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Een aantal keer per jaar verschijnt Kwink &. Deze uitgaves 
worden samengesteld door de makers van Kwink, vooral 
aansluitend bij bekende themaweken in het basisonderwijs, 
zoals de Week Tegen Pesten (september), de Week van de 
Mediawijsheid (november) en de Week van de Lentekriebels 
(maart). Dan wordt de algemene doelstelling van de 
themaweek verbonden met specifieke SEL-doelstellingen. 
Altijd inhoudelijk onderbouwd en met concrete lessuggesties 
voor de leerkracht.



Kwink &… 
de Week van de Lentekriebels

15 praktische 
werkvormen



4 16Kwink is een methode van  voor inspirerend onderwijs

Kwink &… de Week van de Lentekriebels

De Week van de Lentekriebels: 16 t/m 20 maart 2020

Het thema van de Week van de Lentekriebels is ‘Seksuele vorming geven is een feestje!’ Een titel die 
triggert, want het is nog maar de vraag of leerkrachten dat nou echt zo’n feestje vinden. Zo makkelijk 
is het niet. Hoe weet je waar kinderen aan toe zijn? Welke grenzen zijn er en hoe zorg je ervoor dat je 
daar niet overheen gaat? Wat is de taak van de school en wat die van de ouders? 

Het thema komt voort uit het feit dat het initiatief van deze belangrijke onderwijsweek in 2020 vijftien 
jaar bestaat. Dat is een feestje waard. De bedenkers van het thema zeggen daarbij: ‘En met goede 
relationele en seksuele vorming, waarbij aandacht is voor de leuke en positieve kanten van seks, wordt 
seks later ook een feestje.’ 

‘Kwink &’ ondersteunt de Week van de Lentekriebels graag, omdat wij als makers een belangrijke 
aansluiting met sociaal-emotioneel leren (SEL) zien. SEL staat aan de basis van een veilige school en 
gezonde groei van iedere leerling. Die gezonde groei heeft alles te maken met relationele vorming, een 
belangrijke basis van de methode Kwink.

Het thema ‘Seksuele vorming geven is een feestje!’ vinden wij voor dit katern te groot. Daarom sluiten 
we aan bij de doelstellingen van les 13 (2019/2020) uit de methode Kwink:

Onderbouw: Ik weet wie ik lief vind
Middenbouw: Ik weet hoe je kunt omgaan met verliefdheid
Bovenbouw: Ik weet hoe ik omga met intimiteit

We bieden de werkvormen voor in de groep aan op drie feestelijke posters; voor elke bouw één. Zo 
kunt u elke dag van de Week van de Lentekriebels een activiteit doen. Op pagina 4, 5 en 6 staan de 
poster-activiteiten ook nog los vermeld. Gebruikt u Kwink? Dan kunt u de werkvormen integreren in de 
activiteiten van les 13.

In dit katern geven we u verder nog informatie over het waarom van relationele en seksuele vorming 
op de basisschool en wanneer doe je wat.

Veel plezier met de posters!
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Kwink &… de Week van de Lentekriebels

Onderbouw

1. Verschillend en toch gelijk
In deze opdracht leren kinderen hoe ze van elkaar 
verschillen en tegelijkertijd in veel opzichten op el-
kaar lijken. De kinderen gaan in tweetallen tegen-
over elkaar staan. Ze kijken naar elkaars ogen: wel-
ke kleur hebben die? Vervolgens kijken ze naar de 
oren, ogen, lippen en neus. Laat de kinderen kijken 
hoe deze lichaamsdelen er bij elkaar uitzien. Na een 
paar minuten maken ze nieuwe tweetallen.

2. Lief! 
Laat de kinderen het lied ‘Lief!’ horen. Dit lied 
komt ook terug in les 13 van Kwink. Sta stil bij de 
verschillende elementen uit het lied die een be-
roep doen op deze zintuigen: neus, handen, ogen 
en mond. Laat de functies van zintuigen geduren-
de de week terugkomen. Ze zijn belangrijk bij het 
uiten van gevoel en het interpreteren van het 
gevoel van de ander. 

