
 

 

 

 

Lessen SO 
Kriebels in je buik 
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2 Lessen bij positieve seksuele vorming: Leren kennen van je lichaam 

 

 
Les 1: Je lichaam 
De leerling: 
 herkent zichzelf in de spiegel en van een foto. 
 kan de verschillende lichaamsdelen, inclusief de geslachtsdelen, aanwijzen als ernaar gevraagd 

wordt. 
 
Les 2: Jongens en meisjes 
De leerling: 
 weet dat hij/zij een jongen of een meisje is. 
 wijst naar het eigen geslachtsdeel als hiernaar gevraagd wordt. 
 

 
Les 1: Lichaamsdelen 
De leerling: 
 wijst op een foto de belangrijkste lichaamsdelen aan, inclusief de geslachtsdelen (van voren 

gezien). 
 herkent verschillen tussen meisjes en jongens. 
 

 
Les 1: Verschil tussen jongens en meisjes 
De leerling: 
 wijst op een foto de belangrijkste lichaamsdelen aan (van achteren gezien).  
 benoemt de verschillende lichaamsdelen bij zichzelf, inclusief de geslachtsdelen.   
 benoemt verschillen tussen jongens en meisjes.  
 benoemt eigen geslachtsdeel op eigen manier. 
 

 
Les 1: Ik groei!  
De leerling: 
 herkent en benoemt functies van verschillende lichaamsdelen.  
 weet dat sommige delen van het lichaam fijn zijn om aan te raken. 
 
 



 

3 Lessen bij positieve seksuele vorming: Leren kennen van je lichaam 

 
Les 1: Ik verander in de puberteit 
 De leerling weet dat er verschillen zijn tussen mensen in de lichamelijke ontwikkeling en dat dit 

normaal is. 
 

 
Les 1: De uitwendige geslachtsdelen 
 De leerling herkent en benoemt de lichaamsdelen die te maken hebben met de seksuele 

ontwikkeling (borsten, penis, vagina). 
 
Les 2: De geslachtsdelen 
De leerling: 
 benoemt dat er verschillen tussen mensen zijn wat betreft de geslachtsorganen (grote/kleine 

borsten/penis, wel/niet besneden). 
 weet qua hygiëne hoe om te gaan met eigen geslachtsdelen. 
 

Les 1: De functie van de geslachtsdelen 
 De leerling herkent de voortplantingsfuncties van de uitwendige geslachtsorganen van mannen en 

vrouwen. 
 

 
Les 2: Tijd voor de puberteit 
De leerling: 
 weet wat de puberteit is. 
 weet dat lichamen tijdens de puberteit veranderen. 
 
 



 

4 Lessen bij positieve seksuele vorming: Positief zelfbeeld en lichaamsbeeld  

 

 

 
Les 7: Wat zie je op tv en internet? 
De leerling: 
 weet dat mensen op televisie of internet onrealistisch kunnen zijn.  
 weet dat beelden van mannen en vrouwen in de media meestal niet realistisch zijn (uiterlijk, 

schoonheidsideaal, sekse-stereotype).  
 vraagt een betrouwbare volwassene om uitleg (welke beelden zijn onrealistisch). 
 

De leerling: 
 weet dat seks op televisie of internet onrealistisch is.  
 vraagt een betrouwbare volwassene om uitleg (wat is seks, welke beelden zijn onrealistisch). 
 

 
Les 2: Dit ben ik! 
 De leerling weet dat hij of zij trots mag zijn op zichzelf. 



 

5 Lessen bij positieve seksuele vorming: Zelfbewustzijn en lichaamsbewustzijn 

 

 
Les 5: Wat voelt fijn en wat niet 
De leerling: 
 geeft met een reactie aan wat bij aanraking een fijn en een vervelend gevoel geeft (non-verbaal of 

met geluiden).  
 geeft aan dat niet iedereen zijn of haar lichaam mag aanraken (‘mijn lichaam is van mij’- houding). 
 

