespreken welke verschillen en gelijkenissen ze allemaal 

zien in de portretten. Je kan ook verschillende categorieën maken, bijvoorbeeld: hoeveel jongens 

zijn er met bruin haar? Hoeveel meisjes zijn er met bruin haar?... 

Deze activiteit kan je beter eerst in kleine groepen doen en de eindbespreking in de kring. 

Materiaal: spiegels, wit papier, verf, verfborstels en een potje water. 

Een andere mogelijke begeleide activiteit die je zowel in de kring als in kleine groepen kan doen is 

de volgende. Je legt een blad op tafel en samen met de kleuters probeer je het lichaam ‘aan te 

kleden’. Ze benoemen wat er nodig is om een meisje of een jongen te maken: mond, neus, ogen, 

oren, borsten, poep, spleetje (of vagina), plasser (of penis)… Hier kan je nog eens extra aandacht 

besteden aan de gelijkenissen en verschillen tussen beide geslachten en tussen de gelijkenissen 

en verschillen tussen mannen en jongens en vrouwen en meisjes. Je kan er steeds de tekening 

van het gezin bij halen als er nog zaken ontbreken aan de tekening die je samen met de kleuters 

hebt gemaakt. Zo is het voor hen gemakkelijker om op zoek te gaan naar ontbrekende 

lichaamsdelen. Je kan ook vertrekken vanuit een silhouet van een kleuter uit de klas door zijn/haar 

contouren te tekenen op een groot blad.  

Materiaal: papier en stiften/ potloden of wasco’s. 

Een mogelijk bewegingsspel is een waarbij de kleuters van de juf de opdracht krijgen om een 

stukje van hun lichaam aan de andere kant van de ruimte (of speelplaats) tegen de muur te 

‘plakken’. Bijvoorbeeld: je zegt dat ze allemaal hun poep tegen de muur moeten plakken. Op dat 

moment lopen de kleuters allemaal naar de andere kant en plakken hun poep tegen de muur. Op 

jouw signaal mogen ze dan terug keren en krijgen ze een nieuwe opdracht. Om het moeilijker te 

maken kan je hen verschillende zaken tegelijk laten vast plakken, bijvoorbeeld: een voet, poep en 

een arm. 

Voor dit spel heb je geen materiaal nodig. 
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Tekening 2 en 3: mama en papa zijn verliefd 

    

Doelstellingen:  

De kleuters weten dat als mama en papa verliefd zijn op elkaar en hun eicel en zaadcel samen 

komen er een baby kan komen. De kleuters weten wat verliefd zijn betekent en hoe je het kan 

zien wanneer twee mensen verliefd zijn. De kleuters kunnen dierenjongen aan hun mama 

koppelen. 

Kringgesprek: 

Het kringgesprek kan gestuurd worden aan de hand van enkele vragen: 

 Hoe kan je zien dat mama en papa elkaar graag zien? 

 Ben jij al eens verliefd geweest? Vond je dat leuk? 

 Hoe kan je tonen dat je verliefd bent? 

 Wat voel je als je verliefd bent? 

 … 

Dan kan je vertellen als mama en papa verliefd zijn ze dat ook tonen door te kussen en te 

knuffelen en dan kan er al eens een baby’tje komen. het gesprek kan verder gezet worden aan de 

hand van vragen: 

 Wie heeft er een broertje of een zusje? 

 Wie zijn mama is zwanger?  

 Hoe kan je dat zien dat mama zwanger is? 

 … 

Mogelijke activiteiten: 

Gedichtje ‘verliefd zijn’ 

Kriebels in mijn buik en gluren door de struik 

Samen in de poppenhoek spelen en onze koeken delen. 

Wrijven in je haar en lachen met elkaar. 

Bij je zijn, vind ik super fijn. Zou ik dan toch een beetje verliefd zijn? 

Dit gedicht kan je voorlezen en gebruiken om een gesprekje te hebben over wat mensen samen 

allemaal kunnen doen als ze verliefd zijn.  

