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Over deze cursus
Inleiding
Lichamelijkheid en intimiteit zijn belangrijke begrippen binnen de ontwikkeling van een
kind. Het knuffelen van een baby als hij uit bed gehaald wordt, vinden we over het algemeen
normaal. Maar kun je als professioneel opvoeder ook een kind van 6 jaar nog knuffelen? En
wanneer gaat gewenste intimiteit over in ongewenste intimiteit? En hoe ver laten we kinderen
gaan in het spelen van seksueel getinte spelletjes? Het is belangrijk om hierop zelf een
duidelijke visie te hebben. Jouw visie kan afwijken van die van ouders of collega’s. Hiermee
moet je respectvol kunnen omgaan.

Hoe intiem ben jij tijdens je werk met kinderen?

Leerdoelen
• Je kunt kinderen per leeftijdsfase begeleiden naar zelfstandigheid ten aanzien van de

lichamelijke verzorging.
• Je kunt de eigenheid van het kind ten aanzien van lichamelijkheid en intimiteit

respecteren.
• Je hebt inzicht in de seksuele ontwikkeling van kinderen en kunt deze bespreekbaar

maken.
• Je weet in je informatie en uitleg aan te sluiten bij de behoefte, de belevingswereld

en het ontwikkelingsniveau van het kind.
• Je kunt snel en effectief handelen in geval van (signalen van) onveiligheid van de

kinderen.
• Je bent op de hoogte van relevante wet- en regelgeving passend bij het onderwerp

‘omgaan met lichamelijkheid en intimiteit’.
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Een baby heeft veel behoefte aan lichamelijk contact.

Beoordeling

Beoordelingsformulier
<

Aan het eind van de cursus wordt je parate kennis beoordeeld met een toets. Je praktische
beheersing van de leerdoelen wordt getoetst aan de hand van één beroepsproduct. Deze
wordt op verschillende punten beoordeeld: op inhoud (producteisen) en op de uitvoering
(processtappen). Andere belangrijke punten bij de beoordeling zijn: actieve deelname aan
de lessen, nette uitwerking van de opdrachten in correct Nederlands. Je vindt ze bij elkaar
in het beoordelingsformulier.

Planning

Planningsformulier
<

Een beroepsproduct maken kost tijd. Daarom moet je dit goed plannen. Lees eerst de opdracht
van het beroepsproduct goed door en vul daarna het planningsformulier in. Neem ook de
andere opdrachten van deze cursus op in je totale planning. Zo voorkom je dat je in tijdnood
komt.
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Beroepsproduct: Omgaan met lichamelijkheid
en intimiteit

Casus
Je werkt als pedagogisch werker bij Kinderopvang Het Talent. Er zijn drie groepen op Het
Talent: een babygroep, een peutergroep en een buitenschoolse-opvanggroep. Als je op
een dag op de peutergroep werkt, valt het je op dat een groepje van vier peuters – twee
jongens en twee meisjes – de hele ochtend samen naar het toilet gaat. Tot voor kort moest
je twee van hen nog helpen bij het afvegen van hun billen, maar deze dag komen ze trots
vertellen dat dit niet meer hoeft. Zij helpen namelijk elkaar! Je vindt het fijn dat ze zo
trots zijn op zichzelf en complimenteert hen met hun zelfstandigheid. Je besluit wel de
eerstvolgende keer met hen mee te lopen om te kijken hoe het gaat.
Je denkt daar in de tussenliggende tijd over na en vraagt je af wat je met deze situatie
aan moet.

Beantwoord de volgende vragen:
a. In hoeverre hebben peuters lichamelijk begeleiding nodig bij het ‘billen vegen’?
b. Wat is kenmerkend voor de fase waarin de peuter zit voor wat betreft zijn seksuele

ontwikkeling?
c. Wat vind je ervan dat twee meisjes en twee jongens samen naar het toilet gaan?
d. Hoe zou jij handelen in deze situatie?

Vervolg casus
Je collega van de buitenschoolse opvang haalt om 14.30 uur de kinderen van school. In
verband met ziekte sta jij van 16.00 uur tot 18.00 uur ingepland bij deze groep.
Suze en Nicolien (beiden 6 jaar) spelen in de poppenhoek. De hoek is afgeschermd met
een gordijntje, dat de kinderen in het spel vaak als deur gebruiken. Je hoort ze praten en
plannen maken voor het rollenspel dat ze gaan spelen. Na een poosje realiseer je je opeens
dat het stil is in de poppenhoek. Terwijl je ernaartoe loopt, hoor je wat gegiechel. Als je
om de hoek van het gordijntje kijkt, zie je dat Suze in haar onderbroekje staat. Nicolien
heeft een pop stijf tussen haar benen geklemd.