3. Wie vind jij lief?
Nodig: bijlage 1 
In deze opdracht gaan kinderen op hun gevoel af 
en beantwoorden ze de vraag: wie vind jij lief? Knip 
de acht afbeeldingen van dierentuindieren los en 
leg ze in het midden van de kring of verspreid ze 
door de klas. Vraag kinderen om naar het dier toe 
te lopen dat ze het liefst lijkt. Ze mogen geen over-
leg met elkaar hebben. Ze kunnen er ook alleen 
naar wijzen. Geef kinderen vooraf even bedenktijd 
zodat iedereen zijn eigen keuze maakt. Het is inte-
ressant om met elkaar het gesprek aan te gaan en 
verschillen te ontdekken. Zo komen leerlingen tot de 
ontdekking dat iedereen andere ideeën heeft bij 
het begrip lief. 

4. Knuffelen 
Nodig: kinderen en leraar nemen knuffels mee
Knuffels staan voor jonge kinderen dicht bij hun ge-
voelswereld. Knuffels zijn een krachtig middel om 
begrippen als lief en liefde te verkennen. Vraag de 
kinderen de knuffel op schoot te nemen. Beschrijf 
zelf uw knuffel. Besteed aandacht aan hoe de knuf-
fel ruikt, voelt en eruitziet (maak een koppeling met 
opdracht 2). Laat de kinderen in tweetallen ditzelf-
de ook aan elkaar vertellen. 

Promoot na deze opdracht rollenspelen waarbij 
kinderen de knuffels inzetten. Deze werkvorm komt 
uit les 13 van Kwink.

5. Wie ben jij?
Kinderen hebben elkaar met de opdrachten 1 t/m 
4 beter leren kennen: zowel het uiterlijk als de bin-
nenwereld is verkend. In deze opdracht wordt een 
kind geblinddoekt. Een ander kind komt voor hem 
staan. Door voorzichtig met de handen het hoofd 
te betasten probeert het geblinddoekte kind te 
raden welk kind voor hem staat. Laat kinderen 
echt de vrije keuze om hier wel of niet aan mee te 
doen.
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Kwink &… de Week van de Lentekriebels

Middenbouw

1. Lief of liefde 
Er zit verschil tussen iemand lief vinden of van ie-
mand houden (liefde). In deze opdracht wordt het 
verschil tussen deze twee begrippen verkend. Kin-
deren schrijven op een briefje een situatie waarin zij 
iemand lief vinden of juist liefde voor iemand voe-
len. Daarna lopen ze door de klas. Als de leraar in 
zijn handen klapt gaan ze in gesprek met de klasge-
noot die dichtbij staat. Laat de ander raden of er in 
deze situatie spraken is van lief of liefde. Na een kort 
gesprekje hierover gaan de kinderen weer verder 
totdat de leraar opnieuw in zijn handen klapt. 

2. Wie vind jij lief?
Nodig: bijlage 1 
In deze opdracht gaan kinderen op hun gevoel af 
en beantwoorden ze de vraag: wie vind jij lief? Knip 
de acht afbeeldingen van dierentuindieren los en 
leg ze in het midden van de kring of verspreid ze 
door de klas. Vraag kinderen om naar het dier toe 
te lopen dat ze het liefst lijkt. Ze mogen geen over-
leg met elkaar hebben. Ze kunnen er ook alleen 
naar wijzen. Geef kinderen vooraf even bedenktijd 
zodat iedereen zijn eigen keuze maakt. Het is inte-
ressant om met elkaar het gesprek aan te gaan en 
verschillen te ontdekken. Zo komen leerlingen tot de 
ontdekking dat iedereen andere ideeën heeft bij 
het begrip lief. 

3. Collage 
Nodig: oude tijdschriften
Kinderen praten tijdens de week van de lentekrie-
bels regelmatig over relationele en seksuele vor-
ming. Het is mooi om ze de kans te geven dit ook in 
beeld om te zetten. Vraag kinderen een collage te 
maken met als thema Lief! De kracht van deze 
opdracht zit in de nabespreking. Ga samen om de 
collages heen staan en vraag kinderen welke af-
beeldingen ze hebben gekozen en waarom. Hang 
de collages op in de klas zodat ze ook zichtbaar 
zijn voor ouders. 