Materiaal: gedicht. 
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De kleuters kunnen een hartje versieren en dat geven aan iemand die ze graag zien. Benadruk 

daarbij dat graag zien niet wil zeggen dat je verliefd bent. Graag zien betekent letterlijk iemand 

graag zien. Je kan een voorbeeld geven waarbij je zegt dat mama Lola en Lowie graag ziet maar 

ze is er niet verliefd op. Ze is wel verliefd op papa en daarom krijgen ze nu ook samen een kindje. 

Een hart kan je bijvoorbeeld maken door de kleuters een kartonnen frame te geven in de vorm 

van een hart. Dat omwikkelen ze dan volledig met rode wol. In het midden van het hart kunnen ze 

een tekening hangen of een foto van iemand die ze graag hebben.  

Materiaal: kartonnen frames in de vorm van een hart, rode wol en eventueel ander 

knutselmateriaal. 

Bij deze tekening hoort nog een andere tekening, deze van een eicel en een zaadcel. Je kan 

volgende uitleg bij deze tekening geven: ‘als mama en papa elkaar graag zien en ze willen een 

baby’tje, dan moet het zaadje van de papa zwemmen tot bij het eitje van de mama. Als ze samen 

zijn gekomen, dan kan er een baby groeien in de buik van mama.’ 

Materiaal: tekening eicel en zaadcel, deze vind je terug in het boek. 

Om aan te tonen dat niet enkel mensen baby’s kunnen krijgen, is er een oefening in de 

avonturendoos opgenomen waarbij de kleuters voor de mamadieren op zoek moeten naar hun 

baby-dier. Hierbij kan je vragen waarom ze een bepaald antwoord geven. 

Materiaal: prenten van mamadieren en hun jongen. Dit materiaal zit in de avonturendoos. 
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Tekening 4: Jef komt spelen bij Lola 

 

 

Doelstellingen:  

De kleuters worden er zich van bewust dat gezinnen er verschillend kunnen uitzien. De kleuters 

hebben respect voor verschillende gezinsvormen. 

Kringgesprek: 

Op de tekening zie je dat Lola schrikt als haar vriendje, Jef, gebracht wordt door zijn twee papa’s: 

 Hebben jullie al eens iemand gezien die twee papa’s of twee mama’s heeft? 

 Weet iemand wat het woordje ‘gezin’ betekent? 

 Wie zit er allemaal in een gezin? 

 … 

Via het gesprek leer je de kleuters het woord ‘gezin’ kennen. Maak hen duidelijk dat gezinnen heel 

verschillende kunnen zijn: er zijn kinderen met maar 1 mama of papa, er zijn mama’s en papa’s die 

maar 1 kind hebben, er zijn kinderen die 2 mama’s en 2 papa’s hebben…Of een blanke mama en 

papa die een kindje hebben met een andere huidskleur. Benadruk dat deze verschillen heel 

normaal zijn. Je kan eventueel foto’s op internet zoeken van verschillende gezinsvormen om het 

zichtbaarder te maken voor de kleuters.  

Mogelijke activiteiten: 

De kleuters brengen een foto mee van hun gezin. In de kring, of in kleine groep, bespreek je dan 

wie er allemaal op de foto staat. Je hebt aandacht voor gelijkenissen en verschillen, bijvoorbeeld 

een gezin met 2 kinderen of een gezin met 5 kinderen.  

Materiaal: foto’s van de kleuters hun gezin. 

Bij de eerste tekening van het gezin kan je aan de kleuters vragen wie op wie lijkt: lijkt Lola op 

papa of meer op mama? Deze oefening kan je dan ook doen bij hun eigen gezinsfoto. 

Materiaal: tekening 1. Deze is terug te vinden in het boek. 

De gezinsfoto die de kleuters meegebracht hebben, kan je gebruiken om een kader te maken om 

de foto dan op te plakken. Boven de foto kan je dan eventueel schrijven: ‘mijn gezin’. 

