
SEKSUELE OPVOEDING

Hoe leeft het onderwerp seksuele opvoeding binnen gezinnen, wat is de 
informatiebehoefte van ouders op dit gebied en in welke vorm hebben 
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INLEIDING



Achtergrond & Doelstelling

ACHTERGROND

Definitie seksuele opvoeding:
Seksuele opvoeding gaat over het begeleiden 
en ondersteunen van je kind(eren) bij de 
seksuele ontwikkeling. Het bieden van een 
veilig kader aan je kind(eren), waarbinnen het 
zich kan ontwikkelen op seksueel gebied. Dit in 
de breedste zin van het woord, dus;

- het ontdekken van het eigen lijf;
- het ontwikkelen van (seksuele) gevoelens;
- zien dat seksualiteit ook te maken heeft

met liefde, relaties, vriendschap,
vertrouwen, veiligheid, lekker in je vel
zitten, eerlijkheid en grenzen en wensen
aangeven (zeggen wat je wel en niet wilt).

HOOFDDOELSTELLING

In kaart brengen hoe seksuele opvoeding leeft bij ouders/verzorgers, aan welke 
informatie zij behoefte hebben en of - en in welke vorm behoefte is aan ondersteuning.

• Ouders en Onderwijs en Stichting Opvoeden.nl bieden ouders informatie over 
allerlei onderwijs- en opvoedgerelateerde onderwerpen. Seksuele opvoeding is een 
belangrijk onderwerp en ouders spelen een zeer belangrijke rol in de seksuele 
ontwikkeling van hun kinderen. Het idee bestaat echter dat dit onderwerp niet altijd 
makkelijk te bespreken is. Daarbij is nog geen duidelijk beeld van in hoeverre en op 
welke manier ouders hier (actief) mee bezig zijn.

• Het is daarom interessant om in kaart te brengen hoe dit onderwerp leeft binnen 
gezinnen, welke vragen ouders hebben over dit onderwerp, aan wat voor informatie 
zij behoefte hebben en in welke vorm zij hierbij ondersteuning nodig hebben.



Onderzoeksvragen

IN KAART BRENGEN HOE SEKSUELE OPVOEDING LEEFT BIJ OUDERS, AAN WELKE INFORMATIE ZIJ BEHOEFTE

HEBBEN EN OF - EN IN WELKE VORM ER BEHOEFTE IS AAN ONDERSTEUNING.

1. Hoe leeft seksuele opvoeding bij ouders?
- In hoeverre zijn ouders bezig met seksuele opvoeding?

- Hoe wordt dit onderwerp besproken?
- Hoe makkelijk dan wel moeilijk is het om hierover te praten?

2. Aan welke informatie is behoefte?
- Wat zijn de meestgestelde vragen over seksuele opvoeding?

- Hoe en in hoeverre kunnen ouders antwoord vinden op hun vragen?

3. Is er behoefte aan ondersteuning en in welke vorm?
- Hebben ouders behoefte aan hulp of ondersteuning bij de seksuele opvoeding?

- Waar gaan ouders op zoek naar informatie of hulp?
- Spelen (sociale) media een rol bij de seksuele opvoeding? En in hoeverre helpt dit?

- Welke rol speelt de school bij de seksuele opvoeding? En welke rol zouden zij moeten spelen?



Onderzoeksopzet

METHODE EN DOELGROEP

• Er is een online, kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder leden van het eigen Landelijk Ouderpanel.
• Dit panel zit nog in de opstartfase en is (nog) geen representatieve afspiegeling van ouders met (bijna) schoolgaande kinderen (2,5 – 18 jaar) in 

Nederland. Hier dient rekening mee gehouden te worden bij het doen van uitspraken. In de bijlage staan de achtergrondgegevens van de 
deelgenomen ouders aan dit onderzoek.

VELDWERK EN STEEKPROEF

• De vragenlijst heeft open gestaan van 27 oktober tot en met 14 november 2017.
• In totaal zijn (n=824) panelleden benaderd, waarvan (n=271) de vragenlijst hebben ingevuld (respons 32%).



Leeswijzer

ICONEN

Baby/peuter
(0-4 jaar)

JongenMiddelbare 
school kind
(12-18 jaar)

Basisschoolkind
(4-12 jaar)

Meisje

SIGNIFICANTIE

• Verschillen tussen bovenstaande groepen worden in dit rapport aangeduid met de iconen.
• De verschillen worden alleen weergegeven wanneer deze significant zijn.
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SAMENVATTING



Hoe leeft seksuele opvoeding bij ouders?

Meeste ouders af en toe of vaker bezig met seksuele opvoeding en denken dit vaak ook op de juiste manier te doen
• Bijna driekwart van de ouders geeft aan af en toe tot continu bezig te zijn met de seksuele opvoeding van hun kind.
• Ouders van peuters geven aan dat seksuele opvoeding voor hen inhoudt dat ze de geslachtsdelen benoemen en verschillen tussen 

jongens en meisjes benoemen. Voor ouders van basisschoolkinderen houdt dit vaak in dat ze praten over lichamelijke veranderingen en 
vragen van kinderen over seksualiteit eerlijk beantwoorden. Bij ouders met kinderen op de middelbare school houdt dit vaak in dat ze 
uitleg geven over seks en voorbehoedsmiddelen en hun kinderen waarschuwen voor mensen met verkeerde bedoelingen.

• Ruim viervijfde van de ouders denkt of weet zeker hun kind op de juiste manier te begeleiden bij hun seksuele ontwikkeling.

Meeste ouders praten af en toe of vaker over seksuele opvoeding met kind en vinden dit vaak niet moeilijk
• Driekwart van de ouders praat af en toe tot continu over onderwerpen die met seksuele opvoeding te maken hebben met hun kind. Een

kwart van de ouders praat hier sporadisch of nooit over en bijna de helft van hen geeft aan hier ook niet vaker over te willen praten.
• Bijna zes op de tien van de ouders vindt het makkelijk om over dergelijke onderwerpen te praten, slechts één op de tien geeft aan dit 

moeilijk te vinden.
• Ouders praten voornamelijk over seksuele opvoeding wanneer het kind zelf met vragen komt of naar aanleiding van gebeurtenissen in 

de omgeving. Bijna niemand doet dit op een specifiek moment.

