
Tijdens je opleiding tot pedagogisch professional komen allerlei
ontwikkelingsgebieden van het jonge kind aan bod. Zoals de taalontwikkeling, de
motorische ontwikkeling en de sociaal emotionele ontwikkeling. Je leert hoe deze
ontwikkeling verloopt bij het (jonge) kind en hoe jij daar als professional op kan
inspelen. Hoe zit dat met de seksuele ontwikkeling van kinderen?
Wat wij horen is dat de kennis hierover met name wordt opgedaan in de praktijk. En
dan hangt het ook nog eens af hoe jouw organisatie, het team waarin je werkt en jij
zelf omgaat met dit onderwerp. Als we het over seksualiteit hebben, denken wij als
volwassenen aan zaken als zoenen, vrijen e.d.
Echter de seksuele ontwikkeling van kinderen is veel breder. Het gaat om het
ontdekken van je lichaam, het hebben van gevoelens, over vriendschappen,
verschillen tussen jongens en meisjes en ook over prettige en minder prettige
aanrakingen. Net als bij de andere ontwikkelingsgebieden start de ontwikkeling hier
ook al vanaf babyleeftijd en is het een heel breed onderwerp.
 
De seksuele ontwikkeling van het (jonge) kind in een notendop.
●       Een baby ontdekt de wereld om zich heen door te kijken, te voelen, te proeven
en te ruiken. Ook zijn/haar eigen lichaam gaat de baby ontdekken. Vanaf ongeveer 6
maanden gaan baby’s hun geslachtsdeel ontdekken en aanraken.
●       Een peuter wordt zich steeds meer bewust van het eigen lichaam. Peuters gaan
de verschillen ontdekken tussen jongens en meisjes en ze worden nieuwsgierig naar
elkaar en gaan grenzen ontdekken. Bijvoorbeeld door het gebruik van ‘vieze’
woorden. Ze merken dat als ze over ‘poep’, ‘pies’ en ‘piemels’ praten dat volwassenen
daar weer op een bepaalde manier op reageren.
●       Een kleuter gaat spelletjes spelen om het lichaam te ontdekken, zoals
bijvoorbeeld doktertje en vader/ moedertje. Op een gegeven moment kunnen
kleuters ook vragen gaan stellen waar baby’s vandaan komen.
●       Vanaf ongeveer 7 jaar weten kinderen vaak hoe een kind uit de buik komt. In
de loop van de tijd worden vriendschappen steeds belangrijker, kunnen kinderen
verliefd worden. Jongens en meisjes spelen vaker apart. Langzaamaan gaan kinderen
zich ook schamen voor hun blote lichaam.
●       Een puber (ongeveer 10-15 jaar) kan onzeker zijn, zijn/haar lichaam verandert.
Ze kunnen verliefd worden en verkering krijgen. Ze gaan experimenteren met
zoenen, aanraken en masturberen. Vrienden worden nog belangrijker en puber wil
graag zelfstandig zijn. Social media gaat ook een steeds grotere rol spelen.
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Wat is jouw rol als pedagogisch professional?
In het pedagogisch kader staat dat professionals moeten bijdragen aan een gezonde
en veilige seksuele ontwikkeling van kinderen. Dat betekent onder andere dat je
zorgt dat een kind zich veilig en geborgen voelt, bij een baby kan dit zijn door met de
baby te knuffelen of er mee op schoot te zitten. Dat je betrokken bent en dat
kinderen je vragen mogen stellen over dit onderwerp waar jij antwoord op geeft. Zo
leert een kind ook dat het bij je terecht kan met vragen.
Een voorbeeld: kinderen kunnen bij elkaar gaan kijken op het toilet. Vaak doen
kinderen dit omdat ze de verschillen tussen elkaar gaan ontdekken. Als pedagogisch
professional kun je die verschillen ook gaan bekijken en benoemen in boekjes e.d.
Je stelt regels zodat het kind leert wat wel en wat niet kan en geeft het kind normen
en waarden mee. Daarnaast geef je het kind de ruimte zodat het spelenderwijs zijn
eigen lichaam en gevoelens kan ontdekken. En niet geheel onbelangrijk, je bent als
professional altijd een voorbeeld voor het kind door te laten zien hoe jij met dingen
omgaat. Je leert kinderen dat ze hun grenzen mogen aangeven en respecteert deze
grenzen.
Een voorbeeld: Als een kind steeds aan jouw borsten zit kan je aangeven dat je
borsten van jou zijn en dat een kind daar niet zomaar aan mag zitten. Op die manier
leren kinderen dat ze zelf ook grenzen kunnen aangeven als het om je lichaam gaat.
Respecteer ook de grenzen van een kind. Als een kind bijvoorbeeld niet op schoot wil
zitten. 
 
