
De Bloeilijn 

RIBBELS 
6 – 8 jaar 

Deze leeftijd wordt gekenmerkt door nieuwsgierigheid en ontdekken. 

Lichaam 

 Ribbels beginnen stilaan een schaamtegevoel rond het zich omkleden te ontwikkelen. Ze zijn introverter en 

preutser. Bij het omkleden op kamp of in een zwembad willen ze dan wat meer privacy. 

 Een ribbel wordt vooral gedreven door het verlangen naar kennis. Hij of zij wil zien wat het niet mag zien, 

juist omdat het verboden is. Straf ze dus niet als ze iets verkeerd doen, maar leg uit waarom het verkeerd 

is en hoe het wel moet. 

Verliefdheid 

 Een ribbel kan door te zeggen dat het verliefd is heel verlegen zijn Verliefdheden kunnen heftige gevoelens 

teweegbrengen. De verliefdheid is de belangrijkste uitingsvorm van intimiteit. Denk dus niet dat verliefdheid 

op die leeftijd maar iets onschuldigs is en weinig gevoelens met zich meebrengt. 

Praten 

 Ze praten meer over relaties en verliefdheid. Het is een onderwerp dat steeds vaker voorkomt. Ze stellen 

hier geregeld vragen over. Jij kan en mag zeker al hun vragen beantwoorden. 

SPEELCLUBBERS 
8 – 10 jaar 

Op deze leeftijd wordt het ontdekken verder gezet en experimenteren ze al wat met verliefdheid. 

Lichaam 

 Door bij anderen op verkenning te gaan, leren kinderen hun eigen gevoelens te herkennen en hoe anderen 

daarop reageren. Dat neemt toe naarmate de kinderen verder opgroeien: nieuwsgierige blikken in de douche, 

doktertje spelen, het gebruik van vieze woorden ... Weet dat dit soort gedrag ok is en straf het dus niet af. 

 Bovendien zien ze wat er rondom hen aan de gang is. Soms blijken ze gefascineerd door het thema 

voortplanting. Ze zijn benieuwd naar de verschillen tussen jongens en meisjes, ervaren dat lichamen kunnen 

verschillen, enz. Je kunt ze leren dat hún lichaam iets van hen is en dat alleen zij er de baas over zijn. 

Verliefdheid 

 Vanaf de leeftijd van een Speelclubber wordt het verschil tussen knuffelen, vrijen en verliefdheid duidelijk. 

Emoties die bij stoeien en knuffelen horen, omschrijven kinderen als iets dat aan de buitenkant van het 

lichaam gebeurt en emoties die bij verliefdheid horen als iets dat zich in het lichaam afspeelt. 

 Vanaf een jaar of 8 kunnen vrijwel alle kinderen beschrijven hoe het voelt om verliefd te zijn en de meeste 

van hen zijn zelf weleens verliefd geweest . Sommige kinderen hebben een liefje, meestal met iemand uit 

de klas. Deze relatie bestaat vaak maar uit het bij elkaar staan tijdens het vieruurtje of bij elkaar in het team 

tijdens een spel. Er is nauwelijks lichamelijk contact (zelden handen vasthouden of kussen) en ze brengen 

zelden tijd met elkaar door zonder anderen erbij. 

 De eerste verkenning van de seksuele voorkeur begint op  8- tot 10-jarige leeftijd. Jongeren die een niet-

heteroseksuele oriëntatie ontwikkelen kunnen zich al bewust worden van deze gevoelens. 

RAKWI'S 
10 – 12 jaar 



Op deze leeftijd beginnen hier en daar al wat veranderingen te ontstaan in het lichaam van een kwik. Hierdoor 

ontstaan er sterke verschillen tussen kwiks en rakkers. 

Lichaam 

 Het rakwilichaam verandert niet zo sterk. Hier en daar zetten enkele meisjes hun eerste puberstappen. 

Tijdens je Chirowerking kan je ermee rekening houden dat de kwiks gemiddeld al wat groter zijn dan de 

rakkers. 

 Rakwi's worden aangetrokken door hun eigen lichamelijkheid en seksualiteit en die van anderen. Door 

vieze moppen te vertellen, geven rakwi's uiting aan hun onzekerheid en nieuwsgierigheid. Maar of iedereen 

begrijpt waarom er te lachen valt... Het is niet verkeerd om vieze mopjes te maken, maar let er op dat ze 

niemand kwetsen. 

Verliefdheid 

 De oudste rakwi's hebben al eens een liefje, soms in een oudere afdeling. Rakwi's praten dikwijls over 

liefjes hebben. 

 Van de holebi's heeft 3% al voor het 12e jaar iemand verteld dat ze op hetzelfde of beide geslacht(en) 

vallen. Die iemand kan jij als leiding zijn. Ze nemen jou in vertrouwen dus laat hen weten dat deze 

gevoelens ok zijn en dat jij hen steunt. 

Praten 

 Rakwi's vinden niet altijd even makkelijk een antwoord op hun vragen. Wanneer je hen serieus neemt, zal 

zich dat ook uiten. Ze willen gesprekspartners zijn en hun mening kwijt. 

TITO'S 
12 – 14 jaar 

Deze leeftijd wordt gekenmerkt door het begin van de puberteit bij zo goed als elke tito. Het lichaam verandert en 

dit brengt heel wat onzekerheden met zich mee. 