Beantwoord de volgende vragen:
a. Wat is kenmerkend voor de fase waarin een zesjarig schoolkind zit voor wat betreft

zijn seksuele ontwikkeling?
b. Wat vind je ervan dat Suze in haar onderbroekje staat?
c. Nicolien lijkt te masturberen. Wat vind je daarvan?
d. Hoe zou jij handelen in deze situatie?

Vervolg casus
Jij weet niet goed wat te doen en besluit handvatten te zoeken voor het omgaan met
zulke situaties. In het beleidsplan van Het Talent blijkt echter niets omtrent de seksuele
ontwikkeling en de visie daarop opgenomen te zijn. Je kaart dit aan in een overleg en
daarop wordt aan jou en drie collega’s gevraagd een voorstel te schrijven voor dit beleid.

Jullie gaan in viertallen dit beleid ontwikkelen. Het beleid zal voor alle drie de groepen
binnen Het Talent van toepassing zijn. Kijk eerst naar jullie persoonlijke visies. Probeer hieruit
één visie te formuleren waar jullie allemaal achter staan. Stel het beleid op met behulp van
theoriebron Beleid en regels. Maak hier een Word-document van.
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Vervolg casus
Jullie hebben het beleid ten aanzien van de seksuele ontwikkeling opgeschreven en
gedeeld met het team en het management. Het management is akkoord met het beleid
dat jullie hebben geformuleerd. Omdat er in deze zelfde periode ook vragen van ouders
over dit onderwerp zijn gekomen, vraagt jullie leidinggevende of jullie dit beleid op de
eerstvolgende ouderavond aan ouders willen presenteren. Ouders hebben de volgende
vragen:
• Wat is voor jullie op het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang het verschil

tussen de begrippen lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit?
• In welke fase van de seksuele ontwikkeling zitten onze kinderen eigenlijk?
• Welke (seksueel getinte) situaties komen jullie als pedagogisch werker tegen en hoe

reageren jullie daarop?
• Wat is jullie beleid ten aanzien van het informeren van ouders over intiem lichamelijk

of seksueel gedrag van hun kind op het kinderdagverblijf of op de buitenschoolse
opvang?

• Wanneer vinden jullie seksueel gedrag van kinderen onderling grensoverschrijdend
en hoe gaan jullie hier dan mee om? (Denk daarbij aan de meldplicht.)

Jullie gaan in hetzelfde viertal van het Word-document een aantrekkelijke
PowerPoint-presentatie maken, die jullie op de ouderavond laten zien aan ouders.
Zorg dat in de presentatie antwoord wordt gegeven op de vragen van de ouders.

Jullie presenteren deze PowerPoint aan je docent. De docent neemt daarbij de rol van de
ouders aan.

Plan voor jezelf een datum waarop je dit beroepsproduct inlevert. Vul deze datum in op je
planningsformulier.

Eisen aan de uitvoering

• De eerste vragen beantwoord je individueel.
• In viertallen ontwikkel je een beleid. Daarvoor praat je met elkaar over je persoonlijke

visie op dit onderwerp. Vervolgens stel je met behulp van de theoriebron regels op, die
samen het pedagogisch beleid gaan vormen.

• In dezelfde viertallen maak je over dit beleid een PowerPoint-presentatie. Via de
PowerPoint-dia's en de presentatie die je met behulp daarvan geeft, worden de vragen
van ouders beantwoord.

Laat elke processtap goedkeuren door je docent voordat je begint aan de volgende processtap.

Eisen aan het beroepsproduct

Het is belangrijk dat de studenten laten zien dat zij enerzijds kennis hebben van de theorie
en dat ze anderzijds hun eigen visie ten aanzien van lichamelijkheid en intimiteit bij kinderen
kunnen verwoorden.
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Oriëntatie
Opdracht 1 Placemat

• Ga met z’n vieren bij elkaar aan een tafel zitten. Leg een vel A3- of A4-papier in het
midden. Zet een groot vierkant in het midden van het blad en verdeel de rest van het
blad in vier vlakken.

• Zorg dat je allemaal een pen of potlood hebt en een markeerstift.
• Denktijd: noteer allemaal in je eigen vlak die activiteiten waarvan jij denkt dat deze horen

bij lichamelijkheid en intimiteit.
• Rondpraat: bespreek ieders lijst. Student 1 licht zijn antwoord toe; daarna, met de klok

mee, student 2, 3 en 4.
• Zet na de rondpraat die dingen waar jullie het over eens zijn in het middelste vak.
• Zet de activiteiten in logische rijtjes bij elkaar.

Opdracht 2 Heb je ervaring met?

Heb jij ervaring met het bieden van ondersteuning bij de lichamelijke verzorging van kinderen?
Beschrijf je ervaring in een kort verslag aan de hand van onderstaande vragen:

• Waar heb je de ervaring opgedaan?
• Welke ondersteuning bij de lichamelijke verzorging heb je geboden?
• Hoe heb je deze ondersteuning geboden?
• Kwam je problemen tegen en hoe heb je die eventueel opgelost?
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