 
Les 5: Prettig of niet prettig 
 De leerling erkent dat het aanraken van het lichaam van anderen mag, als de ander het goed vindt 

en van dezelfde leeftijd is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 Lessen bij positieve seksuele vorming: Consent, praten over wensen en grenzen 

 

 
Les 3: Hoe zeg ik nee 
De leerling: 
 zegt duidelijk ‘nee’ wanneer hij of zij iets niet wil.  
 kan uit een voor hem of haar vervelende situatie weglopen. 
 

 
Les 3: Dit vind ik niet prettig! 
De leerling: 
 weet wie je aan mag raken en waar je deze personen aan mag raken (zoenen, knuffelen).  
 aanvaardt het als een ander ‘nee’ zegt als je hem of haar aanraakt. 
 

 
Les 6: Over de grens 
De leerling: 
 weet dat er mensen (volwassenen en jongeren) zijn – ook online – die aardig doen, maar seksueel 

grensoverschrijdende bedoelingen kunnen hebben.  
 weet dat wanneer iemand hem heeft aangeraakt terwijl hij dat niet wilde, hij dit moet vertellen aan 

een ouder of leraar – ook als diegene zegt dat het geheim is en ook als hij het eerst online 
‘beloofd’ heeft. 

 

 
Les 6: Grenzen 
De leerling: 
 kent de grenzen bij het experimenteren met seksualiteit (pijn, (online) dwang, machtsmisbruik).  
 gaat niet over de grenzen van een ander heen op seksueel gebied.  
 benoemt dat het laten zien van eigen geslachtsdelen aan anderen in het openbaar of online 

(strippen voor webcam of webcamseks) niet gepast is (privé). 
 



 

7 Lessen bij positieve seksuele vorming: Consent, praten over wensen en grenzen 

 
Les 6: Seksueel over de grens 
De leerling: 
 weet wat er bedoeld wordt met seksueel misbruik.  
 reageert op een adequate manier als onbekende volwassenen vreemde (seksueel getinte) vragen 

(online en offline) stellen. Dit betekent offline beleefd zeggen dat hij of zij dit niet wil of weglopen 
en online wegklikken of blokkeren.  

 weet bij wie hij of zij hulp kan vragen bij seksueel overschrijdend gedrag/ervaringen. 
 
 
 



 

8 Lessen bij positieve seksuele vorming: Gendergelijkheid en seksuele diversiteit 

 

 
Les 4: Verliefd, wat is dat? 
 De leerling weet dat je verliefd kunt worden op jongens en meisjes. 
 

 
Les 4: Iedere familie is anders 
 De leerling weet dat er verschillende soorten relaties, gezinnen en samenlevingsvormen bestaan 

(gezinnen met een vader en/of moeder, gezinnen met twee vaders/moeders). 
 

 
Les 5: Respect voor elkaar 
 De leerling reageert respectvol op verschillen in rolgedrag van jongens en meisjes (niet lachen om 

jongens die meisjesachtig spelen en andersom). 
 

 
Les 4: Verliefd of niet 
De leerling: 
 weet dat je verliefd kunt worden op iemand die niet verliefd is op jou.  
 weet dat jongens en meisjes dezelfde seksuele rechten hebben. 
 

 
Les 6: Mijn toekomst 
 De leerling kan benoemen wat het eigen gezin van hem/haar verwacht als jongen/meisje (= 

genderrol, ten aanzien van gezin, studie en werk). 
 
 



 

9 Lessen bij positieve seksuele vorming: Je eigen lichaam en seksualiteit 

 

 
Les 4: Wanneer raak je je piemel of vagina aan? 
 De leerling weet waar en wanneer het wel of niet gepast is om je geslachtsdelen aan te raken (in 

bed, bad, onder de douche). 
 

 
Les 5: Woorden over seks.  
 De leerling heeft kennis van verschillende vormen van seksueel gedrag (zoenen, knuffelen, vrijen). 
 

 
Les 5: Wat voel je als je opgewonden bent? 
 De leerling benoemt en herkent gevoelens van seksuele opwinding (vlinders in de buik, erectie). 
 

 
Les 6: Wat is masturbatie? 
 De leerling heeft kennis over masturbatie (sociale regels en hygiëne). 
 
 
 
 
 