Materiaal: gezinsfoto. 
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Tekening 5: Lola en Lowie spelen buiten 

 

Doelstellingen:  

De kleuters leren het verschil tussen proper en vuil herkennen. Ze weten wat ze moeten doen 

met vuile zaken en hoe ze hun eigen hygiëne moeten onderhouden. De kleuters leren de sociale 

regels in verband met naakt zijn.  

Kringgesprek: 

Er wordt een kringgesprek gedaan over in bad gaan: 

 Lola en Lowie zijn vuil. Hoe kunnen ze terug proper worden? 

 Houden we onze kleren aan in bad? 

 Wanneer staan we nog in ons blootje? 

 Mogen we altijd in ons blootje staan? 

 Wanneer mag het niet? 

 Vind ik het leuk om bloot te zijn? 

 Wie mag je in je blootje zien? 

 Vind je dat leuk als andere mensen je in je blootje zien? 

 Met wie gaan we in bad? 

 … 

Benadruk tijdens het gesprek dat we niet zomaar in ons blootje mogen rondlopen en dat de 

kleuters dat ook niet aan iedereen mogen tonen.  

Daarna kan je een gesprek hebben over basishygiëne aan de hand van de verschillende 

afbeeldingen die in de avonturendoos zitten: 

 Wat hebben we allemaal nodig om proper te worden? 

 Waarvoor gebruiken we het? 

 Hoe gebruiken we het? 

 Hoeveel keer gebruiken we het? 

 Waar gebruiken we het? 

 … 
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Mogelijke activiteiten: 

Laat de kleuters verschillende zaken sorteren in de proper of vuil kolom. Vraag hen wat ze zouden 

doen met de vuilen dingen: vb. een leeg koekpapiertje hoort weggegooid te worden in de vuilbak; 

vuile kleren moeten gewassen worden en een vuile beker moet af gewassen worden.  

Materiaal: symbool proper en vuil en afbeeldingen van propere en vuile zaken. Dit materiaal zit in 

de avonturendoos. Je kan de afbeeldingen steeds vervangen door echte propere en vuile zaken. 

Voor een knutselactiviteit kan je de kleuters een afbeelding geven van een kindje dat in bad zit en 

hen er het schuim bij laten schilderen. Je kan hen dit laten stempelen of echte bellen van verf 

laten maken. Dit doe je door verf te mengen met water en zeep. De kleuters blazen met een rietje 

in het potje tot er een hoopje bellen op staat. Dan leggen ze hun blaadje op de bellen en halen ze 

het voorzichtig weg. Probeer dit zo recht mogelijk te doen anders krijg je vegen. 

Materiaal: kleurplaat (zie achteraan dit mapje), verf, water, schuimende zeep, rietjes en potjes.  

Op de kleurplaat staat enkel een bad. Je kan eventueel, als de bellen droog zijn, de kleuters 

zichzelf in het schuim laten tekenen. 
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Tekening 6: de baby is een jongen 

 

Doelstellingen:  

De kleuters worden er zich van bewust dat stereotypen over jongens en meisjes niet altijd waar 

zijn. Ze ervaren dat jongens en meisjes er heel verschillend kunnen uitzien. De kleuters spelen met 

jongens en meisjes speelgoed. De kleuters leren wat een gynaecoloog en een echo is. 

Kringgesprek: 

Op de tekening is een echo te zien van de baby. Het wordt een jongen. Aan de hand van een 

kringgesprek kan je het kort hebben over een echo en de gynaecoloog: 

 Wie weet wat een echo is? 

 Wat kan je zien op een echo? 

 Weet iemand wat een gynaecoloog is? 

 Wat doet een gynaecoloog? 

 … 

Hier zal je vooral veel zelf moeten uitleggen. Daarna kan je het hebben over het geslacht van de 

baby aan de hand van (één van) onderstaande activiteiten.  

