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Gedragscode kinderen en seksualiteit  
 
Verbod op seksueel contact  
Het spreekt voor zich dat seksuele handelingen en intieme relaties in de contacten met een kind 
onder geen beding geoorloofd zijn. Bij vermoedens hieromtrent volgt een op non-actief stelling. Na 
objectief onderzoek dat het vermoeden bevestigt, volgt direct ontslag.  
 
Onderlinge sfeer  
Medewerkers hebben een voorbeeldfunctie. Het creëren van een erotiserende sfeer en het geven 
van seksueel getinte boodschappen of het maken van seksueel getinte grappen is verboden op de 
werkvloer.  
 
Kinderen op schoot nemen en kinderen knuffelen  
Lichamelijk contact is voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk. Dat uit zich o.a. in het 
knuffelen en op schoot laten zitten van kinderen. De signalen die het kind geeft, zijn daarbij het 
uitgangspunt. De medewerker zet de eigen professionaliteit in en vraagt zo nodig het oordeel van 
collega’s om de signalen (behoefte) van het kind juist te interpreteren.  
 
Seksuele toenaderingspogingen van een kind  
Of we gedrag van een kind bestempelen als een seksuele toenaderingspoging is afhankelijk van het 
gedrag van het kind en van onze interpretatie. Volwassenen geven soms een andere interpretatie 
aan het gedrag, dan de intentie van het kind is. Als een medewerker het gedrag van een kind niet 
gepast vindt, stopt hij/zij het gedrag. Als de medewerker het gedrag afwijkend (zorgelijk) vindt 
treedt het protocol kindermishandeling in werking.  
 
Benaming van geslachtsdelen  
Bij kinderopvang Open-Up!|Fun-Kidz wordt voor de geslachtsdelen van jongens de benaming 
piemel, penis of plasser(tje) gebruikt en voor de geslachtsdelen van meisjes worden de woorden 
vagina of plasser(tje) gebruikt. Voor meisjes en jongens gebruiken we daarnaast de term anus 
billen of poepgaatje.  
 
Kinderen spelen niet in hun blootje  
Als kinderen met water spelen, blijft er minimaal een zwem- of onderbroekje aan. Het afdrogen 
en/of omkleden van de kinderen gebeurt door mannen en vrouwen.  
 
Kinderen helpen bij het billen afvegen De zelfstandigheid bevorderen is een belangrijk 
uitgangspunt van BSO Open-Up!|Fun-Kidz. BSO Open-Up!|Fun-Kidz stimuleert kinderen om hun 
eigen billen te vegen. Als er hulp geboden moet worden (bijv. arm van het kind is nog te kort og 
motoriek niet dusdanig goed), dan bieden we dat.  
 
Helpen bij het verschonen en omkleden 
Zowel mannen als vrouwen verschonen kinderen en kleden de kinderen als het nodig is om. Op de 
BSO kleden kinderen zich zoveel mogelijk zelf om. Als kinderen hulp nodig hebben bij het 
omkleden (bijv. bij een sportactiviteit zoals judo) en de kinderen dragen nog minimaal hun 
ondergoed, dan wordt hulp geboden door zowel mannen als vrouwen. 
 
Chauffeurs  
Indien er zich tijdens een rit bijzonderheden op seksueel gebied voordoen (bijv. met kinderen 
onderling) meldt de chauffeur dit direct bij zijn/haar leidinggevende. Indien nodig neemt de 
leidinggevende contact op met de ouders van de kinderen. 
 
Woordgebruik  
Als kinderen taal gebruiken die de medewerker niet gepast vindt, maar die het kind wel serieus 
bedoelt, helpt de medewerker een ander woord te kiezen. Wanneer de taal uitdagend bedoeld is, 
geeft de medewerker er of een serieuze draai aan of vraagt het kind te stoppen met dat 
taalgebruik.  
 
Vragen van kinderen over seksualiteit  
We luisteren naar vragen die kinderen stellen over seksualiteit. Deze vragen kunnen serieus 
beantwoord worden of de medewerker kan aangeven bij het kind dat het goed is om dezelfde 
vraag met zijn/haar ouder(s) te bespreken.  
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Kinderen die onderling op een uitdagende manier over seks praten  
Kinderen mogen op een respectvolle manier over seksualiteit te praten. Als het niet uit de 
uitdagende sfeer gehaald kan worden dan stopt de medewerker het gesprek.  
 
Vragen over het privéleven van de medewerker op het gebied van seksualiteit  
De medewerker geeft aan dat hij/zij het niet prettig vindt om over zijn seksuele leven te praten en 
buigt de vraag om naar een algemene vraag. Die vraag kan veelal met feiten beantwoord worden.  
 
Opmerkingen van het kind met betrekking tot hun ouders en seksualiteit  
De medewerker zal het gesprek een andere wending geven uit respect voor het privéleven van de 
ouder(s). Bij oudere kinderen (vanaf +/- 8 jaar) legt de medewerker uit dat hij/zij denkt dat de 
ouders het fijner vinden als het kind dat met de ouder bespreekt i.p.v. met de medewerker.  
 
Kinderen die 'doktertje' met elkaar spelen  
Doktertje spelen doen de meeste kinderen een of meerdere malen in hun leven. Het hoort bij de 
gewone nieuwsgierigheid van kinderen naar hun seksuele gevoelens.  
‘Doktertje spelen’ mag, maar de kleren blijven aan.  
 
Overdracht aan ouders  
We vinden het belangrijk om ouders te vertellen hoe een dag verlopen is. Ook situaties die 
gevoelig (kunnen) liggen, worden open maar discreet besproken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