Lichamelijke veranderingen vaak makkelijk om over te praten, seks en seksualiteit zijn moeilijkere onderwerpen
• Een veel besproken onderwerp binnen alle leeftijdscategorieën is de ontwikkeling of verandering van het lichaam. Dit wordt vaak ook 

aangegeven als makkelijk bespreekbaar onderwerp.
• Er wordt ook gesproken over seks, seksualiteit en het aangeven van grenzen. Deze onderwerpen worden vaker ervaren als moeilijkere 

onderwerpen.



Aan welke informatie is behoefte?

Veel ouders hebben vragen rondom de seksuele opvoeding, voornamelijk over de veiligheid van hun kind en het leren 
aangeven van de eigen grenzen
• Ondanks dat ouders aangeven veel en makkelijk te kunnen praten over onderwerpen die met seksuele opvoeding te maken hebben, 

hebben veel van hen wel vragen over dit onderwerp.
• Onderwerpen waar ouders vooral vragen over hebben, hebben betrekking op een veilige ontwikkeling, het aangeven van eigen grenzen en 

het waarschuwen voor mensen met verkeerde bedoelingen. Bij kinderen vanaf 8 jaar is het gebruik van internet en sociale media ook een 
onderwerp waar ouders vaak vragen over hebben.

• Onderwerpen rondom de veiligheid van het kind en het aangeven van eigen grenzen lijken dus de grootste rol te spelen bij ouders. Meer 
dan onderwerpen zoals de puberteit, verliefdheid, seks en porno.

• Vragen die veel gesteld worden binnen meerdere leeftijdscategorieën:
- Hoe kan ik mijn kind ondersteunen in een veilige en gezonde seksuele ontwikkeling? (0-4 jaar, 4-8 jaar, 8-12 jaar en 12+ jaar)
- Hoe leer ik mijn kind zijn/haar eigen grenzen aan te geven? (4-8 jaar, 8-12 jaar, 12+ jaar)
- Hoe leg ik mijn kind uit dat er mensen met verkeerde bedoelingen bestaan? (4-8 jaar, 8-12 jaar, 12+ jaar)
- In hoeverre moet ik het internet- en sociale mediagebruik van mijn kind controleren? (8-12 jaar, 12+ jaar)

Er is voornamelijk behoefte aan informatie over veiligheid, het aangeven van eigen grenzen en het gebruik van sociale 
media
• Meer dan de helft van de ouders kon op hun vragen over seksuele opvoeding geen of geen goed antwoord vinden.
• Juist op de meest gestelde vragen over veiligheid, het aangeven van grenzen en het gebruik van sociale media kunnen ouders het minst 

goed antwoord vinden.

Ouders winnen het liefst informatie in bij andere ouders of via internet
• Informatie over seksuele opvoeding wordt het vaakst ingewonnen bij andere ouders/kenissen en via websites over seksuele opvoeding.
• Het CJG, de huisarts en de schoolarts zijn de meest bekende instellingen of personen om naartoe te gaan bij vragen of problemen. Ouders 

van peuters zijn het meest bekend met het consultatiebureau. 



Is er behoefte aan ondersteuning en in welke vorm?

Bijna driekwart van de ouders heeft geen behoefte aan hulp of ondersteuning, maar boeken of interactieve websites 
kunnen onderwerpen rondom seksuele opvoeding wel makkelijker bespreekbaar maken
• Bijna driekwart van de ouders geeft aan geen behoefte te hebben aan hulp of ondersteuning bij de seksuele opvoeding van hun kind.
• De ouders die er wel behoefte aan hebben, geven aan vooral in de vorm van (online) informatie hulp te willen krijgen (informatieve boeken, 

websites etc.)
• Ouders die het niet makkelijk vinden om erover te praten geven aan dat (visuele) boeken en interactieve websites of apps zouden kunnen 

helpen onderwerpen rondom seksuele opvoeding makkelijker bespreekbaar te maken met hun kind.

Zaken in de media zouden kunnen helpen dingen bespreekbaar te maken
• Eenderde van de kinderen komt wel eens thuis met vragen naar aanleiding van zaken die in de media verschijnen rondom seksualiteit.
• Bijna alle ouders vinden dat dergelijke zaken in de media (soms) zouden kunnen helpen met dit onderwerp bespreekbaar maken.
• Bijna de helft van de ouders met kinderen boven de 12 geeft daarom ook aan met hun kind te hebben gesproken over het actuele 

onderwerp #metoo.

Bijna alle ouders verwachten ondersteuning van de school, eenderde geeft aan dat de school van hun kind een actievere 
rol zou moeten aannemen op het gebied van seksuele opvoeding
• Bijna driekwart van de ouders geeft aan niet of nauwelijks geïnformeerd te zijn over de behandeling van seksuele opvoeding op school.
• De meeste ouders verwachten een enigszins actieve bijdrage vanuit school. Van hen geeft eenderde aan dat de rol van de school van hun 

kind hierin te beperkt is.
• Daarbij heeft tweederde van de ouders geen idee hoe er om wordt gegaan met seksuele incidenten op de school van hun kind. Slechts één 

op de tien ouders geeft aan dat de school hier goed mee omgaat en ook open over is.
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ONDERZOEKSRESULTATEN
H1: HOE LEEFT SEKSUELE OPVOEDING ONDER OUDERS?



Bijna driekwart ouders bezig met seksuele opvoeding

EEN KWART IS HIER REGELMATIG TOT CONTINU MEE BEZIG, SLECHTS 8% IS HIER NOOIT MEE BEZIG

3% 22% 46% 21% 8%

Continu Regelmatig Af en toe Sporadisch Nooit

71% 

Hoe vaak ben jij als ouder bezig met de seksuele opvoeding van je kind?

