
Seksuele voorlichting is nog steeds taboe op 
basisscholen. Leerkrachten én leerlingen 
vinden het ongemakkelijk om erover te 
praten, merkt Loes Bloemberg. Volgens haar 
is het belangrijk om seksualiteit te bespreken 
met leerlingen nog voor ze naar de 
middelbare school gaan. “Meer kennis over 
het eigen lichaam en de werking daarvan 
geeft kinderen rust.”
In 2020 ontwikkelde Loes voor leerkrachten van groep 7 en 8 op basisscholen de workshop 
‘Lessen over het lichaam’. Seksuele voorlichting in de breedste zin van het woord. Er komen 
verschillende onderwerpen aan bod zoals het puberlichaam, praten over seks en gevoelens, 
gebruik van anticonceptiemiddelen, genderkinderen en de invloed van (social) media. Ze geeft 
de workshop aan leerkrachten zodat zij de voorlichting kunnen geven aan hun leerlingen. “Het is 
van belang dat die lessen in een veilige omgeving gegeven worden. Als er een onbekende voor 
de klas staat, klappen sommige kinderen dicht bij het bespreken van persoonlijke onderwerpen. 

Ze durven bijvoorbeeld geen vragen te 
stellen uit schaamte. Het werkt dus het beste 
wanneer de eigen leraar de voorlichting geeft.”

Als basisschoolleerkracht maakt Loes dagelijks 
mee wat er speelt bij kinderen van tien  
tot twaalf jaar oud. Dat loopt behoorlijk 
uiteen, van onschuldige verliefdheid tot  
het opzoeken van porno op het internet.  
“Het is belangrijk kinderen van deze leeftijd 
seksuele voorlichting te geven, nog voor ze 
naar de middelbare school gaan. Met meer 
kennis over het lichaam en de werking 
daarvan de nieuwe schoolfase in, dat geeft 
zekerheid. Zo zijn de kinderen voorbereid op 
wat komen gaat en kan voorkomen worden 
dat meisjes bijvoorbeeld pas over menstrueren 
leren ná hun eerste ongesteldheid. Dit is van 
belang voor zowel meisjes als jongens. Jongens 
moeten ook begrijpen wat de cyclus is van 

de vrouw. Flauwe opmerkingen als: ‘Oh, ze is 
zeker weer ongesteld’, daar worden meisjes 
onzeker van. Als we erover praten, komt er 
hopelijk ook meer begrip vanuit de jongens.” 

Wat maakt seksualiteit zo’n belangrijk 
onderwerp?
“Ik merk dat op basisscholen weinig wordt 
gesproken over seksuele voorlichting.  
Het heeft geen prioriteit. Drie jaar geleden 
werd ons dochtertje geboren. Mijn man en ik 
bespraken toen hoe we haar geslachtsdelen 
zouden noemen, wat we zouden doen als 
ze in het ‘verkeerde lichaam’ is geboren en 
meer van dat soort onderwerpen. Voor mij 
is het heel vanzelfsprekend, maar er zijn 
ouders die het ongemakkelijk vinden om 
erover te praten of zelfs het onderwerp 
seksualiteit geheel vermijden. Ik vind dat 
kinderen recht hebben op die informatie. 

Ieder kind moet goed voorgelicht zijn, 
vooral meisjes, zodat er geen misbruik 
van ze gemaakt kan worden. Ook 
moeten ze leren dat ze zich niet hoeven 
te schamen voor de veranderingen 
van hun lichaam en hoe ze zwanger 
kunnen raken. Het is van belang dat 
jongeren met elkaar praten over seks 
en dat ze hun eigen lichaam ontdekken, 
zodat ze kunnen aangeven wat ze fijn 
vinden en ‘nee’ durven zeggen. Dan 
gaat de ontmaagding waarschijnlijk 
ook makkelijker. Jongens zijn net zo 
zenuwachtig als meiden en hebben 
geen idee wat ze tijdens ‘de eerste keer’ 
moeten doen.”  

