
Een positieve  
seksuele ontwikkeling  

voor mijn kind

Zorg je voor een of meerdere kinderen?

Vraag je je weleens af wat je rol als ouder of verzorger is in  
de seksuele opvoeding van je kind(eren)?

En hoe je dat het beste aan kunt pakken?

Of heb je daar vragen over?



Meedoen met het onderzoek kan via deze link .

Dit is een onderzoek van de Universiteit Utrecht en Movisie, in samenwerking met Ouders Online.

Doe mee aan ons onderzoek! 
Het maakt niet uit hoe je aankijkt tegen je rol in de seksuele opvoeding van  
je kind(eren). We horen graag de stem van zowel vaders als moeders, en  
van biologische ouders, stiefouders en pleegouders.

Seksuele opvoeding kun je breed opvatten. Het gaat niet alleen over seksueel 
gedrag, maar ook over het stimuleren van een positief zelfbeeld en kinderen leren 
comfortabel te zijn met hun lijf, wie ze zijn en waar hun grenzen liggen.

Jouw stem is belangrijk! Door jouw ervaringen met ons te delen, help je mee aan 
het ontwikkelen van goede hulpmiddelen voor het praten over seksualiteit met 
kinderen.

Doe je mee?
We vragen je om een online survey in te vullen, met vragen over je ervaringen en 
eventuele ondersteuningsbehoeften bij de seksuele opvoeding van je kind.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten.

Als blijk van dank …
Alle deelnemers ontvangen het gratis e-book ‘10 gouden tips om met je kind te 
praten over seksualiteit’ van Naomi Dessaur (Naomi maakt bespreekbaar) en een 
kortingscode voor de cursus ‘GEWOON praten met je kind over seksualiteit’ van 
Naomi maakt bespreekbaar.

De eerste 50 deelnemers ontvangen een cadeaubon van 15 euro of gratis deel-
name aan de minicursus ‘Seksualiteit en kinderen: vanaf welke leeftijd moet je er 
wat mee?’ van Naomi maakt bespreekbaar. Daarna ontvangen 100 deelnemers 
een cadeaubon of gratis deelname aan de minicursus (d.m.v. verloting).

https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_1KRDaRgbSHXg6gt