Basis: alle respondenten (n=271)
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Invulling seksuele opvoeding verschilt per leeftijdscategorie
OUDERS VAN BASISSCHOOLKINDEREN BEZIG MET LICHAMELIJKE VERANDERINGEN, OUDERS VAN KINDEREN

OP DE MIDDELBARE SCHOOL MEER BEZIG MET SEKS EN VEILIGHEID

Wat doe je zoal aan seksuele opvoeding?

Basis: ouders die sporadisch tot continu bezig zijn met seksuele opvoeding en antwoord
hebben gegeven op de vraag (max n=239)

Praten over relaties en 
fysieke veranderingen.

Praten over wat je moet 
doen als iemand 
(ongewenst) aan je zit.

Benoemen van geslachts-
delen. 

Praten over verschillen 
tussen mannen en 
vrouwen.

Eerlijk antwoord geven op 
vragen over seksualiteit.

Verschil tussen jongens 
en meisjes uitleggen.

Kind eigen lichaam laten 
ontdekken.

Het benoemen van het 
verschil tussen 
geslachtsdelen jongens 
en meisjes.

Uitleg geven over 
voorbehoedsmiddelen.

Bespreken van 
seksualiteit, omgaan met 
anderen, respect hebben 
voor anderen, liefde en 
porno.

Uitleg geven over 
loverboys en dat niemand 
aan je lichaam mag zitten 
als je dat niet wilt.

Praten over seks en liefde 
en het verschil 
hiertussen.

” ” ” ”

” ” ” ”

” ” ” ” ”



Eenderde weet zeker kind goed te kunnen begeleiden
DE HELFT DENKT DIT GOED TE DOEN, MAAR WEET HET NIET ZEKER. SLECHTS 5% DENKT DAT DE SEKSUELE

OPVOEDING BETER KAN. OPEN EN EERLIJK ZIJN BELANGRIJKSTE “JUISTE” MANIER VAN SEKSUELE OPVOEDING

35%

51%

5%

9%

Ja, weet ik zeker

Ik denk van wel, maar weet het niet zeker

Nee, dat kan beter denk ik

Weet ik eigenlijk niet zo goed

Open en eerlijk zijn maar 
ook niet meer informatie 
geven dan op dit moment 
gevraagd wordt.

Eerlijk vertellen en reactie 
peilen of het antwoord 
voldoende is.

Eerlijk communiceren op 
een leeftijdsgeschikte 
manier.

De juiste manier is ingaan 
op de behoeft aan 
informatie van mijn 
kinderen.

Als ouders zijnde vooral 
open staan naar je kind 
toe om hierover met je te 
kunnen praten.

Ik denk niet dat er een 
juiste manier is, maar dat 
het allerbelangrijkste Is 
om er open over te zijn.

””

” ”

” ”

Heb je het gevoel dat je je kind op een juiste manier kunt begeleiden hierin? 

Basis: alle respondenten (n=271)

Wat is volgens jou de juiste manier?

Basis: ouders die denken of zeker weten hun kind op de juiste manier te begeleiden
(max n=262)

Kind op juiste manier begeleiden? 

Wat is de jusite manier? 



Meer dan een kwart praat regelmatig tot continu over dingen die met 
seksuele opvoeding te maken hebben
BIJNA DE HELFT PRAAT ER AF EN TOE OVER. EEN KWART PRAAT ER SPORADISCH TOT NOOIT OVER, VAN HEN

GEEFT BIJNA DE HELFT AAN ER OOK NIET VAKER OVER TE WILLEN PRATEN

1% 28% 45% 21% 6%

Continu Regelmatig Af en toe Sporadisch Nooit

14%

29%

43%

13%

Ja Misschien Nee Weet ik niet

Praten over dingen die met seksuele opvoeding te maken hebben:

Vaker over willen praten?

Hoe vaak praat je over dingen die met seksuele opvoeding te maken hebben?

Basis: ouders met kinderen ouder dan 2 en die sporadisch tot continu met seksuele opvoeding
bezig zijn (n=260)

Wat is volgens jou de juiste manier?

Basis: ouders die sporadisch of nooit erover praten (n=69)
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Ontwikkelingen lichaam veelbesproken onderwerp

Kan je een paar concrete voorbeelden geven van wat je dan zoal bespreekt?

Basis: ouders met kinderen ouder dan 2 en die af en toe tot continu dingen bespreken die met 
seksuele opvoeding te maken hebben (max n=189)

Lichamelijke 
ontwikkeling.

Verliefdheid

Lichaamsdelen

Hoe baby’s gemaakt 
worden.

Veranderingen in zijn 
bijna puberende lichaam.

Benoemen van lichaam.
Verschil benoemen 
tussen jongen/meisje.

Lichamelijke verschillen.

Menstruatie
Grenzen aangeven in wat 
jij wilt hoe ver de ander 
gaat.

Veilig seks hebben.
Lichamelijke 
veranderingen.

” ” ” ”

” ” ” ”

” ” ” ” ”



Vooral gesproken over seksuele opvoeding wanneer kind met vragen komt of 
naar aanleiding van gebeurtenissen
BIJNA NIEMAND BESPREEKT DINGEN DIE MET SEKSUELE OPVOEDING TE MAKEN HEBBEN OP EEN SPECIFIEK

MOMENT

3%

10%

28%

51%

74%

81%

Doe ik op een specifiek moment op de dag

Anders, namelijk:

Geen idee, het gebeurt gewoon

Als ik iets hoor op het nieuws of via media

Ik laat me leiden door gebeurtenissen in de omgeving zoals op
school of bij sporten etc.

Wanneer mijn kind zelf met vragen komt

41%

65%

18%

36%

Wanneer of op welk moment praat je hierover met je kind?