Mogelijke activiteiten: 

De kleuters mogen samen een naam kiezen voor de baby. Daarbij kunnen ze een tekeningen 

maken van hoe de baby er volgens hen zou uitzien.  

Materiaal: papier en potloden/ wasco’s/ stiften. 

In de klas wordt er een winkelhoek (speelgoedwinkel) ingericht waar de kleuters hun 

lievelingsspeelgoed van thuis in mogen leggen (of hun lievelingsspeelgoed van in de klas). 

Gedurende een bepaalde periode mogen de jongens enkel met speelgoed van meisjes spelen en 

omgekeerd. Op het einde van de week wordt er gepraat over wat ze daarvan vinden. 

Materiaal: lievelingsspeelgoed van de kleuters. 

Met dat meegebrachte speelgoed kan er een sorteeroefening gedaan worden. De kleuters leggen 

het speelgoed in drie categorieën: jongens speelgoed, meisjes speelgoed of speelgoed voor 

beide. Benadruk hierbij dat jongens ook met meisjesspeelgoed mogen spelen en omgekeerd.  

Materiaal: lievelingsspeelgoed van de kleuters. 
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Er worden verschillende kledingstukken in de kring gelegd en je vraagt aan de kleuters welke 

kledingstukken van een jongen of van een meisje zijn. Stel daar bij vragen als: dragen alleen 

meisjes roze? Dragen alleen jongens broeken? Benadruk ook hier dat ook jongens roze kunnen 

dragen en meisjes ook broeken. Je kan deze kleren in de verkleedhoek leggen. 

Materiaal: verschillende kledingstukken. 

In de avonturendoos vind je een memoriespel dat bestaat uit verschillende jongens en meisjes. 

Op de prenten zien de kleuters meisjes met kort haar, jongens met een bril, jongens en meisjes 

van andere origine… 

Materiaal: memorie. Dit materiaal zit in de avonturendoos. 

Als knutselactiviteit kan je de kleuters silhouetten van de verschillende geslachten geven . Deze 

kunnen ze dan aankleden met verschillende kledingstukken die ze uitknippen, inkleuren en 

opplakken of je kan ze de kledingstukken zelf op de lichamen laten tekenen.  

Materiaal: silhouetten, kledingstukken, potloden/ stiften/ wasco’s. De silhouetten en 

kledingstukken vind je achteraan in dit mapje terug. Ze dienen enkel nog gekopieerd te worden. 

In de avonturendoos zitten 6 tekeningen van jongens en meisjes speelgoed. Je kan deze 

tekeningen in een zak stoppen waarbij je op kort vrij moment een kleuter (eventueel het 

klasbaasje) een tekening uit de zak laat halen. Bij elke tekening hoort een klein spelletje: 

 Auto: de kleuters kiezen elk een auto. Ze gaan op één lijn staan en schuiven de auto met 

één duw zo ver mogelijk.  

 Stokpaardje: we houden een paardenrace. Daarbij lopen de kleuters rond als paarden en 

geef je af en toe een opdracht, bijvoorbeeld: ‘Pas op! Een rivier! Spring er over!’ of ‘We zijn 

bijna bij de finish, loop zo snel je kan!’.  

 Prinsessenkleren: iedereen mag zich verkleden. 

 Pop: de klaspop wordt doorgegeven waarbij elke kleuter de pop ergens een kusje mag 

geven. Ze moeten daarbij het lichaamsdeel dat ze kussen, benoemen. Daarna moeten ze 

het kleutertje dat rechts of links van hen zit op diezelfde plaats een kus geven.  

 Bal: we spelen een partij’tje voetbal. Probeer de teams te mengen zodat jongens en 

meisjes samen spelen. 