Voor ons als volwassenen kan seksualiteit een ‘beladen’ onderwerp zijn. Zo reageren
wij vaak anders als een kind het heeft over de grote handen van zijn vader dan als
het kind het heeft over de grote piemel van zijn vader. Voor kinderen is het echter
een onderwerp net als alle andere zaken waar ze vragen over hebben of
belangstelling voor hebben. Of het nou om een hand of een piemel gaat….Daarom is
het ook goed om er gewoon normaal over te doen en het onderwerp positief te
benaderen.
Een voorbeeld: een kind zit aan tafel steeds met zijn/haar hand in de broek en speelt
met zijn/haar geslachtsdeel. Het spelen met het geslachtsdeel ga je niet verbieden,
anders denkt een kind dat dat niet mag (terwijl het kind bezig is met het ontdekken
van zijn/haar lichaam). Alleen het is belangrijk dat je regels meegeeft dat je dat niet
aan tafel of op de groep doet waar iedereen bij is. Eigenlijk net als dat we geen
boeren en scheetjes laten aan tafel en niet in ons neus peuteren….
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Waar moet je nu op letten als professional? Welke (spel)regels zijn belangrijk?
Belangrijk is om te kijken of er sprake is van vrijwilligheid en gelijkwaardigheid.
Kiezen de kinderen er zelf voor? Kan men aangeven of men het wel/ niet wil? Zijn de
kinderen even sterk/ oud/ slim etc.? Daarnaast is het belangrijk om goed te kijken bij
wat er gebeurt of het passend is bij de ontwikkelingsfase van het kind en passend in
de context waarin het gebeurt. Dus doet het kind niet iets waar hij/ zij te jong of te
oud voor is? En is het gedrag passend in de omgeving (of stoort het)? Dan is het ook
nog belangrijk om te bedenken of het kind zicht heeft op de gevolgen van het gedrag. 
Als niet aan de regels wordt voldaan dien je als professional in te grijpen.
Een voorbeeld: Dat kinderen doktertje gaan spelen is heel normaal. Het moet wel op
basis van vrijwilligheid en gelijkwaardigheid zijn. Je grijpt bijvoorbeeld in als het ene
kind een paar jaar jonger of ouder is dan het andere kind. 
 
Als professional heb je te maken met de situaties op de groep. Om het voor iedereen
wat makkelijker en inzichtelijker en meer bespreekbaar te maken is het goed als
organisaties een visie hebben op de seksuele ontwikkeling van (jonge) kinderen en
dat dit beschreven staat in het beleidsplan. Zo laat een organisatie zien dat dit een
onderwerp is dat er gewoon bij hoort. Zowel naar het team als naar de ouders toe.
Daarnaast geeft het beleid het team een kader, houvast en gespreksstof. Daarbij: als
je gewend bent om over dit onderwerp te praten dan zul je zorgelijke situaties ook
sneller signaleren. 
Vanuit het beleid kan je met je collega’s ook regels en afspraken maken voor op de
groep. En kan je het gesprek met ouders aangaan. Belangrijk voor jou als
professional is in ieder geval dat je voldoende kennis hebt over de seksuele
ontwikkeling van (jonge) kinderen. Mocht het onvoldoende behandeld zijn in de
opleiding dan zijn er best wel wat sites en boeken waar je je kan inlezen op dit
onderwerp. Of wellicht kan je een keer een workshop over dit onderwerp volgen.
Ook al voelt het onderwerp voor ons als volwassenen soms als ‘ongemakkelijk’ aan,
het is doodnormaal en hoort bij de ontwikkeling van een kind. Een positieve en
ontspannen benadering is hier dan ook echt op zijn plaats!
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