Basis: ouders met kinderen ouder dan 2 en die af en toe tot continu dingen bespreken die met 
seksuele opvoeding te maken hebben (n=191)



Ouders vinden het niet moeilijk om over seksuele opvoeding te praten

HET LICHAAM EN LICHAMELIJKE VERANDERINGEN ZIJN MAKKELIJKERE ONDERWERPEN OM OVER TE PRATEN, 
SEKS WORDT VAKER ALS EEN MOEILIJK ONDERWERP ERVAREN

18% 39% 33% 8% 2%

Heel makkelijk Makkelijk Niet makkelijk/ niet moeilijk Moeilijk Heel moeilijk

57% 10%

“Verschil tussen 
jongetje en meisje”

“Verliefdheid”

23% 13%

“Ontwikkeling van je lijf”

“Grenzen aangeven”

“Zijn eigen lichaam en 
wat er mee gebeurt”

“Zaken over het 
vrouwelijk lichaam”

“De daadwerkelijke 
seksuele activiteiten”“Seks”

“Dat er mensen zijn die 
verkeerde bedoelingen 

kunnen hebben”

Makkelijk dan wel 
moeilijk om over te 

praten?

Hoe makkelijk dan wel moeilijk vind je het om met je kind te praten over dingen die met seksuele opvoeding te maken hebben?

Basis: ouders met kinderen ouder dan 2 (n=260)

Wat vind je vooral een makkelijk/moeilijk onderwerp om over te praten?
Basis: makkelijk tot heel makkelijk (n=148), moeilijk tot heel moeilijk (n=24)



De helft wordt nooit boos over seksueel gedrag, een kwart af en toe

HELEMAAL NIEMAND WORDT VAAK BOOS OVER SEKSUEEL GEDRAG

0%

5%

19%

51%

25%

Ja, vaak

Ja, soms

Ja, een enkele keer

Nee, nooit

Niet van toepassing

9%

2%

19%

23%

60%

Word je wel eens boos over het seksuele gedrag van je kind?

Basis: alle respondenten (n=271)
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ONDERZOEKSRESULTATEN
H2: AAN WELKE INFORMATIE IS BEHOEFTE?



Wanneer te beginnen met seksuele opvoeding meest gestelde 
vraag bij 0-4 jaar
VRAGEN OVER SEKSUALITEIT EN SEKSUEEL GEDRAG ZIJN MINDER VAN BELANG

20%

24%

28%

28%

32%

32%

36%

48%

52%

Hoe reageer ik als mijn kind vragen over seksualiteit stelt?

Eigenlijk helemaal niets

Hoe reageer ik op seksueel gedrag van mijn kind?

In hoeverre moet ik vragen eerlijk beantwoorden of het nog
vaag houden?

Wat vertel ik wel en wat niet?

Wat is ‘normaal’ gedrag en wat niet?

Kan ik al grenzen stellen aan seksueel gedrag of moet ik het
vrij laten?

Hoe kan ik mijn kind ondersteunen in een gezonde en veilige
seksuele ontwikkeling?

Wanneer moet je beginnen met de seksuele opvoeding?

Welke van deze vragen heb jij jezelf wel eens gesteld?

Basis: ouders met kinderen van 0-4 jaar (n=25)

0-4 jaar

Veelgestelde vragen die terugkomen bij 
andere leeftijdscategorieën worden 

aangegeven met een roze rand



Eigen grenzen aangeven en veiligheid belangrijkste vragen 4-8 jaar

UITLEGGEN DAT ER MENSEN MET VERKEERDE BEDOELINGEN BESTAAN EN HET AANGEVEN VAN EIGEN

GRENZEN MEEST BELANGRIJK, VRAGEN OVER SEKSUEEL GEDRAG, SEKS EN PORNO MINDER BELANGRIJK

4%

10%

13%

13%

15%

21%

23%

23%

23%

29%

42%

44%

48%

56%

73%

Is het schadelijk voor mijn kind om over seksuele onderwerpen te praten?

Eigenlijk helemaal niets

Wat weet mijn kind al over seks?

Hoe schadelijk is het als mijn kind op een pornosite komt?

Wat betekent kleuterverliefdheid?

Wat is ‘normaal’ seksueel gedrag en wat niet?

Hoe reageer ik op seksueel gedrag van mijn kind?

Wanneer gaan seksspelletjes als ‘doktertje spelen’ te ver en welke actie moet ik ondernemen?

Welke kindvriendelijke boeken en websites zijn er over seks en seksualiteit?

Hoe reageer ik als mijn kind geïnteresseerd is/vragen stelt over seksualiteit?

Op welke leeftijd begin ik met seksuele opvoeding?

In hoeverre moet ik vragen eerlijk beantwoorden of het nog vaag houden?

Hoe kan ik mijn kind ondersteunen in een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling?

Hoe leer ik mijn kind zijn/haar eigen grenzen aan te geven?

Hoe leg ik mijn kind uit dat er mensen met verkeerde bedoelingen bestaan?

Welke van deze vragen heb jij jezelf wel eens gesteld?

Basis: ouders met kinderen van 4-8 jaar (n=48)

4-8 jaar



Naast grenzen aangeven en veiligheid, sociale media ook belangrijk 
onderwerp bij 8-12 jaar
VRAGEN OVER PORNO EN SEKSUEEL ACTIEF ZIJN MINDER VAN BELANG

3%

7%

8%

14%

19%

28%

29%

31%

32%

35%

36%

39%

44%

44%

53%

65%

67%

Is het schadelijk voor mijn kind om over seksuele onderwerpen te praten?

In hoeverre is kijken naar porno voor kinderen schadelijk?

Eigenlijk helemaal niets

In hoeverre moedig ik met seksuele opvoeding mijn kind aan seksueel actief te worden?

In hoeverre moet ik me bemoeien met of juist afzijdig blijven bij de relatie van mijn kind?

Hoe bereid ik mijn kind voor op de puberteit?

Op welke leeftijd begin ik met seksuele opvoeding?

Wat vertel ik mijn kind over verliefdheid en relaties?

Welke kindvriendelijke boeken en websites zijn er over seks en seksualiteit?

Hoe praat ik met mijn zoon/dochter over veranderingen in de puberteit?

Welke grenzen trek ik rondom seksueel gedrag?

Op welke leeftijd krijgt mijn kind interesse voor onderwerpen rondom seks en seksualiteit?

