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Deze omgangsregels hebben betrekking op het omgaan met seksualiteit en wat daar mee te maken 

heeft, binnen de kinderopvang. Deze regels zorgen voor duidelijkheid en transparantie over dit 

thema. En zullen daardoor mede kunnen voorkomen dat kinderen en leidsters in onbedoeld nare 

situaties terecht komen. 

 

Omdat iedereen zijn persoonlijke opvattingen heeft over wat wel en niet kan in de opvoeding 

voor wat betreft  seksueel gedrag en wat daar mee te maken heeft, is het belangrijk dat wij 

binnen onze kinderopvang een kader aangeven. 

 

Over onderstaande onderwerpen die te maken hebben met het begrip seksualiteit zijn afspraken 

gemaakt. 

 

 De onderlinge sfeer die PM-ers met elkaar neerzetten: Onderlinge erotiserende of seksuele 

boodschappen of grappen zijn verboden op de werkvloer. De PM-er ( en overige 

personeelsleden) bekleden een voorbeeldfunctie 

 

 Seksuele toenaderingspogingen van een kind: Op seksuele toenaderingspogingen van een 

kind wordt nooit ingegaan. Dit wordt altijd besproken met de leidinggevende 

 

 Verbod op seksueel contact: Seksuele handelingen en intieme relaties zijn onder geen 

beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. Hierop treedt het protocol 

seksueel misbruik en kindermishandeling in werking. 

 

 Vragen van kinderen over seksualiteit: We luisteren naar vragen die kinderen stellen over 

seksualiteit. Deze vragen kunnen serieus beantwoord worden, of de PM-er kan aangeven dat 

het goed is om dezelfde vraag met een van de ouders te bespreken. Er zijn boeken aanwezig 

die kunnen helpen bij het beantwoorden van de vragen van de kinderen. 

 

 Uitdagende vragen over het privéleven van de PM-er op het gebied van seksualiteit: De 

PM-er gaat niet mee in de persoonlijke en uitdagende sfeer en geeft aan dat een serieus 

antwoord mogelijk is of geeft aan dat de vraag niet gewenst is. 

 

 Vieze woorden die kinderen of PM-ers gebruiken: De PM-er geeft aan dat we geen vieze 

woorden gebruiken en kan ervoor kiezen hier een serieuze draai of grens aan te geven of niet 

op het onderwerp in te gaan. De PM-er zelf gebruikt geen vieze woorden. 

 

 Benamingen van de geslachtsdelen van de kinderen: De PM-er gebruikt de woorden piemel, 

penis of plasser(tje) en vagina om de geslachtsdelen van de kinderen aan te duiden. Andere 

benamingen worden door de PM/ers niet gebruikt 

 

 Kinderen op schoot nemen en kinderen knuffelen: Wij vinden dat kinderen op schoot 

moeten kunnen zitten. Bijvoorbeeld  bij het voorlezen van een boek, of als een kind 

getroost moet worden. Ook kan een kind het gewoon gezellig vinden om even bij  je te 

komen  zitten. Dat geld ook voor knuffelen. Voor de BSO kinderen geld dat het initiatief 

hiervoor van hen uit 



moet gaan. 8 + kinderen kunnen wel even bij de PM-er komen ̀ hangen` maar worden niet op 

schoot genomen. 

 

 Kinderen helpen de billen af te vegen: De PM-er begeleidt kinderen om zelf de billen af te 

vegen door uitleg te geven hoe dat moet, en zondig hulp aan te bieden. 

 

 Verschonen van peuters en baby`s: Zowel mannen als vrouwen verschonen de kinderen 

 Opmerkingen die het kind maakt over het privé leven van het kind met betrekking tot 

ouders en seksualiteit: PM-ers vragen in dit geval niet door, uit respect voor het privé leven 

van de ouders, de PM-er zal het gesprek een andere wending geven, uit respect en om een 

eventuele lading weg te nemen. 

 

 Kinderen die onderling op een uitdagende manier over seks praten: Kinderen mogen op een 

gewone manier over seks praten. De Pm-er kan de kinderen helpen om het gesprek uit de 

beladen sfeer te halen, zodat ze er normaal over kunnen praten. Als dit niet gebeurd dan 

stopt de PM-er het gesprek. 

 

 Doktertje spelen: Kinderen mogen doktertje spelen, maar de kleren blijven aan 

 Kinderen die elkaar bloot laten zien: Dit wordt niet bestraft, maar er wordt door de PM-er 

uitgelegd dat dat hier niet de bedoeling is. Belangrijk is om dit ook aan ouders door te geven. 

 

Op het moment dat er manipulatie of dwang gebruikt wordt in het laten zien van bloot, het 

aan laten raken van intieme lichaamsdelen of uitvoeren van seksuele handelingen treedt het 

protocol seksueel misbruik en kindermishandeling in werking/ seksueel misbruik tussen 

kinderen onderling. 

 Kinderen spelen niet in hun blootje: Als kinderen met water (of verf) spelen, spelen ze niet 

bloot. Een onderbroek of luier blijft minimaal aan 

 

 De PM-er heeft geen bikini ( of zwembroek ) aan: Bij warm weer wordt er veel naar buiten 

gegaan. PM-ers houdt dan minimaal een hemdje/t shirt en een korte broek of rok aan. 

Uitzondering wordt gemaakt als er een uitstapje naar het strand zwembad of de plassen is. 

 

 Zwemmen: Het helpen verkleden en afdrogen van kinderen bij het zwemmen, gebeurt in de 

algemene jongens/meisjes kleedkamer of de kinderen doen dit zelfstandig in een kleedhokje. 

 

Overdracht aan ouders: Situaties uit bovengenoemde punten worden gecommuniceerd met de 

ouders als de PM-er hier de noodzaak toe ziet, of de eigenaresse hiertoe besluit. Het is goed om de 

ouders op de hoogte te stellen, ook als er niet direct een zorg is. Met gevoelige situaties wordt zowel 

naar ouders als op de werkvloer discreet omgegaan. 