4. Verschillenbingo 
Nodig: bijlage 2 
Kinderen leren elkaar in deze werkvorm beter ken-
nen door elkaar te bekijken en te bevragen. Om 
ervoor te zorgen dat ze deze werkvorm afronden 

door voorkennis te gebruiken, vraagt u ze om al-
leen te kijken naar de persoon die voor ze staat. Ze 
hebben 30 seconden om elkaar te bekijken en 
vragen te stellen. Per ronde mag een kind maar 
één bingovakje wegkruisen. Dat doen ze door de 
naam van het kind tegenover zich in het vakje te 
schrijven en er een kruis door te zetten. Als kinderen 
bingo hebben gaan ze zitten. Bespreek de oefe-
ning na als iedereen bingo heeft. 

5.  Koppie-koppie
Maak duo’s. Elk duo zoekt nu een voorwerp dat 
ze tussen hun voorhoofd kunnen plaatsen om het 
op die manier naar de andere kant van de ruimte 
te brengen. Vertel dat ze zo vijf voorwerpen moe-
ten verplaatsen. Ze beginnen met een relatief 
groot voorwerp (niet te zwaar natuurlijk). Daarna 
wordt het voorwerp steeds kleiner. Wat is het klein-
ste voorwerp dat ze op die manier willen en kun-
nen verplaatsen? Geef aan dat iemand altijd 
mag ‘passen’. 

Wat voelden de kinderen tijdens het uitvoeren van 
de opdracht? Wie heeft er gepast en waarom? 
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Kwink &… de Week van de Lentekriebels

Bovenbouw

1. Zeg stop
Maak tweetallen. Elk duo gaat op ruime afstand 
(circa 3 meter) tegenover elkaar staan. Daarna 
loopt kind 1 op kind 2 af. Als kind 2 het idee heeft 
dat kind 1 in zijn ruimte komt, zegt het stop (hand 
naar voren). Laat de stop-afstand meten. Daarna 
wisselen de kinderen van rol. Meet ook die afstand. 
Schrijf de resultaten op. 
Wissel van tweetallen. Doe de oefening weer.  
Doe dit zo vijf keer. 

Bij welke kinderen is de afstand het kortst? Hoe 
komt dat? Waarom is het belangrijk dat je rekening 
houdt met de vertrouwelijke ruimte (0-45 cm) van 
een ander? 

2. Hallo!
Maak twee rijen op twee meter afstand van elkaar. 
De kinderen kijken elkaar aan. Groet nu degene 
die tegenover je staat door: naar elkaar te zwaaien 
– hallo te zeggen – de hand te schudden – een 
high-five te doen – een kus op de wang te geven 
– een knuffel te geven – je hand lang op zijn/haar 
schouder te leggen – met je hand door het haar te 
gaan – even te ‘neuzen’. Laat de kinderen zelf an-
dere begroetingen bedenken.
Na elke begroeting gaat iedereen weer naar achte-
ren. Voordat ze de ander opnieuw begroeten, den-
ken ze na over: a) vind ik het goed om die begroe-
ting te doen?; b) vind ik het goed om die begroeting 
te doen met degene die tegenover me staat?
Niet goed? Dan moeten ze dat duidelijk maken 
aan de overbuur (verbaal of non-verbaal). 

Welke begroeting vond je het fijnst en waarom? 
Welke niet en waarom? Hoe vond je het om gren-
zen aan te geven? 

3. Je lichaam delen
De groep staat verspreid in de vrije ruimte. Op uw 
teken doen de kinderen de volgende opdracht, 
waarbij ze op elk moment mogen ‘passen’:
•  Zoek zo snel mogelijk iemand op. Leg je knie 

tegen de knie van die ander. 
•  Ga met je rug tegen die van een ander staan.
•  Ga in drietallen met jullie linkerschouders tegen 

elkaar aan staan.