Wat vertel ik mijn kind over seks of seksualiteit?

In hoeverre moet ik het internet en sociale media gebruik van mijn kind controleren?

Hoe kan ik mijn kind ondersteunen in een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling?

Hoe leg ik mijn kind uit dat er mensen met verkeerde bedoelingen bestaan?

Hoe leer ik mijn kind zijn/haar eigen grenzen aan te geven?

53% 80%

Welke van deze vragen heb jij jezelf wel eens gesteld?

Basis: ouders met kinderen van 8-12 jaar (n=72)

8-12 jaar



Veiligheid, grenzen aangeven en sociale media gebruik ook meest 
belangrijk bij 12 jaar en ouder
VRAGEN OVER SEKSUEEL ACTIEF ZIJN EN PORNO OOK HIER MINDER VAN BELANG

8%

14%

17%

23%

24%

28%

31%

39%

40%

55%

55%

59%

63%

In hoeverre moedig ik met seksuele opvoeding mijn kind aan seksueel actief
te worden?

Eigenlijk helemaal niets

Is kijken naar porno schadelijk voor kinderen?

Hoe voorkom ik dat mijn kind al op jonge leeftijd seksueel actief is?

Hoe weet ik of mijn kind al seksueel actief is?

Hoe steun ik mijn kind bij liefdesverdriet?

Wat vertel ik mijn kind over verliefdheid en het hebben van relaties?

In hoeverre moet ik me bemoeien met of juist afzijdig blijven bij de
relatie/verliefdheid van mijn kind?

Wat vertel ik mijn kind over seks en seksualiteit?

Hoe kan ik mijn kind ondersteunen in een gezonde en veilige seksuele
ontwikkeling?

In hoeverre moet ik het internet en sociale media gebruik van mijn kind
controleren?

Hoe leer ik mijn kind zijn/haar eigen grenzen aan te geven?

Hoe waarschuw ik mijn kind voor mensen met verkeerde bedoelingen?

Welke van deze vragen heb jij jezelf wel eens gesteld?

Basis: ouders met kinderen van 12 jaar en ouder (n=123)

12+ jaar



De helft met kinderen van 0-4 jaar kon op alle vragen goed antwoord 
vinden
OP DE VRAGEN HOE HET KIND HET BESTE ONDERSTEUND KAN WORDEN DE SEKSUELE ONTWIKKELING EN WANNEER

TE BEGINNEN MET DE SEKSUELE OPVOEDING KON HET MINST GOED ANTWOORD WORDEN GEVONDEN

47%

Kon op alle vragen goed 
antwoord vinden: 

Geen of geen goed antwoord op:

1

2

3

Hoe kan ik mijn kind ondersteunen in een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling?

Wanneer moet je beginnen met de seksuele opvoeding?

Wat is ‘normaal’ gedrag en wat niet?

26%

21%

16%

0-4 jaar

Op welke vraag/vragen kon jij geen of geen goed antwoord vinden?

Basis: ouders met kinderen van 0-4 jaar (n=25)



Eenderde met kinderen van 4-8 jaar kon op alle vragen goed antwoord 
vinden
MEEST GESTELDE VRAGEN OVER VEILIGHEID EN EIGEN GRENZEN AANGEVEN OOK HET MEEST MOEILIJK OM

EEN GOED ANTWOORD OP TE VINDEN

34%

Kon op alle vragen goed 
antwoord vinden: 

Geen of geen goed antwoord op:

1

2

3

Hoe leg ik mijn kind uit dat er mensen met verkeerde bedoelingen bestaan?

Hoe leer ik mijn kind zijn/haar eigen grenzen aan te geven?

In hoeverre moet ik vragen eerlijk beantwoorden of het nog vaag houden?

34%

23%

23%

4-8 jaar

Op welke vraag/vragen kon jij geen of geen goed antwoord vinden?

Basis: ouders met kinderen van 4-8 jaar (n=44)



De helft met kinderen van 8-12 jaar kon op alle vragen goed antwoord 
vinden
MEEST GESTELDE VRAGEN OVER VEILIGHEID EN EIGEN GRENZEN AANGEVEN OOK HET MOEILIJKST OM EEN

GOED ANTWOORD OP TE VINDEN

48%

Kon op alle vragen goed 
antwoord vinden: 

Geen of geen goed antwoord op:

1

2

3

Hoe leer ik mijn kind zijn/haar eigen grenzen aan te geven?

Hoe leg ik mijn kind uit dat er mensen met verkeerde bedoelingen bestaan?

In hoeverre moet ik het internet en sociale media gebruik van mijn kind controleren?

27%

25%

15%

8-12 jaar

Op welke vraag/vragen kon jij geen of geen goed antwoord vinden?

Basis: ouders met kinderen van 8-12 jaar (n=67)

Welke kindvriendelijke boeken en websites zijn er over seks en seksualiteit?

Op welke leeftijd begin ik met seksuele opvoeding?



Bijna vier op de tien met kinderen vanaf 12 jaar kon op alle vragen 
goed antwoord vinden
MEEST GESTELDE VRAGEN OVER VEILIGHEID EN EIGEN GRENZEN AANGEVEN EN HET GEBRUIK VAN SOCIALE

MEDIA OOK HET MOEILIJKST OM EEN GOED ANTWOORD OP TE VINDEN

38%

Kon op alle vragen goed 
antwoord vinden: 

Geen of geen goed antwoord op:

1

2

3

In hoeverre moet ik het internet en sociale media gebruik van mijn kind controleren?

Hoe waarschuw ik mijn kind voor mensen met verkeerde bedoelingen?

Hoe leer ik mijn kind zijn/haar eigen grenzen aan te geven??

20%

20%

20%

12+ jaar

Op welke vraag/vragen kon jij geen of geen goed antwoord vinden?

