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Goedele Liekens gaf gisteren seksles in het Nederlandse parlement.  

Experts willen kinderen veel sneller weerbaar maken 

Seksuologen roepen op om de eindtermen voor seksuele voorlichting in het lager onderwijs dringend bij te 

sturen, nu blijkt dat kinderen op erg jonge leeftijd al met sexting bezig zijn. “Veel scholen beperken zich tot 

een les biologie. Maar het is veel meer dan dat. We kunnen al in de kleuterschool beginnen.” Vlaanderens 

bekendste seksuologe Goedele Liekens ging die boodschap gisteren zelfs in het Nederlandse parlement 

verkondigen.  

Goedele Liekens gaf de parlementairen van de Nederlandse Tweede Kamer gisteren seksles. Ze deed dat op 

uitnodiging van een seksueel voorlichtingsbureau. Terwijl de christelijke fracties pasten voor “die 

platvloerse poppenkast”, pleitte Liekens voor een modernere aanpak van de voorlichting op school. “We 

moeten jonge mensen weerbaar maken en leren hoe ze grenzen kunnen stellen. Want ook bij ons krijgen vier 

vrouwen op de tien ooit te maken met grensoverschrijdend gedrag.” 

En dat begint op steeds jongere leeftijd: zodra een kind een tablet in handen krijgt. Bij Child Focus gaat 10 

procent van de meldingen over sexting – naaktfoto’s versturen van zichzelf – over kinderen van de lagere 

school. “Maar er zijn ook de loverboys die jonge meisjes lokken. Al die nieuwe evoluties komen razendsnel 

op ons af”, zegt seksuologe Jesse Verschuren van het UC Leuven Limburg. “We kunnen niet voor elke 

nieuwe ontwikkeling een nieuwe eindterm invoeren.” 

Niet wegmoffelen 

De weerbaarheid verhogen heeft het meeste kans op slagen als al van in de kleuterschool aan seksuele 

voorlichting wordt gedaan. Daarover zijn alle seksuologen het eens. “Scholen mogen dat heel breed 

interpreteren”, zegt Verschuren. “Een themaweek rond twee kleuters die met elkaar trouwen, uitleggen wat 

het is om elkaar graag te zien. En grenzen stellen kan je ook leren via gewone spelletjes, waar de kleuters al 

dan niet aan mee kunnen doen.” 



Vaak komen de vragen vanzelf. Waarom de één een piemel heeft en de andere niet. Volgens Sensoa is het 

mogelijk die vragen ook op latere leeftijd, over heikele thema’s, te laten komen. “Maar dan moet wel 

gewerkt worden aan een open sfeer. Geef kinderen vooral niet het gevoel dat seks een fout onderwerp is”, 

zegt Lies Verhetsel.  

Op de lagere school wordt seks nog vaak weggemoffeld in die ene lessenreeks biologie. “Seksuele 

opvoeding is veel meer dan alleen uitleggen hoe de bevruchting werkt”, zegt Verschuren. “De eindtermen 

zijn te vaag, waardoor alles afhangt van de leraar. Op een moment dat sexting in de media is, kan je daar 

over zwijgen, maar je kan het ook in de les integreren. Je kan de leerlingen vragen waarom ze dat doen of 

waarom niet, en hen leren hoe snel het internet gaat, en dat je die foto daar niet afkrijgt.” 
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COMMENTAAR TEGENSTROOM 

Onze briefactie gericht aan Minister Vandeurzen van Welzijn en Minister Crevits van Onderwijs weerlegt de  

aanbevelingen van Goedele Liekens. 

Lees verder >> http://tegenstroom.eu/schrijfactie-onderwijs/index.php 
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