
Wist je dat…
De clitoris, net als de penis, op kan zwellen en van 
kleur kan veranderen? Dat noemen we dan een 
‘erectie’ van de clitoris. 

De kleur van de clitoris in ‘gewone’ toestand bij 
iedereen een ander soort vleeskleurig roze is?

De clitoris grotendeels binnen in het lichaam te 
vinden is? Alleen het ‘topje’ van de clitoris aan 
de buitenkant van het lichaam is te zien, en dit is 
slechts een paar millimeter groot. Het niet zichtbare 
deel van de clitoris kan ongeveer 10 cm groot zijn! 

De clitoris dubbel zoveel zenuwen heeft als de eikel 
van de penis en dus heel gevoelig is?

De clitoris het enige lichaamsdeel is waarvan het 
hebben van fijne seks de enige functie is?

De clitoris niet bij elke vrouw op dezelfde plek zit?

Factsheet 
clitoris

In deze factsheet leer je over de clitoris en hoe je 
de 3D clitoris kunt gebruiken in de klas.
Voor je ligt een 3D clitoris. De clitoris (ook wel 
‘clit’ genoemd) is een belangrijk onderdeel van 
het geslachtsorgaan van de vrouw en heeft een
grote rol in (vrouwelijke) seksualiteit en seksueel 
plezier. Juist daarom is het belangrijk dat 
leerlingen weten hoe de clitoris eruit ziet en wat 
haar functie is. 

Wat is het?
De clitoris is een deel van de vulva. De clitoris is een zwellichaam waarvan je alleen 
het gevoelige topje (de glans) aan de buitenkant kunt zien. Binnen in het lichaam is de 
clitoris een stuk groter! Het is het meest gevoelige lekkere plekje bij vrouwen, en daarom 
belangrijk voor het hebben van seks en genieten van seksualiteit. 

Waar vind je het?
De clitoris is een onderdeel van de vulva. De vulva bestaat uit de vulvalippen/
schaamlippen, de clitoris, de uitgang van de urinebuis en de ingang van de vagina. Waar 
de binnenste schaamlippen zich aan de bovenkant van de vulva raken, bevindt zich het 
kleine knopje wat het uiteinde is van de clitoris. Die is ongeveer zo groot als een erwt en 
er zitten wel 8.000 zenuwuiteinden in. 
Maar, de clitoris is dus veel groter dan je denkt. Het grootste deel van de clitoris zit aan 
de binnenkant van het lichaam. Verborgen achter de schaamlippen en rondom de ingang 
van de vagina bevinden zich de zwellichamen van de clitoris. 

De clitoris en seks?
- Als de clitoris wordt gestimuleerd, wordt deze groter. Dat komt omdat er (net als bij
de penis) bloed naar de zwellichamen van de clitoris stroomt. De clitoris vormt dan een 
soort kussentje en de vagina wordt vochtig. Daardoor kan een penis of vinger makkelijker 
in de vagina glijden bij het vrijen. En doet vrijen geen pijn als je opgewonden bent.
- Bij langer stimuleren kunnen vrouwen een orgasme krijgen. Dat werkt natuurlijk alleen 
als zij in de stemming zijn.



Links naar aanvullende video’s en lesmaterialen zijn te vinden op www.weekvandeliefde.nl.

Lessuggestie
De 3D clitoris kan goed worden gebruikt als aanvulling op een biologieles over de 
geslachtsorganen. Ook bij lespakketten over seksuele vorming die ingaan op het 
lichaam, wensen en grenzen, seks, seksueel plezier en gendergelijkheid kan de 3D 
clitoris goed ter aanvulling worden ingezet.

Voordat je de klas de 3D clitoris laat zien, stel je de klas een aantal vragen:
1. Vraag: Wie kan uitleggen wat de clitoris is?
2. Vraag: Hoe groot is de clitoris?
3. Laat de leerlingen nadenken over de grootte en de vorm van de clitoris en eventueel op 
het bord of in een schrift tekenen.
4. Laat de clitoris zien, en vertel de klas over de werking van de clitoris. Hiervoor kun je de 
feiten uit deze factsheet of de ‘Leuke weetjes’ gebruiken.
5. Laat de clitoris aan het einde van de uitleg de klas rond gaan.