Basis: ouders met kinderen van 8-12 jaar (n=67)



Informatie wordt het vaakst ingewonnen bij andere ouders/vrienden
DAARNA BEZOEKEN OUDERS HET LIEFST EEN WEBSITE OVER SEKSUALITEIT/SEKSUELE OPVOEDING OF EEN

WEBSITE VOOR OUDERS OVER OPVOEDEN/ONDERWIJS

Hieronder staat een vraag die jij jezelf wel eens hebt gesteld over seksuele opvoeding. Waar zou je het eerste informatie in gaan winnen?

Basis: ouders die een of meer veelgestelde vragen hebben geselecteerd (n=235)

7% 35% 22% 4% 31%

Geheel Grotendeels In beperkte mate Helemaal niet Weet ik niet meer

Gevonden informatie bruikbaar?

Waar informatie inwinnen?

30%

27%

15%

10%

4%

1%

9%

Bij andere ouders/vrienden

Op een website over seksualiteit/seksuele opvoeding

Op een website voor ouders over
opvoeden/onderwijs

Ergens anders

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin of een ander
opvoedingssteunpunt van de gemeente

Bij de leraar/docent/decaan/intern begeleider

Weet ik niet



Ouders zijn het meest bekend met het CJG als instelling voor vragen 
over seksuele opvoeding
NA HET CJG ZIJN OUDERS HET MEEST BEKEND MET DE HUISARTS EN DE SCHOOLARTS. OUDERS ZIJN ER

MINDER BEKEND MEE DAT ZE BIJ DE LERAAR, DOCENT OF DECAAN TERECHT KUNNEN

11%

16%

14%

23%

27%

27%

31%

54%

59%

Nee

Ergens anders, namelijk:

Leraar/docent/decaan/intern begeleider

Jeugdhulp van de gemeente (wijkteam, jeugdteam)

Een kinderpsycholoog

Consultatiebureau

Schoolarts

Huisarts

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

84%

29%

13%

Weet je bij welke persoon of instelling je terecht kan met vragen over of problemen met seksuele opvoeding?

Basis: alle respondenten (n=271)

“Andere ouders”

“Internet”

“Eigen vrienden 
en kenissen”
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ONDERZOEKSRESULTATEN
H3: IS ER BEHOEFTE AAN ONDERSTEUNING EN IN WELKE VORM?



Bijna driekwart heeft geen behoefte aan hulp of begeleiding

EEN KWART VAN DE OUDERS ZOU (MISSCHIEN) WEL HULP WILLEN, VOORNAMELIJK IN DE VORM VAN (ONLINE) 
INFORMATIE EN TIPS

4%

18%

72%

5%

Ja Misschien Nee Weet ik niet

En boek/website waar 
tips in staan. Of iets wat 
je samen met je kind kan 
lezen.

Informatie, richtlijnen, 
boeken die je kunt 
doornemen met je kind.

Gesprekken met andere 
mensen over hun 
ervaringen en aanpak.

Meer leuke, basic uitleg 
online, dus privé te 
gebruiken, a la Dr. Corry.

Tips op een website, 
eventueel een 
mogelijkheid (online) 
vragen te stellen.

online informatie, leuke 
tv-programmas of 
youtubefilmpjes voor 
pubers.

””

” ”

Heb je behoefte aan hulp of begeleiding op het gebied van seksuele opvoeding van je kind?

Basis: alle respondenten (n=271)

Waar zou deze hulp uit moeten bestaan?

Basis: ouders die wel of misschien hulp willen (n=60)

Behoefte aan hulp of begeleiding?

” ”

22%
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Boeken of (interactieve) websites kunnen het makkelijker maken om
over dingen die met seksuele opvoeding te maken hebben te praten

Wat maakt het makkelijker om erover te praten?

Basis: ouders met kinderen ouder dan 2 en die het niet makkelijk tot heel moeilijk vinden om 
over seksuele opvoeding te praten (max n=107)

Een app of website 
waardoor je weet bij 
welke leeftijd bepaalde 
onderwerpen passend 
zijn.

Als er dus ook op school 
aandacht aan wordt 
besteed. Een makkelijk 
leesbaar boek: zou zelfs 
een strip kunnen zijn.

Kan me voorstellen een 
boek. Maar met kind van 
2 niet zo al mee bezig dat 
ik daar naar op zoek ben. 

Een app of website met 
een spel- element.

Een boek, dan met een 
normaal grappig verhaal

Erover lezen misschien.
Hoe te starten, wellicht 
met tips in de vorm van 
een artikel.

Een app of boek met 
handvaten.

Een boek. Info wanneer 
school het thema aan de 
orde heeft. Dan kan ik 
aanhaken.

Een boek waarin tips 
staan. Vooral over 
wanneer je wat aansnijdt 
(op welke leeftijd 
bijvoorbeeld).

Interactieve site, waar je 
alle vragen kunt stellen 
en realistische en 
betrouwbare informatie 
krijgt. 

Reclames op tv en radio, 
wat dan een aanleiding 
kan zijn om hetgeen 
gezonden wordt aan 
boodschap te bespreken.

” ” ” ”

” ” ” ”

” ” ” ” ”



Eenderde van de kinderen komt wel eens thuis met vragen na zaken in 
de media
BIJNA ALLE OUDERS VINDEN DAT ZAKEN IN DE MEDIA (SOMS) ZOUDEN KUNNEN HELPEN OM SEKSUALITEIT

BESPREEKBAAR TE MAKEN

2%

32%

66%

Ja, dat gebeurt regelmatig

Ja, dat gebeurt wel eens

Nee, daar merk ik niks van

Merk je dat jouw kind door zaken die 
in de media verschijnen met vragen 
thuis komt?

Merk je dat jouw kind door zaken die in de media verschijnen (zoals de intieme fotoshoot met 
Tim Hofman en Jan Versteegh voor het tijdschrift L’HOMO) met vragen thuiskomt?

Basis: ouders met kinderen ouder dan 4 (n=195)

Helpen zaken in de media het om het 
bespreekbaar te maken?

16%

70%

13%

Wel

Soms wel, soms niet

Niet

Helpen deze media volgens jou wel of niet om seksualiteit bespreekbaar te maken?

