
Niet alleen geeft u de kinderen in uw klas de gelegenheid antwoord te krijgen op al hun vragen. Voor u 
als leerkracht heeft de vragenbox ook een aantal voordelen: 
• U kunt als leerkracht zien wat er speelt in de klas en welke vragen er bij uw leerlingen leven. Hierdoor 
 kunt u uw lessen beter op de kinderen laten aansluiten en hen voorzien van de benodigde kennis. 
• Het geeft uzelf de gelegenheid de antwoorden voor te bereiden. U kunt een moment uitkiezen om 

een aantal vragen uit de box te beantwoorden. Maar u kunt de antwoorden ook (ongemerkt) 
 verwerken in de lessen.

Inzet van de vragenbox:

Algemeen:
Zet de vragenbox in de klas als u les geeft over relaties en seksualiteit (bijvoorbeeld in de Week van 
de Lentekriebels). Nodig de kinderen uit om anoniem vragen op de vragenkaartjes te schrijven en deze 
in de box te stoppen. Deze vragenkaartjes vindt u op de achterzijde. Deze kunt u kopiëren in het aantal 
dat u nodig denkt te hebben. In elke les kunt u een aantal vragen beantwoorden. De vragenbox kan ook 
permanent in de klas gezet worden zodat kinderen het hele jaar door hun vragen kunnen stellen.

Verdiepend:
Als kinderen aan het einde van de les iets niet snappen of als ze wat meer willen weten, dan kunnen 
ze dit (anoniem) op een vragenkaartje schrijven en in de vragenbox stoppen. Probeer deze vragen de 
volgende les te beantwoorden.

Klassenquiz:
In deze werkvorm stelt u samen met de kinderen een klassenquiz samen. Geef ieder kind de gelegen-
heid om vragen over relaties en seksualiteit op te schrijven en anoniem in de vragenbox te stoppen. 
Selecteer de 10 meest relevante/meest gestelde vragen en bepaal in welke antwoordvorm u de quiz 
wilt aanbieden (waar / niet waar, ja / nee, A,B,C-antwoordcategorieën, etc.).

Maak subgroepen van vier kinderen, vraag ieder groepje om twee quizvragen te beantwoorden 
en de antwoorden bij u in te leveren. Geef duidelijk aan in welke antwoordvorm u de 
antwoorden aangeleverd wilt krijgen (bijv. waar / niet waar, ja / nee, A,B,C, etc.).

Check de antwoorden op correctheid en pas ze waar nodig aan.
Gebruik de vragen en antwoorden om klassikaal een quiz af te nemen en zo 
in te spelen op hun behoeften.

Vragenbox
Kriebels in je buik
Praten en vragen stellen over relaties en seksualiteit is voor veel kinderen niet vanzelf-
sprekend. Sommige kinderen zijn nog niet gewend om openlijk over seksualiteit te 
praten of daar vragen over te stellen. U kunt hen als leerkracht daar toe uitnodigen 
door deze vragenbox in de klas neer te zetten. Op deze manier biedt u ze de 
gelegenheid om anoniem vragen te stellen.

Vragen van kinderen
Rutgers is altijd benieuwd naar de vragen die kinderen stellen. Wij zouden 
het dan ook zeer op prijs stellen als u deze aan ons zou willen toesturen. 
De vragen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. 
U kunt deze (zonder frankering)sturen naar:
Rutgers, Antwoordnummer 9200, 3500 ZB Utrecht

Rutgers is altijd benieuwd naar de vragen die kinderen stellen. Wij zouden 
het dan ook zeer op prijs stellen als u deze aan ons zou willen toesturen. 



Ik ben een: jongen / meisje / hoef je niet te weten

Mijn leeftijd:                 jaar

Mijn vraag: 

Stel je vraag!
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