• Zorg dat vijf rechtervoeten elkaar aanraken.
• Zorg dat vijf neuzen elkaar raken.
• Zorg dat vijf wangen elkaar raken.

Bij welke aanraking ging je twijfelen of het nog wel 
gemakkelijk voelde? Waarom heb je voor een op-
dracht gepast? Hoe kun je goed duidelijk maken 
dat je een bepaalde aanraking niet wilt? Wat heb-
ben deze opdrachten te maken met het onder-
werp ‘seksuele intimidatie’?

4. Koppie-koppie
Maak duo’s. Elk duo zoekt nu een voorwerp dat ze 
tussen hun voorhoofd kunnen plaatsen om het op 
die manier naar de andere kant van de ruimte te 
brengen. Vertel dat ze zo vijf voorwerpen moeten 
verplaatsen. Ze beginnen met een relatief groot 
voorwerp (niet te zwaar natuurlijk). Daarna wordt het 
voorwerp steeds kleiner. Wat is het kleinste voorwerp 
dat ze op die manier willen en kunnen verplaatsen? 
Geef aan dat iemand altijd mag ‘passen’. 

Wat voelden de kinderen tijdens het uitvoeren van 
de opdracht? Wie heeft er gepast en waarom? 
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5. Autowasstraat
Twee kinderen zitten op hun knieën tegenover el-
kaar. Een derde kind zit tussen hen in en is de ‘auto’ 
die gewassen moet worden. De twee kinderen 
gaan die  ‘auto’ door hun ‘wasstraat’ halen. De 
‘auto’ bepaalt wat er moet gebeuren: spoelen, 
inzepen, waxen of het hele programma. De ‘was-
straat’ doet een voorstel hoe dat gaat. De ‘auto’ 
zegt vervolgens ja of nee. Is het ‘nee’? Dan past de 
‘wasstraat’ het voorstel aan. 
Tot slot wordt de auto droog geblazen. Wissel van 
rol, zodat ieder kind een keer de ‘auto’ is.

Welke voorstellen van de ‘wasstraat’ waren fijn? 
Welke niet? Waar ligt voor kinderen de grens? 
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1.   Verschillend en toch gelijk!
In deze opdracht leren kinderen hoe ze 
van elkaar verschillen en tegelijkertijd in 
veel opzichten op elkaar lijken. De kinderen 
gaan in tweetallen tegenover elkaar staan. 
Ze kijken naar elkaars ogen: welke kleur 
hebben die? Vervolgens kijken ze naar  
de oren, ogen, lippen en neus. Laat de 
kinderen kijken hoe deze lichaamsdelen er 
bij elkaar uitzien. Na een paar minuten 
maken ze nieuwe tweetallen.

1.   Wie ben jij?
Kinderen hebben elkaar met de 
opdrachten 1 t/m 4 beter leren kennen: 
zowel het uiterlijk als de binnenwereld is 
verkend. In deze opdracht wordt een kind 
geblinddoekt. Een ander kind komt voor 
hem staan. Door voorzichtig met de handen 
het hoofd te betasten probeert het 
geblinddoekte kind te raden welk kind voor 
hem staat. Laat kinderen echt de vrije keuze 
om hier wel of niet aan mee te doen.

1.   Lief!
Laat de kinderen het lied ‘Lief!’ horen. Dit 
lied komt ook terug in les 13 van Kwink. Sta 
stil bij de verschillende elementen uit het 
lied die een beroep doen op deze 
zintuigen: neus, handen, ogen en mond. 
Laat de functies van zintuigen gedurende 
de week terugkomen. Ze zijn belangrijk bij 
het uiten van gevoel en het interpreteren 
van het gevoel van de ander. 