Basis: ouders met kinderen ouder dan 4 (n=195)



Bijna de helft van de ouders heeft met hun kind gesproken over 
#metoo
EENVIJFDE HEEFT DIT NOG NIET GEDAAN, MAAR IS DIT WEL VAN PLAN

42%

16%

22%

20%

47%

27%

14%

12%

Ja, ik heb hierover met mijn kind gesproken

Nee, ik heb hier nog niet met mijn kind over gesproken, maar dit ga ik wel
doen

Nee, ik heb hier niet met mijn kind over gesproken en dit ga ik ook niet
doen

Ik heb hier niet over nagedacht

Jongen Meisje

12+ jaar

In de media verschijnen onder #metoo op dit moment veel verhalen van vrouwen over seksueel 
misbruik/bejegening van vrouwen. Heb je hierover onlangs met je kind gesproken?

Basis: ouders met kinderen vanaf 12 jaar (n=123)

Verschillen niet 
significant



Helft van de ouders niet geïnformeerd over de behandeling van 
seksuele opvoeding op school
OP DE BASISSCHOOL WORDT VOORNAMELIJK MET PROJECTEN GEWERKT, OP DE MIDDELBARE SCHOOL

WORDT VOORAL SEKSUELE VOORLICHTING GEGEVEN TIJDENS BIOLOGIELES

7%

8%

8%

23%

49%

5%

Ik ben hier volledig over geïnformeerd

Ik ben hier deels over geïnformeerd

Ik ben hier wel eens informatie over ontvangen

Ik ben hier nauwelijks over geïnformeerd

Ik ben hier niet over geïnformeerd

Weet ik niet

Mentorlessen voor de 
sociale kant, bij Bio de 
techniek, en daar waar 
het ter sprake komt.

School geeft in groep 7 en 
8 voorlichting over 
seksuele opvoeding.

Lentekriebels project

Seksuele voorlichting en 
biologie van 
geslachtsorganen en 
reproductie.

Ze hebben ieder jaar een 
thema week rondom 
sexualiteit.

Veel in de biologieles in 
klas 2 (of 3).

””

” ”

” ”

In hoeverre ben je geïnformeerd over de behandeling van seksuele opvoeding op school?

Basis: ouders met kinderen vanaf 4 jaar (n=243)



Negen op de tien vindt dat scholen een (enigszins) actieve rol in 
moeten nemen op het gebied van seksuele opvoeding
EENDERDE VAN DE OUDERS GEEFT AAN DAT DE SCHOOL VAN HUN KIND HIER ACTIEVER IN ZOU MOETEN ZIJN

16%

75%

9%

Zeer actieve rol Enigszins actieve rol Geen actieve rol

34%

27%

39%

Ja Nee Weet ik niet

In welke mate zouden scholen een actieve rol in moeten nemen? Moet de school van je kind een actievere rol hierin innemen?

91%

In welke mate zouden scholen een actieve rol moeten innemen op het gebied van seksuele opvoeding?

Basis: ouders met kinderen vanaf 4 jaar (n=243)

Zou de school van jouw kind naar jouw mening een actievere rol moeten innemen?

Basis: ouders met kinderen vanaf 4 jaar die vinden dat scholen een (enigszins) 
actieve rol moeten innemen (n=222)



Tweederde van de ouders heeft geen idee hoe er op school wordt 
omgegaan met seksuele incidenten
SLECHTS ÉÉN OP DE TIEN OUDERS GEEFT AAN DAT DE SCHOOL HIER GOED MEE OMGAAT EN OPEN OVER IS

9%

6%

0%

6%

11%

68%

De school gaat hier goed mee om en is hier open over naar
de ouders

De school gaat hier redelijk mee om en is hier open over
naar de ouders

De school gaat hier niet goed mee om, maar is hier wel
open over naar de ouders

De school is hier niet open over

Seksuele incidenten zijn nog nooit voorgekomen op school

Geen idee

3%

14%

17%

5%

Hoe gaat de school om met seksuele incidenten op school?

Basis: ouders met kinderen vanaf 4 jaar (n=243)
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ONDERZOEKSRESULTATEN
H4: EVALUATIE ARTIKELEN



Seksuele opvoeding van peuters – Opvoeden.nl

Positieve reacties 67%

• “Het gehele stukje is 
duidelijk, in heldere taal”

Negatieve reacties 33%

• “Het woord ‘moeten’staat 
mij hier tegen”

Header

Positieve reacties 100%

• “Concrete tips hoe om te 
gaan met de nieuws-
gierigheid van mijn kind”

• “Eens”

Tekst

92% 8%

Basis: (n=6)



Seksuele opvoeding van basisschoolkind – Opvoeden.nl

Positieve reacties 53%

• “Helder en concreet”
• “Goede tips, op zich 

allemaal ‘open deuren’, 
maar fijn om ze allemaal op 
een rijtje te hebben”

• “Ik vind alle tips wel handig, 
goed om als ouer hier me 
bezig te zijn”

Negatieve reacties 10%

• “Wat ontbreekt is iets over 
‘mensen met slechte 
bedoelingen’”

• “Beetje summier”

Header + tips

Neutrale reacties 37%

• “Technische kanten niet zo 
duidelijk”

• “Ik mis hoe ik het concreet 
zou kunnen bespreken met 
mijn kind”

• “Het blijft vrij summier hier”

Positieve reacties 84%

• “Handig de verwijzingen”
• “Fijn, verwijzingen voor 

meer informatie”
• “Gelijk door klikken met 

vragen”

Negatieve reacties 8%

• “Hoe zit het met kinderen 
van 7 en 8?”

Meer informatie

Neutrale reacties 8%

• “Maar wat doe je in de 
tussenliggende leeftijd van 
6-9 jaar?”

57% 32% 10%

Basis: (n=31)



Seksuele opvoeding voor pubers – Opvoeden.nl

Positieve reacties 86%

• “Fijn dat het erkend wordt dat je 
vragen kunt hebben”

• “Goede uitleg, ook over zaken waar 
je als ouder niet meteen aan denkt”

• “Aangeven dat er meer bij komt 
kijken dan alleen seksuele 
voorlichting”

Negatieve reacties 4%

• “Hoog duh-gehalte”

Wat is het + waarom belangrijk?