Waarom is er zo weinig ruimte 
voor seksuele voorlichting op 
basisscholen?

Lessen over het lichaam in wording

‘Praten over seks hoeft niet ongemakkelijk te zijn’

‘Seksuele 
voorlichting 

heeft geen 
prioriteit op 
basisscholen’

Loes Bloemberg...  
geeft seksuele voorlichting aan leerkrachten
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“Ja, goeie vraag. Het onderwerp is nog steeds taboe, veel leerkrachten worden er 
ongemakkelijk van én zijn bang voor de mening van ouders. De lessen worden weliswaar 
in de schoolgids aangekondigd, maar er zijn altijd ouders die het daar niet mee eens  
zijn. Vaak gaat het in die gevallen om gezinnen die bepaalde informatie weg laten bij hun 
eigen voorlichting. Ze vinden de kinderen nog te jong, maar op die leeftijd zijn ze echt 
al met seks bezig. Uitleggen hoe het zit, voordat ze het zelf opzoeken op internet of 
verhalen horen van anderen, werkt beter. Zo hebben ze tenminste al het juiste beeld in 
hun hoofd. Daar komt bij dat niet alle ouders kennis hebben van hoe het allemaal werkt. 
Zij geven alleen de informatie door die zij ooit van hun ouders ontvangen hebben.  
De rest moeten de kinderen zelf ontdekken. Tevens hebben we te maken met leerlingen 
met verschillende culturele achtergronden. Sommige ouders zeggen bepaalde dingen niet 
tegen hun kinderen omdat ze vinden dat dat niet hoort. Kinderen missen zo een hoop 
informatie waar ze veel belang bij hebben. Een leerkracht geeft zonder oordeel les over 
alle onderwerpen rondom seksualiteit.”

Wat speelt er bij kinderen van tien tot twaalf jaar? 
“Verliefdheid, hand in hand lopen op het schoolplein, maar ook handelingen van een heel 
ander kaliber. Kinderen zitten tegenwoordig bijna de hele dag op hun mobiele telefoon. 
Op Instagram zien ze foto’s en filmpjes, van jongeren die hun lichaam showen, die ze 
kunnen ‘liken’. Porno is ook eenvoudig op te zoeken op internet, dat gebeurt meestal 
stiekem op hun eigen telefoon. Selfies van ontblote lichaamsdelen naar anderen sturen 
gebeurt ook al. Ik ben er voorstander van om samen het internet op te gaan. Toon de 

kinderen hoe de meeste lichamen eruit zien. 
Leg uit dat het niet alleen maar gaat om grote 
spieren, dikke borsten en een slanke taille.”  

Hoe groot is de invloed van social media 
op jongeren?
“Al die mooie vrouwen en mannen op 
internet die te koop lopen met hun lichaam in 
sexy poses zijn niet de werkelijkheid natuurlijk. 
Kinderen moeten leren dat het niet zo gaat  
in de praktijk. Dat haalt ook de druk eraf.  
Nu denken ze er niet bij te horen als ze 
zichzelf niet net zo presenteren. De meesten 
voldoen niet aan het beeld dat ze zien en 
worden onzeker over hun lichaam. Meisjes 
vrezen te dik te zijn en jongens niet gespierd 
genoeg. Ze doen zich anders voor, gaan 
op dieet en ontwikkelen wellicht boulimia 
of anorexia. In het ergste geval zoeken ze 
bevestiging of afleiding in uitgaan, drank en 
drugs of gaan ze met Jan en alleman naar bed 
in de hoop leuk gevonden te worden. Als je 

vanuit een veilige omgeving hoort dat het 
prima is hoe je er uitziet en dat ieder lichaam 
anders is, maakt dat je zekerder van jezelf.” 