Knuffelen
Nodig: kinderen en leraar nemen knuffels mee
Knuffels staan voor jonge kinderen dicht bij hun 
gevoelswereld. Knuffels zijn een krachtig middel om 
begrippen als lief en liefde te verkennen. Vraag de 
kinderen de knuffel op schoot te nemen. Beschrijf zelf 
uw knuffel. Besteed aandacht aan hoe de knuffel ruikt, 
voelt en eruitziet (maak een koppeling met opdracht 
2). Laat de kinderen in tweetallen ditzelfde ook aan 
elkaar vertellen. Promoot na deze opdracht 
rollenspelen waarbij kinderen de knuffels inzetten.  
Deze werkvorm komt uit les 13 van Kwink.

Kwink is een uitgave van  voor inspirerend onderwijs l www.kwinkopschool.nl

KWINK EN DE WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS 
- onderbouw - 

1

5

2

4

Wie vind jij lief?
Nodig: bijlage 1 
In deze opdracht gaan kinderen op hun gevoel af en 
beantwoorden ze de vraag: wie vind jij lief? Knip de 
acht afbeeldingen van dierentuindieren los en leg ze 
in het midden van de kring of verspreid ze door de 
klas. Vraag kinderen om naar het dier toe te lopen dat 
ze het liefst lijkt. Ze mogen geen overleg met elkaar 
hebben. Ze kunnen er ook alleen naar wijzen. Geef 
kinderen vooraf even bedenktijd zodat iedereen zijn 
eigen keuze maakt. Het is interessant om met elkaar 
het gesprek aan te gaan en verschillen te ontdekken. 
Zo komen leerlingen tot de ontdekking dat iedereen 
andere ideeën heeft bij het begrip lief. 

3
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1.   Lief of liefde 
Er zit verschil tussen iemand lief vinden of 
van iemand houden (liefde). In deze 
opdracht wordt het verschil tussen deze 
twee begrippen verkend. Kinderen 
schrijven op een briefje een situatie waarin 
zij iemand lief vinden of juist liefde voor 
iemand voelen. Daarna lopen ze door  
de klas. Als de leraar in zijn handen klapt 
gaan ze in gesprek met de klasgenoot  
die dichtbij staat. Laat de ander raden  
of er in deze situatie spraken is van lief of 
liefde. Na een kort gesprekje hierover gaan 
de kinderen weer verder tot dat de leraar 
opnieuw in zijn handen klapt. 

1.   Koppie-koppie
Nodig: bijlage 2 
Maak duo’s. Elk duo zoekt nu een voorwerp 
dat ze tussen hun voorhoofd kunnen 
plaatsen om het op die manier naar de 
andere kant van de ruimte te brengen. 
Vertel dat ze zo vijf voorwerpen moeten 
verplaatsen. Ze beginnen met een relatief 
groot voorwerp (niet te zwaar natuurlijk). 
Daarna wordt het voorwerp steeds kleiner. 
Wat is het kleinste voorwerp dat ze op die 
manier willen en kunnen verplaatsen? Geef 
aan dat iemand altijd mag ‘passen’. 

Wat voelden de kinderen tijdens het 
uitvoeren van de opdracht? Wie 
heeft er gepast en waarom? 

1.   Wie vind jij lief?
Nodig: bijlage 1 
In deze opdracht gaan kinderen op hun 
gevoel af en beantwoorden ze de vraag: 
wie vind jij lief? Knip de acht afbeeldingen 
van dierentuindieren los en leg ze in het 
midden van de kring of verspreid ze door 
de klas. Vraag kinderen om naar het dier 
toe te lopen dat ze het liefst lijkt. Ze mogen 
geen overleg met elkaar hebben.  
Ze kunnen er ook alleen naar wijzen. Geef 
kinderen vooraf even bedenktijd zodat 
iedereen zijn eigen keuze maakt. Het is 
interessant om met elkaar het gesprek aan 
te gaan en verschillen te ontdekken.  
Zo komen leerlingen tot de ontdekking  
dat iedereen andere ideeën heeft bij het 
begrip lief. 
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KWINK EN DE WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS 
- middenbouw - 

1

5

2

Collage
Nodig: oude tijdschriften
Kinderen praten tijdens de week van de lentekriebels 
regelmatig over relationele en seksuele vorming. Het is 
mooi om ze de kans te geven dit ook in beeld om te 
zetten. Vraag kinderen een collage te maken met als 
thema Lief! De kracht van deze opdracht zit in de 
nabespreking. Ga samen om de collages heen staan 
en vraag kinderen welke afbeeldingen ze hebben 
gekozen en waarom. Hang de collages op in de klas 
zodat ze ook zichtbaar zijn voor ouders. 