 Poppenwagen: als er meerdere poppenwagens aanwezig zijn in de klas, kan je een 

poppenwagen-race houden waarbij je eventueel een klein parcours uitzet. Heb je slechts 

één poppenwagen kan je de kleuters individueel een parcours laten lopen met de 

poppenwagen. 
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Tekening 7: de buik van mama 

 

Doelstellingen:  

De kleuters ervaren leuke en niet leuke aanrakingen. Ze kunnen benoemen hoe het voelt. De 

kleuters leren hun eigen grenzen en die van de ander met betrekking tot aanrakingen 

respecteren. De kleuters leren verwoorden wat ze graag en niet graag hebben. 

Kringgesprek: 

Op de tekening zie je de dikke buik van mama en Lola en Lowie willen de buik van mama 

aanraken: 

 Mogen Lola en Lowie de buik van mama aanraken? 

 Is het leuk om over je buik gewreven te worden? 

 Op welk plekje voelt het nog leuk om aangeraakt te worden? 

 Op welke plekjes word je liever niet aangeraakt? 

 Welke plekjes mag je zelf wel aanraken? 

 Hoe kan je tonen dat je het niet graag hebt? 

 … 

Benadruk tijdens het gesprek dat iedereen mag zeggen wat hij/zij graag en niet graag heeft en dat 

de kleuters niks mogen doen dat de andere niet graag heeft. Tevens mogen ze de andere kleuters 

niet dwingen om iets te doen. Het gesprek zal gaan over sociale regels en het opkomen voor 

zichzelf. De kleuters mogen weten dat ze zichzelf overal mogen aanraken, maar dat dit niet op elk 

moment kan. Je hoeft de kleuters niet te overspoelen met regeltjes, maar speel in op wat ze 

zeggen: benoem het gedrag en verduidelijk de regels die daarrond bestaan. Zo mogen ze hun 

eigen geslachtsdelen aanraken als ze dit maar doen op een plaats waar ze alleen zijn. 

Uit het gesprek kan je samen een aantal afspraken opstellen. De afspraken kan je door de kleuters 

laten tekenen en ophangen in de klas.  
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Mogelijke activiteiten: 

In de avonturendoos zitten verschillende handjes. Ze mogen het hand ergens op het lichaam van 

een andere kleuter leggen. Deze zegt dan of hij/zij het leuk vindt of niet. Bespreek hierbij ook nog 

eens de mogelijkheden hoe de kleuters kunnen zeggen en tonen dat ze het niet graag hebben. 

Materiaal: handjes. Dit materiaal zit in de avonturendoos. 

Met een aantal poppen speel je enkele situaties waarna de kleuters mogen zeggen: het mag of 

het mag niet; hebben ze het zelf al eens meegemaakt; hoe reageren we als zo iets gebeurt (welk 

geluid, bewegingen maken we, hoe kijken we…). Je kan de situaties ook gewoon vertellen. 

Materiaal: poppenkastpoppen en scenario’s. De scenario’s zijn achteraan in dit mapje terug te 

vinden. 

In de avonturendoos kan je een aantal texturen terug vinden (stukjes stof, zacht kussentje, 

sponzen…). De kleuters mogen er vrij mee experimenteren waarbij ze verwoorden of het leuk 

voelt of niet en op welke plekjes ze het meest of het minst voelen.  

Materiaal: verschillende texturen, terug te vinden in de avonturendoos. 

Je kan de kleuters in twee groepen verdelen waarbij de ene groep een massagesalon gaat 

inrichten en de kleuters van de andere groep krijgen elk een aantal stickertjes die ze op hun lijfje 

mogen plakken. Zo kunnen de masseurs zien waar hun klanten het liefst gemasseerd of gestreeld 

worden. Je houdt het best een oogje in het zeil bij beide groepen. Het is namelijk niet de 

bedoeling dat de masseurs ruwe voorwerpen gaan gebruiken of dat het een wild spelletje wordt. 

Tevens moet je er op toezien dat de kleuters geen stickertjes gaan plakken waar de andere hen 

niet mogen aanraken. Als dat gebeurt, verduidelijk dan waarom het niet mag en vraag om de 

sticker ergens anders te kleven.  

