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1. Inleiding 

Dit beleid is gemaakt ter bescherming van de kinderen zodat ze veilig bij ons zijn. Tevens ter bescherming van 
ons personeel om te voorkomen dat zij onbedoeld in nare situaties terecht komen. Het begrip seksualiteit is 
hier in een breed kader geplaatst en omvat allerlei onderwerpen die mogelijk gevoelig liggen op het gebied van 
seksualiteit. We weten allemaal dat we in de kinderopvang voorzichtig moeten zijn als het gaat om een 
kwetsbaar onderwerp als seksualiteit i.c.m. kinderen. Maar op welke gebieden we tegen het onderwerp 
seksualiteit aanlopen en hoe we daar dan als professionele organisatie mee omgaan is van groot belang.  
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2. Overeengekomen afspraken  

2.1 De onderlinge sfeer die pm’ers met elkaar neerzetten. 
Onderlinge erotiserende of seksuele boodschappen of grappen zijn verboden op de werkvloer. Het personeel 
bekleedt namelijk een voorbeeldfunctie. 
 

2.2 Seksuele toenaderingspogingen van een kind. 
Op 'seksuele' toenaderingspogingen van een kind wordt nooit ingegaan. Dit wordt altijd besproken met de 
verantwoordelijke pm’er. 
 

2.3 Verbod op seksueel contact. 
Seksuele handelingen en intieme relaties in de contacten met een kind zijn onder geen beding geoorloofd en 
worden beschouwd als seksueel misbruik. 
 

2.4 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 bij het kind dat het goed is om dezelfde vraag met een van de ouders te 
bespreken. 
 

2.5 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. 
 

2.6 'Vieze woorden' die kinderen (of pm’ers) gebruiken. 
De pm’er geeft aan dat we geen vieze woorden gebruiken die niet bij hun leeftijd passen en kan er voor 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'. 
 

2.7 Benaming van de geslachtsdelen van de kinderen. 
Bij Natuurfontein wordt de benaming piemel, penis of plasser(tje) en vagina gebruikt. Andere benamingen 
worden door pm’ers niet gebruikt. Van belang is om te weten welke woorden er thuis bij de kinderen worden 
gebruikt. 
 

2.8 Kinderen op schoot nemen en kinderen knuffelen. 
Natuurfontein vindt dat kinderen op schoot moeten kunnen zitten. Bij Natuurfontein komt het initiatief van het 
kind uit. Dat geldt ook voor knuffelen. Oudere kinderen (vanaf +/- 8 jaar) kunnen bij de pm’er komen hangen, 
maar worden niet op schoot genomen. In een 1 op 1 situatie (alleen in een ruimte) zit een kind niet op schoot. 
 
Het initiatief komt niet alleen vanuit het kind, echter wordt er niemand (zowel kind als pm’er) tegen zijn/haar 
wil in geknuffeld.  
 

2.9 Een plas of poep ongeluk bij kinderen. 
De pm’er neemt het kind apart van de groep om hem/ haar niet in verlegenheid te brengen (wij verschonen 1 
op 1). Verschonen na een ongelukje wordt door vrouwen gedaan.  
 

2.10 Opmerkingen over het privéleven van het kind met betrekking tot ouders en seksualiteit. 
Pm’ers vragen in dit geval niet door, uit respect voor het privéleven van de ouders. De pm’er zal het gesprek 
een andere wending geven, uit respect en om eventuele lading weg te nemen. 
 

2.11 Kinderen die onderling op een uitdagende manier over seks praten. 
Wij bieden de mogelijkheid aan kinderen om er 'gewoon' over te praten. Als het niet uit de beladen sfeer 
gehaald kan worden dan stoppen wij het gesprek. 
 

2.12 Kinderen die 'doktertje' met elkaar spelen. 
Doktertje spelen mag maar de kleren blijven aan en daarnaast dienen beide kinderen zich er goed bij te voelen.  
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2.13 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. 
 

2.14 Kinderen spelen niet in hun blootje. 
Als kinderen met water spelen, dragen ze kleren aan en zijn ze niet in hun blootje. Er blijft minimaal een 
onderbroekje aan. 
 

2.15 Pm’ers gaan niet in bikini. 
Bij warm weer gaan pm’ers niet in bikini, zij houden minimaal een hemdje en een korte broek of rok aan. Ook 
de mannen houden een shirt (en broek) aan. 
 

2.16 Zwemmen. 
Het helpen afdrogen, verkleden van kinderen na het zwemmen gebeurt door een vrouw (indien een 1 op 1 
situatie). Buiten met een groep drogen mannen en vrouwen af. 
 
2.17 Stoeien/kietelen 
Kinderen vinden het leuk om te stoeien met pm’ers. Pm’ers mogen stoeien met kinderen mits het vanuit het 
kind komt. Dit komt niet vanuit de pm’er zelf. Daarnaast wordt het niet gestoeid als een pm’er alleen op de 
groep staat. 
Kietelen is wat kinderen niet leuk vinden en ook niet om vragen. Daarom wordt er niet gekieteld bij kinderen in 
welke vorm dan ook. 
 

2.18 Overdracht aan ouders. 
Situaties uit bovengenoemde punten worden gecommuniceerd met de ouders als de pm’er hier noodzaak toe 
ziet. Het is goed om 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. 
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