3

Verschillenbingo 
Kinderen leren elkaar in deze werkvorm beter kennen 
door elkaar te bekijken en te bevragen. Om ervoor 
te zorgen dat ze deze werkvorm afronden door 
voorkennis te gebruiken, vraagt u ze om alleen te 
kijken naar de persoon die voor ze staat. Ze hebben 
30 seconden om elkaar te bekijken en vragen te 
stellen. Per ronde mag een kind maar één 
bingovakje wegkruisen. Dat doen ze door de naam 
van het kind tegenover zich in het vakje te schrijven 
en er een kruis door te zetten. Als kinderen bingo 
hebben gaan ze zitten. Bespreek de oefening na als 
iedereen bingo heeft. 

4



11 16Kwink is een methode van  voor inspirerend onderwijs

1.   Zeg stop 
Maak tweetallen. Elk duo gaat op ruime 
afstand (circa 3 meter) tegenover elkaar 
staan. Daarna loopt kind 1 op kind 2 af. Als 
kind 2 het idee heeft dat kind 1 in zijn ruimte 
komt, zegt het stop (hand naar voren). Laat 
de stop-afstand meten. Daarna wisselen 
de kinderen van rol. Meet ook die afstand. 
Schrijf de resultaten op. 
Wissel van tweetallen. Doe de oefening 
weer. Doe dit zo vijf keer. 

Bij welke kinderen is de afstand het kortst? 
Hoe komt dat? Waarom is het belangrijk 
dat je rekening houdt met de vertrouwelijke 
ruimte (0-45 cm) van een ander? 

1.   Autowasstraat
Twee kinderen zitten op hun knieën tegenover 
elkaar. Een derde kind zit tussen hen in en is de 
‘auto’ die gewassen moet worden. De twee 
kinderen gaan die  ‘auto’ door hun ‘wasstraat’ 
halen. De ‘auto’ bepaalt wat er moet 
gebeuren: spoelen, inzepen, waxen of het hele 
programma. De ‘wasstraat’ doet een voorstel 
hoe dat gaat. De ‘auto’ zegt vervolgens ja of 
nee. Is het ‘nee’? Dan past de ‘wasstraat’ het 
voorstel aan. 
Tot slot wordt de auto droog geblazen. Wissel 
van rol, zodat ieder kind een keer de ‘auto’ is.

Welke voorstellen van de ‘wasstraat’ waren 
fijn? Welke niet? Waar ligt voor kinderen de 
grens? 

1.   Hallo!
Maak twee rijen op twee meter afstand van elkaar. 
De kinderen kijken elkaar aan. Groet nu degene die 
tegenover je staat door: naar elkaar te zwaaien – 
hallo te zeggen – de hand te schudden – een high-
five te doen – een kus op de wang te geven – een 
knuffel te geven – je hand lang op zijn/haar schouder 
te leggen – met je hand door het haar te gaan – 
even te ‘neuzen’. Laat de kinderen zelf andere 
begroetingen bedenken.
Na elke begroeting gaat iedereen weer naar 
achteren. Voordat ze de ander opnieuw begroeten, 
denken ze na over: a) vind ik het goed om die 
begroeting te doen?; b) vind ik het goed om die 
begroeting te doen met degene die tegenover me 
staat?
Niet goed? Dan moeten ze dat duidelijk maken aan 
de overbuur (verbaal of non-verbaal). 

Welke begroeting vond je het fijnst en waarom? 
Welke niet en waarom? Hoe vond je het om grenzen 
aan te geven?