Dat is geen nieuw gegeven.
“Klopt, maar nog steeds actueel. Gelukkig is er 
steeds meer bewustwording. Er worden niet 
alleen maar dunne vrouwelijke modellen en 
gespierde mannen getoond in reclames op 
televisie en in bladen. Mensen met sproeten, 
rood haar of maatje XL zijn tegenwoordig 
ook model. Ik probeer de leerkrachten 
tijdens de workshop bij te brengen, hoe ze 
kinderen kunnen leren kijken naar wat ze 
zien op internet. Klopt het beeld wel of moet 
het met een korrel zout genomen worden? 
Iedereen doet zijn best om er op zijn mooist 
uit te zien. Je ziet nooit iemand die net 
wakker is bijvoorbeeld. Het belangrijkste is dat 
leerkrachten hun leerlingen ook de gevaarlijke 
kant van social media bijbrengen. Uitleg geven 
over hoe ze iemand kunnen herkennen die 
kwaadwillend is, dat ze geen pikante foto’s van 
zichzelf moeten rondsturen of filmpjes waarbij 
ze seksueel getinte handelingen uitvoeren. 
Kinderen moeten gewaarschuwd worden.”

Hebben kinderen andere interesses  
dan vroeger?
“De wereld is nu zoveel groter voor kinderen. 
In mijn jeugd bestond het leven uit het 

buurtje waar ik woonde en de vrienden die ik daar had. Door de mobiele telefoon is 
hun bereik enorm geworden. Misschien heeft de jeugd daardoor een bredere interesse 
ontwikkeld. Ze kunnen zomaar met iemand in Amerika praten bijvoorbeeld, nieuwe 
dingen ontdekken en daardoor andere dromen najagen. De negatieve kant ervan is dat 
de verleiding ook groter is om iets op te zoeken wat eigenlijk buiten hun beleving ligt. 
Denk aan contact maken met verkeerde mensen of gevaarlijk dingen doen die niet bij 
hun leeftijd horen. Dan gaat het opgroeien veel te snel; laat een kind nog kind zijn.  
Door voorlichting maken ze makkelijker verantwoorde keuzes.”

Heb jij zelf de juiste voorlichting gehad als kind?
“Ik kan me niet herinneren dat seksualiteit op de basisschool of bij ons thuis is besproken. 
Het staat me bij dat ik pas op de middelbare school bij biologie hier iets over geleerd 
heb. Ik heb jaren later aan mijn moeder gevraagd of ze mij heeft voorgelicht. Die vertelde 
me dat we wel over mijn lichaam gepraat hadden, maar niet over wat er allemaal mee 
kan en toen was het al te laat. Ze heeft er niet over nagedacht dat ze dat moment  
voor had moeten zijn. Het was bij ons thuis niet zo dat ik zelf over seksualiteit begon.  
Seks gebeurde in de slaapkamer en daar had je het verder niet over.”

Wat vinden de leerkrachten van de workshop?
“Die is goed ontvangen, de leerkrachten zijn heel enthousiast. Ze vinden het fijn om  
met elkaar over de verschillende onderwerpen te sparren en ervaringen uit te wisselen. 
Ze verwachten met deze lesstof juist ook de leerlingen te bereiken die thuis minder 
goed voorgelicht worden. Het hoofdstuk over de invloed van social media wordt zeer op 
prijs gesteld, ze hebben in de praktijk steeds vaker te maken met daaruit voortkomende 
problemen. Sommige leerkrachten vinden het lastig om bepaald gedrag met kinderen 
bespreekbaar te maken. We nemen tijdens de workshop verschillende casussen samen 
door. Hopelijk raken leraren door de workshop geïnspireerd én gemotiveerd om 
voortaan seksualiteit bespreekbaar te maken in de klas.” ✶
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‘Selfies doorsturen van ontblote lichaamsdelen gebeurt al op jonge leeftijd’

VOOR MEER INFORMATIE
 over de workshop en het e-book van Loes zie: www 

seksuelevoorlichtingopdebasisschool.com 
of mail haar: schrijfwerkhaarlem@gmail.com