Materiaal: de verschillende texturen die terug te vinden zijn in de avonturendoos eventueel 

aangevuld met wat ander materiaal. 
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Tekening 8: vragen voor mama 

 
Doelstellingen:  

De kleuters leren de ontwikkeling van foetus tot baby kennen en hoe een baby geboren wordt. 

Kringgesprek: 

Op de tekening zie je dat Lowie en Lola vragen hebben nu de baby bijna geboren gaat worden. Je 

kan verschillende vragen aan de kleuters stellen maar hoogstwaarschijnlijk zal je nog heel wat zelf 

moeten vertellen. 

 Hoe komt een baby in je buik?  

 Hoe komt hij eruit? 

 Kan je kijken naar een baby in de 

buik? 

 Wat eet een baby? 

 Hoe kan mama naar de baby kijken? 

 Beweegt een baby? 

 Hoe groot is een baby? 

 kan je praten tegen een baby? 

 … 

Om de groei van de baby uit te leggen zitten er een afbeeldingen achteraan in dit mapje om het 

proces te  visualiseren. Je kan deze prent altijd aanvullen met andere prenten die het groei- en 

geboorteproces van een baby illustreren. De tekening van de eicel en de zaadcel kan je hier 

eventueel opnieuw gebruiken. 

Mogelijke activiteiten: 

Je kan met de prenten die je gebruikt hebt tijdens het kringgesprek gaan werken in kleinere 

groepen en hen zelf de logische volgorde laten maken. Daarbij kan je nogmaals het gesprek 

overlopen dat je reeds in de kring hebt gevoerd maar waarbij je nu hen vooral laat vertellen. 

Materiaal: prenten met ontwikkeling van de baby. Deze vind je achteraan in dit mapje. 

Om de kleuters ook eens naar een baby in de buik te laten kijken, zit er in de avonturendoos een 

kijkdoos. Als ze in de kijkdoos kijken, zien ze een foto van een baby in de baarmoeder. 

Materiaal: de kijkdoos zit in de avonturendoos. 

Indien de mogelijkheid zich aanbiedt, kan je een zwangere mama naar de klas laten komen en kan 

die een beetje vertellen over haar zwangerschap. Daarbij kan ze een echo meebrengen. 
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Tekening 9: de baby is geboren 

 
Doelstellingen:  

De kleuters weten hoe een baby geboren wordt en wat er dan allemaal gebeurt. De kleuters leren 

en ervaren hoe een baby verzorgd moet worden. 

Kringgesprek: 

Dit kringgesprek zal voornamelijk gaan over de bevalling en wat mensen allemaal doen na een 

bevalling. 

 Doet een bevalling pijn? 

 Hoe komt het kindje er uit? 

 Waar kunnen mama’s bevallen? 

 Wat geven mama’s en papa’s als hun 

baby geboren is? 

 Slaapt een baby veel? 

 Wat eet een baby? 

 Hoe moet je een baby verzorgen? 

 Kan een baby al naar toilet? 

 … 



 

Je kan vragen aan de ouders om een geboortekaartje en/of doopsuiker mee te geven met hun 

kleuter. Je kan het ook zelf voorzien. Je kan ook vragen om baby foto’s mee te brengen die je kan 

bekijken met de kleuters en later gebruiken voor de knutselactiviteit. 

Mogelijke activiteiten: 

In de poppenhoek kan je allerlei materiaal voorzien dat de kleuters kunnen gebruiken om een pop 

te verzorgen. 

Materiaal: poppen, pampers, papfles, tut, bad… 

Indien de mogelijkheid zich aanbiedt, kan je een mama met een baby naar de klas laten komen. Ze 

kan vertellen over haar bevalling, over de verzorging, ze kan een geboortekaartje meebrengen… 

Je kan een geboortefeest geven in de klas waarbij de kleuters komen kijken naar de baby (een 

pop) die geboren is. Ze brengen dan cadeautjes mee, houden de baby even vast… 

Materiaal: pop, wieg, cadeautjes… 

Als knutselactiviteit kan je de kleuters zelf een geboortekaartje laten knutselen met een baby foto 

van zichzelf.  