Koppie-koppie 
Maak duo’s. Elk duo zoekt nu een voorwerp dat ze 
tussen hun voorhoofd kunnen plaatsen om het op die 
manier naar de andere kant van de ruimte te brengen. 
Vertel dat ze zo vijf voorwerpen moeten verplaatsen. Ze 
beginnen met een relatief groot voorwerp (niet te zwaar 
natuurlijk). Daarna wordt het voorwerp steeds kleiner. 
Wat is het kleinste voorwerp dat ze op die manier willen 
en kunnen verplaatsen? Geef aan dat iemand altijd 
mag ‘passen’. 

Wat voelden de kinderen tijdens het uitvoeren van de 
opdracht? Wie heeft er gepast en waarom? 
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KWINK EN DE WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS 
- bovenbouw - 

1

5

2

4

Je lichaam delen
De groep staat verspreid in de vrije ruimte. Op uw teken doen de 
kinderen de volgende opdracht, waarbij ze op elk moment mogen 
‘passen’:
•  Zoek zo snel mogelijk iemand op. Leg je knie tegen de knie van  

die ander. 
• Ga met je rug tegen die van een ander staan.
•  Ga in drietallen met jullie linkerschouders tegen elkaar aan staan.
• Zorg dat vijf rechtervoeten elkaar aanraken.
• Zorg dat vijf neuzen elkaar raken.
• Zorg dat vijf wangen elkaar raken.

Bij welke aanraking ging je twijfelen of het nog wel gemakkelijk voelde? 
Waarom heb je voor een opdracht gepast? Hoe kun je goed duidelijk 
maken dat je een bepaalde aanraking niet wilt? Wat hebben deze 
opdrachten te maken met het onderwerp ‘seksuele intimidatie’?
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Relationele en seksuele vorming op de 
basisschool… waarom?

Jonge kinderen staan nog heel open voor waar-
den en normen. Zeker in de onderbouw is seksuali-
teit nog een onderwerp zonder schaamte. Hoe 
eerder je het over relaties hebt, hoe meer leerlin-
gen vertrouwd raken met het thema. Dat levert 
veel op:

-  Ze durven eerder vragen te stellen over relaties en 
seksualiteit.

- Ze ontwikkelen waarden en normen.
- Ze worden weerbaarder.
- Ze leren respectvol met elkaar om te gaan.

Zo kan de school met educatie én een veilig leerkli-
maat een belangrijke bijdrage leveren aan een 
gezonde relationele en seksuele ontwikkeling van 
leerlingen. Zeker ook omdat niet alle ouders zich 
bekwaam voelen hun kinderen hierin te begelei-
den en de media ook vaak eenzijdige, onjuiste of 
te beperkte informatie geeft.

Kerndoelen
Met ingang van het schooljaar 2012-2013 zijn de 
thema’s seksualiteit en seksuele diversiteit expliciet 
opgenomen in kerndoel 38 voor het basisonderwijs. 
De school is dus verplicht om hieraan aandacht te 
besteden.

Kerndoel 38: De leerlingen leren hoofdzaken over 
geestelijke stromingen die in de Nederlandse  
multiculturele samenleving een belangrijke rol  
spelen, en ze leren respectvol om te gaan met sek-

sualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, 
waaronder seksuele diversiteit. Het thema relaties 
en seksualiteit sluit ook aan op kerndoelen 34, 37  
en 41.

Relationele vorming… wanneer doe je wat?
Wat stel je nu wel en niet aan de orde over dit on-
derwerp? Daarvoor is het belangrijk meer te weten 
over de ontwikkeling van kinderen zodat u daar 
goed bij kunt aansluiten. We geven u hieronder 
informatie over de gemiddelde relationele ontwik-
keling van kinderen van 4-6 jaar, 6-9 jaar en 9-12 
jaar. Meer informatie over de seksuele en lichame-
lijke ontwikkeling, over de genderidentiteit en het 
seksueel gedrag vindt u ook op download
‘Extra achtergrondinformatie‘. 

