
 

 

Dé site over seksuele opvoeding voor kinderen van 0-12 jaar 

De website www.kindenseksualiteit.nl is nu online!  

 

● Een pleidooi voor seksuele opvoeding op een leuke,  

positieve en toegankelijke manier 

● Voor ouders en professionals  

● Over normaal seksueel gedrag, seksuele opvoeding en de  

seksuele ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 12 jaar 

● Vanuit een positieve invalshoek  

 

Kindenseksualiteit.nl is initiatief van Stichting Kind en Seksualiteit 
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