Materiaal: baby foto’s en knutselmateriaal 
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Tekening 10: tranen van geluk 

 

Doelstellingen:  

De kleuters herkennen verschillende gevoelens en kunnen ze benoemen in situaties. Ze kunnen 

de gevoelens beschrijven. De verschillende gevoelens zijn: jaloezie, verdrietig, boos, blij, bang, 

pesterig en lief. 

Kringgesprek: 

Op de tekening is te zien dat mama aan het huilen is terwijl ze lacht. 

 Waarom huilt mama? 

 Wanneer huilen mensen nog? 

 Wat voel je als je verdrietig bent? 

 Wat voel je als je blij bent? 

 Hoe toon je dat je blij bent? 

 Wanneer ben je blij? 

 … 

Bespreek de verschillende emoties met de kleuters. In de avonturendoos kan je symbolen van de 

verschillende emoties terug  vinden. Je licht het best op voorhand eens toe waarvoor de 

symbolen staan. Ter ondersteuning staat de emotie geschreven op de achterkant van het 

symbool. Daarnaast zijn de symbolen telkens in een bijpassende kleur, bijvoorbeeld: groen van 

jaloezie; wit van angst… 

Mogelijke activiteiten: 

Je kan de poppenkast gebruiken om enkele situaties te spelen. Daarna benoemen de kleuters hoe 

de personages zich zouden voelen en hoe ze dit getoond hebben of hoe de kleuters dat zouden 

tonen. 

Materiaal: de situaties kan je achteraan in dit mapje terugvinden.  

Als knutselactiviteit kan je de kleuters maskers laten maken met de verschillende emoties. Daarna 

lees je een verhaal voor (of een van de situaties vanuit de voorgaande activiteit) en de kleuters 

zetten het masker op met het juiste bijhorende gevoel en spelen het gevoel na. 

Materiaal: knutselmateriaal. 
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Je kan ook een gevoelenswijzer knutselen. Dat kan een kartonnenbord zijn met in het midden een 

splitpen met wijzer. Het kartonnenbord is opgedeeld in verschillende stukken waarbij elk stuk 

voor een emotie staat. De kleuters kunnen de wijzer dan gebruiken om te tonen hoe ze zich 

voelen. 

Materiaal: knutselmateriaal, symbolen van de verschillende emoties, splitpennen en kartonnen 

bordjes. 

Kleuters kunnen ook emoties uitbeelden op muziek. Klassieke muziek kan rustig en vrolijk zijn en 

dan gaan de kleuters rustig en vrolijk bewegen. Maar de muziek kan ook wild zijn. Je kan hen de 

emoties die ze uitbeelden laten benoemen. Deze oefening kan je hen ook op papier laten doen 

waarbij ze tekenen wat ze voelen door de muziek. 

Materiaal: (klassieke) muziek. 

Ter afronding 

Ter afronding van het thema kan je het volledige verhaal nog eens voorlezen aan de kleuters. Bij elke 

prent vertellen de kleuters dan wat ze zelf nog weten.  

Inhoud  van de avonturendoos 

Volgende zaken zijn aanwezig in de avonturendoos: 

 Verhaal: ‘de grote avonturen van kleine mensen met grote  vraagjes’; 

 Leidraad voor leerkrachten; 

 Kleurplaat bad; 

 Lichamen en kledingstukken van Lola, Lowie, mama en papa; 

 Ontwikkeling van foetus tot baby; 

 Kijkdoos; 

 Spullen om aan te voelen; 

 Handjes; 

 Memorie met jongens en meisjes; 

 Afbeeldingen met mama dieren en hun jongen; 

 Afbeeldingen van emoties; 

 Afbeeldingen van speelgoed; 

 Afbeeldingen van propere en vuile zaken; 

 Afbeeldingen basishygiëne. 