4-6 jaar
Ongeveer driekwart van de kleuters heeft al één of 
meerdere ‘vrienden’, hoewel vriendschappen 
vaak nog niet heel diep gaan en vaak kort duren. 
Ongeveer 30% van de kleuters speelt ook met kin-
deren van de andere sekse. Klasgenoten kunnen 
ook een rol gaan spelen in het gedrag of opvattin-
gen van een kind. Ze kunnen bijvoorbeeld negatief 
reageren als een kind zich niet volgens de eigen 
genderrol gedraagt. Op deze leeftijd heeft de re-
actie van anderen echter nog weinig gevolgen 
voor het gevoel van eigenwaarde. Kinderen besef-
fen wel wat anderen van hen vinden, maar maken 
zich dit nog niet eigen. Ook kunnen ze zich nog niet 
zo goed in anderen verplaatsen. Kleuters geven 
soms zelf al aan dat ze ‘verliefd’ zijn. Ouders be-
schrijven deze gevoelens van verliefdheid vaak als 
sterke genegenheid, of graag bij de ander in de 
buurt willen zijn.

6-9 jaar
Het aantal vriendschappen neemt toe en vriend-
schappen worden intensiever. Kinderen van deze 
leeftijd kiezen steeds vaker voor vrienden van het-
zelfde geslacht. Jongens vinden meisjes vaak 
‘stom’ en ‘kinderachtig’, meisjes vinden jongens 
vaak ‘wild’ en ‘stoer’ doen. Op deze leeftijd ont-
staan de eerste verliefdheden. Vanaf een jaar of 8 
kunnen vrijwel alle kinderen beschrijven hoe het 
voelt om verliefd te zijn en zijn de meeste van hen 
ook weleens verliefd geweest. Sommige kinderen 
hebben dan ook ‘verkering’, meestal met iemand 



13 16Kwink is een methode van  voor inspirerend onderwijs

Kwink &… de Week van de Lentekriebels

uit de klas. Deze relatie bestaat vaak slechts uit het 
bij elkaar staan in de pauze of met een groep 
vrienden rondhangen. Er is nauwelijks lichamelijk 
contact (ook geen handen vasthouden of zoenen) 
en ze brengen ook zelden tijd met elkaar door zon-
der anderen erbij.

9-12 jaar
Kinderen worden zich meer bewust van sociale 
waarden en normen. Rond het 11e jaar krijgen ze 
meer een gevoel van zelfredzaamheid en onaan-
tastbaarheid. Internet begint ook een rol te spelen. 
In 2010 gingen Nederlandse kinderen gemiddeld 
met 8 jaar voor het eerst online. Ze lijken dat steeds 
jonger te gaan doen. Een minderheid van de ou-
dere kinderen gebruikt internet ook om informatie 
over seks op te zoeken. Aan het eind van deze 
levensfase zijn de meeste kinderen weleens verliefd 
geweest. Sommige kinderen hebben dan ook  
‘verkering’, meestal met iemand uit de klas. Deze 
relatie bestaat vaak alleen uit het bij elkaar staan in 
de pauze of met een groep vrienden rondhangen. 
Er is nauwelijks lichamelijk contact, ook geen han-
den vasthouden of zoenen (op 12-13 jarige leeftijd 
heeft 11% van de leerlingen wel eens gezoend).  
Ze brengen ook zelden tijd met elkaar door zonder 
anderen erbij.
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Wie vind jij lief? Bijlage 1
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Verschillenbingo Bijlage 2

Zoek iemand die...

Bruine ogen heeft
Zwarte haren

heeft

Linkshandig is
Buisjes in zijn oren 

heeft

Stippen op  
z’n sokken heeft

Sproetjes heeft

Twee verschillende 
oren heeft

Een dikkere onderlip 
heeft dan bovenlip

Krullen heeft Een moedervlek heeft



Berkenweg 11
3818 LA Amersfoort

www.kwinkopschool.nl

Meer weten over de relationele 
ontwikkeling van een kind?

Ga naar: www.kwinkopschool.nl/lentekriebels

Nog geen 
Kwink-abonnement?

Probeer Kwink gratis uit. 
Vraag een proefabonnement 
aan. Dan kan de hele school 
een aantal weken gratis met 

Kwink aan de slag.

Ga naar: 
www.kwinkopschool.nl

Tot ziens!