Neutrale reacties 10%

• “Ik doe het niet alleen, basisschool 
en BSO hebben al veel gedaan”

Positieve reacties 70%

• “Praktisch”
• “Duidelijk en concreet”
• “Ja, dit vind ik wel een mooi 

overzichtje”
• “Een voorbeeld zijn: heel 

belangrijk!”

Negatieve reacties 12%

• “Ik ben niet van de regels”
• “Deze regels vind ik een raar 

voorbeeld”

Hoe doe je het?

Neutrale reacties 18%

• “Dit is een wel erg algemeen advies, 
het kopje doet vermoeden dat er 
meer praktische info wordt 
gegeven”

• “Voor mij een open deur”

75% 16% 9%

Basis: (n=30)



Seksuele voorlichting voor pubers – Opvoeden.nl

Positieve reacties 72%

• “Geruststellend”
• “Handige checklist”
• “Opsomming lijkt een open deur, 

maar als iedereen zich bewust 
wordt hiervan zou het bijdragen 
aan een goede seksuele 
opvoeding voor kinderen”

Negatieve reacties 11%

• “Te negatief begin”
• “Zijn allemaal in mijn optiek open 

deuren”

Wat moet je kind weten?

Neutrale reacties 17%

• “Ik mis een item over open staan 
dat kind gevoelens kan hebben 
voor hetzelfde geslacht”

• “Anticonceptie kan wel wat beter 
worden uitgelegd”

Positieve reacties 70%

• “Luisteren, niet betweteren. Goede tip! 
Zeker bij pubers”

• “Zinvolle info om nog eens op een rijtje 
te hebben”

• “Site was mij ook niet bekend, goed 
om te weten dus dat deze er is”

Negatieve reacties 13%

• “Ik vind het raar om “kind” met “het” 
aan te duiden”

• “Jammer dat ik doorverwezen word. 
Waarom kan ik de tips niet meteen 
krijgen?

Tips voor seksuele voorlichting

Neutrale reacties 17%

• “Beetje vaag”
• “Folder neerleggen vind ik echt niet 

handig. Dat geeft een boodschap af 
dat je er als ouder niet over durft te 
praten”

71% 17% 12%

Basis: (n=25)



Seksuele opvoeding voor jongvolwassene – Opvoeden.nl

Positieve reacties 46%

• “Duidelijk”
• “Open deur, maar goed om het 

voor anderen te noemen”
• “Goede tip om je kinderen te 

laten merken dat ze wel altijd 
bij je terecht kunnen met 
vragen”

Negatieve reacties 27%

• “Een weinig zeggend stukje, 
waar ik als ouder niet veel aan 
heb”

Intro + praten over seks

Neutrale reacties 27%

• “Jammer dat hier alleen 
onderwerpen staan met 
‘technische aandacht’ en niet 
over beleving en 
relatievorming”

Positieve reacties 42%

• “Brengt me op het idee om daar 
ook over te praten”

• “Mee eens”

Negatieve reacties 29%

• “Er staan veel moeilijke termen in”
• “Als dit op 18-jarige leeftijd nog 

moet worden uitgelegd ben je een 
jaar of 8 te laat, denk ik”

Onveilige seks

Neutrale reacties 29%

• “Een zeer kort stukje waarbij ik, 
voor wat ik wil weten, steeds moet 
doorklikken. Niet handig”

44% 28% 28%

Basis: (n=9)



Aandacht op school – Oudersonderwijs.nl

Positieve reacties 45%

• “Nette tekening die duidelijk is”
• “Daar waar de school het voorzetje 

geeft kunnen ouders het 
overnemen”

Negatieve reacties 45%

• “De foto vind ik ongepast, alsof elke 
ontmoeting tussen man en vrouw 
leidt tot een baby”

Header + intro

Neutrale reacties 10%

Positieve reacties 33%

• “Interessant percentage”
• “Goed om een referentie te hebben”

Het onderzoek

Neutrale reacties 50%

• “Ik zou graag willen weten hoe groot 
die onderzochte groep was en waar 
in het land”

Negatieve reacties 17%

Positieve reacties 80%

• “Vanuit ouderperspectief is dit nutige 
informatie die je zelf in de praktijk 
kan brengen”

Negatieve reacties 15%

• “Het is goed als de school hier ook 
een rol in heeft”

Praat erover: thuis en op school

Neutrale reacties 5%

63% 13% 24%

Basis: (n=20)



Positieve reacties 100%

• “Nooit van gehoord. Leuk!”
• “Handig toepasbaar, lijkt me”
• “Thema is goed gevonden want 

respect is heel belangrijk hierbij”

Week van de Lentekriebels

Positieve reacties 67%

• “Blijft wenselijk, maar wel goed dat 
het in een kerndoel omschreven is”

• “Interessant om te weten dat 
Rugersstichting dit doet”

Het onderzoek

Neutrale reacties 25%

• “Ik betwijfel of de scholen hiermee 
aan de slag zouden moeten gaan. Ze 
hebben al een enorme werkdruk en 
het is iets wat ouders zouden 
moeten doen”

Negatieve reacties 8%

Positieve reacties 17%

Week van de Lentekriebels

Negatieve reacties 83%

• “Wat voor onderzoek, welke 
vraagstelling etc. Ik vind dit zo 
algemeen en daardoor vaag”

• “Wat gaan we daar dan aan doen?”
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Bijlage



Achtergrondinformatie 

OUDERS KIND

2%

15%

5%

36%

40%

1%

Lager onderwijs

MBO

HAVO / VWO

HBO

Universiteit

Wil ik niet zeggen

10%

90%

Man

Vrouw

36%

54%

10%

T/m 40 jr

41-50 jr

50+ jr

9%

45%

46%

Baby/Peuter

PO

VO

54%

46% Jongen

Meisje
Geslacht

Leeftijd

Opleiding


