
In deze brochures staat stapsgewijs 
uitgelegd welke ontwikkeling kinderen 
doorlopen en hoe je als ouder je kind 
hierin kunt begeleiden. 

Onderwerpen die aan bod komen:

• ontdekken, onderzoeken en ‘doktertje 
spelen’ (0-6 jaar)

• vriendschap en verliefdheid, 
weerbaarheid, zelfbeeld (6-9 jaar)

• verkering, veranderingen in de 
puberteit, seksuele diversiteit, 
genderidentiteit, veilig en gewenst 
vrijen en online gedrag (9-15 jaar) 

In de brochures staan handige tips over: 

• hoe je kunt omgaan met vragen van 
kinderen

• hoe je met je kind in gesprek gaat 
• wat er nog meer bij de seksuele 

opvoeding van kinderen en pubers 
komt kijken
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Seksuele ontwikkeling van 
kinderen 0-18 jaar 

Deze brochure laat met illustraties 
zien hoe de seksuele ontwikkeling van 
kinderen van 0-18 jaar verloopt. Bij elke 
illustratie staat een korte tekst met 
uitleg. 

De brochure is vertaald in het Engels, Turks en 
Arabisch. 
Er is ook een brochure over de seksuele 
ontwikkeling van kinderen met een beperking.

Seksuele opvoeding in 
verschillende leeftijdsfasen

‘Als mijn kind doktertje speelt, moet 
ik me dan zorgen maken?

‘Wat kan ik zeggen als mijn kind 
vraagt waar baby’s vandaan komen?’



Voor professionals die werkzaam zijn als 
opvoedondersteuner. 

De training biedt handvatten om samen 
met ouders te werken aan:

• meer kennis over de seksuele 
ontwikkeling van hun kinderen

• het beoordelen van seksueel gedrag 
(wat is oké en wat is niet oké)

• een betere communicatie met hun 
kinderen 

• meer zelfinzicht en vertrouwen in 
de rol die zij kunnen spelen in de 
seksuele opvoeding

Bij de training hoort de handleiding 
Opgroeien met liefde.

Training en handleiding Opgroeien met Liefde 

Meer informatie 
De brochures zijn te bestellen en gratis te downloaden
Aanmelden en meer informatie over de training voor professionals, 
Opgroeien met Liefde: 
shop.rutgers.nl    

In de handleiding staan centraal:

• de seksuele ontwikkeling van 
kinderen van 0-18 jaar

• de seksuele opvoeding
• het beoordelen van seksueel gedrag 

(wat is oké en wat is niet oké)
• het praten met kinderen over 

seksualiteit 
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