  



RELATIONELE EN SEKSUELE VORMING BIJ KLEUTERS 
 

63 
 

Nog enkele tips2 

 Geef de juiste informatie die afgestemd is op de leeftijd van de kleuters.  

 Bij ongewenst gedrag benoem je dat gedrag, je verwijst naar de regels die er zijn en licht 

deze toe.  

 Het is belangrijk dat de kleuters ervaren dat seksualiteit en relaties bespreekbaar zijn en 

dat ze mogen opkomen voor zichzelf.  

 Bij de seksuele vorming van kleuters is het belangrijk dat hun gedragingen en gevoelens 

niet afgekeurd worden maar dat ze leren er op een goede en gezonde manier met om te 

gaan.  

 Er zijn een aantal algemene omgangsregels die je kan introduceren bij de kleuters: elkaar 

geen pijn doen, niks onder dwang doen, ieder is de baas van zijn eigen lichaam, niets doen 

dat gevaarlijk is voor jezelf of de ander, nee zeggen mag, hulp inroepen ook, toiletten zijn 

niet om te spelen, aan eigen piemel of spleetje komen mag maar niet in het bijzijn van 

anderen, je mag het zeggen als je iets niet leuk vindt, je mag anderen niet dwingen en je 

mag niks in lichaamsgaatjes stoppen omdat je dan jezelf en anderen kan pijn doen. 

 Duidelijke afspraken over wat kan en niet kan zijn belangrijk voor de sociaal-emotionele 

veiligheid van de kleuters. 

 Een open communicatie met ouders, directie en andere leerkrachten draagt bij aan een 

gedeeld draagvlak om te werken rond het thema. Zo kan er ook tot een gezamenlijke 

aanpak gekomen worden. 

                                                           
2
 Bron: Detavernier, B., De beuckelaer,B., De Sterck, S., Vanderstraete, I., & Van Looveren, A. (2013). Doktertje 

spelen? Over lichamelijkheid en seksualiteit bij jonge kinderen. Leuven: Acco. 



 

Bijlage 5 

Foto’s van het pakket 

 

 

 

Het verhaal waarvan de eerste en de laatste 

tekening op karton gekleefd zijn voor de 

stevigheid. De tekeningen zijn allemaal A2 

formaat.  

De doos die bij het pakket hoort waarin nog 

extra materiaal zit, bijvoorbeeld: kijkdoos, 

zaken om aan te voelen, afbeeldingen voor bij 

de extra activiteiten...  

Dit is wat de kleuters zagen in de kijkdoos.  
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Alle tekeningen zijn terug te vinden in de leidraad.  

  

De tekeningen kunnen volledig omgedraaid 

worden waardoor de leerkrachten het deel van 

de leidraad dat bij de tekening hoort voor zich 

hebben.   

Deze tekening hangt op de kijkdoos om ze 

aantrekkelijk te maken.  
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Sfeerbeelden uit de klassen 

     
 

 

 

 

 

 

    

Kringmoment Een mama komt met haar baby op 

bezoek in de klas. De kleuters hadden 

vragen voorbereid. 

De kleuters mochten helpen bij de 

verzorging van een baby.  

Spel rond proper en vuil in de kring. 
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Kringmoment 

Spel in groep rond proper en vuil.  

Kringmoment 
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Gezamenlijk spel over dieren en hun 

jongen.  

Een zwangere mama kwam op bezoek 

in de klas. De kleuters hadden vragen 

voorbereid en mochten voelen aan de 

buik.  

Gezamenlijk spel over dieren en hun 

jongen.  
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Gezamenlijke activiteit over leuke en 

niet leuke aanrakingen en gevoelens. 

Gezamenlijke activiteit over gevoelens 

waarbij de kleuters gevoelens 

uitbeelden. 

Individuele oefening rond het lichaam. 
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Spontaan spel tijdens de hoekenwerking 