Lichaam 

 Rond deze leeftijd begint voor de meesten de puberteit. Er vinden verschillende veranderingen in het 

lichaam plaats. De ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken en versnelde groei zorgt soms 

voor onzekerheid. De toename van lichaamsvet zorgt bij meisjes voor stijgende ontevredenheid met het 

lichaam en ze streven naar dun zijn. Jongens groeien in de puberteit juist toe naar het 'schoonheidsideaal' 

en worden in deze levensfase daarom meer tevreden over hun lichaam. De mening van anderen wordt 

steeds belangrijker en vroege adolescenten zijn erg gevoelig voor afwijzing en kritiek. Let dus op je 

sarcasme en mopjes. Bij tito's kunnen deze dingen soms hard aankomen terwijl het niet zo bedoeld was. 

 Probeer het reclamebeeld van de ideale man/vrouw te doorbreken, zodat ze zich goed kunnen voelen in 

hun eigen 'sterk veranderend' vel. 

 De puberteit is een periode van innerlijke onzekerheden. Door seksuele conversaties met 

leeftijdsgenoten(online en in real life) en met jou als hun voorbeeld zoeken tieners antwoorden op hun 

(psychologische, seksuele, enz.) vragen. 

 Door onzekerheden in de puberteit, durven tito's hun gevoelens niet te uitten. Zoek naar een manier 

waarop ze die kunnen uitten, zonder zich gedwongen of ongemakkelijk te voelen. 

 Tito's bouwen een dubbelzinnige houding op tegenover seksualiteit. Seksualiteit wordt iets voor in de 

persoonlijke sfeer: de contacten met de andere sekse worden persoonlijker en individueler. Optrekken met 

leeftijdsgenoten van het eigen geslacht groeit meer en meer uit tot een gemengde vriendengroep. 

Relaties 

 Ervaring met seksueel gedrag: op 12 jaar heeft de helft ervaring met kussen op de mond, op 14 met 

tongzoenen, een kwart met oppervlakkig vrijen en aanraken, voelen en strelen . 



 Homoseksuele gevoelens zijn zeer algemeen in de puberteit bij zowel jongens als meisjes –vooral 
vanwege de wankele seksuele identiteit. Allerlei interpersoonlijke situaties kunnen seksueel gevoel 
oproepen. Jongeren die een niet-heteroseksuele oriëntatie ontwikkelen worden zich in deze levensfase 
vaak bewust van hun gevoelens van aantrekking tot het andere geslacht, ontbrekende gevoelens van 
aantrekking (aseksueel/aromantisch), gevoelens van aantrekking tegenover iedereen (panseksueel) ... 

 
 

KETI'S 
14 – 16 jaar 

Keti's hebben al wat meer ervaring met relaties en sommigen gaan een stapje verder. Ze zitten dan ook met heel 

veel vragen. 

Lichaam 

 De ontwikkeling van het vrij gedrag van jongeren gaat meestal geleidelijk, omdat ze moeten leren hun 

eigen gevoelens te uiten en om te gaan met die van een partner. Daarbij worden grenzen en verlangens 

langzaam duidelijk. Je kan hen hierin ondersteunen door grenzen duidelijk te maken en structuur aan te 

brengen. 

 Keti's merken dat er veel normen en regels zijn over relaties en seksualiteit en dat toch iedereen recht 

heeft op zijn of haar eigen mening over seks. Boodschappen in media en omgang zijn echter vaak 

tegenstrijdig en verwarrend. Ze moeten zelf leren kiezen. 

Relaties 

 We kunnen wel zeggen dat de 'gemiddelde' keti al wat seksuele ervaring heeft, maar dat ze onderling veel 

verschillen in ervaring. Het stappenpatroon "kussen, strelen, naakt vrijen, geslachtsgemeenschap" is voor 

beide seksen gelijk, maar het tempo verschilt. Meisjes beginnen over het algemeen later, maar maken 

sneller kennis met de vier delen. Rond de aspileeftijd hebben zij de jongens ingehaald en op hun 

achttiende verjaardag zijn zij op alle punten vaak meer ervaren. 

 Het ervaringstraject, dat wil zeggen de tijd tussen de eerste tongzoen en seksuele gemeenschap, neemt 

gemiddeld een jaar of vier in beslag. 

 Keti's groeien verder. Verliefdheid gaat nog sterker meespelen dan voordien, maar ze beginnen te beseffen 

dat dat soms over gaat of soms vervangen wordt door liefde. Je krijgt zo het rijtje: vriend, verliefd, lief. 

 Homoseksuele gevoelens:  als iemand zich aangetrokken voelt tot iemand van hetzelfde/beide 

geslacht(en), duurt het nog een hele tijd voor iemand zichzelf ook homo, bi of lesbisch noemt. Een open 

sfeer zonder taboes creëren, maakt het makkelijker voor hen om uit de kast te komen. 

ASPI'S 
16 – 18 jaar 

Lichaam 

 Ook al praten aspi's enorm veel over "het doen", de meerderheid geeft aan dat zij zelf beslissen of ze wel 

of niet met iemand tussen de lakens kruipen. De laatste jaren gaan jongeren alsmaar vroeger seksuele 

relaties aan én gaan ze alsmaar later relaties met een concreet engagementsgehalte aan. 

Relaties 

 Aspi's beseffen dat 'liefde' heel complex is. Liefde is niet hetzelfde als seksuele aantrekking; soms gaat het 

met elkaar gepaard, soms ook niet. Soms weten ze niet zeker of ze liefde voelen of verliefd zijn. Daar 

hebben ze veel vragen over. Jij kan hun helpen die te beantwoorden. 

 Bij aspi's kenmerken relaties zich door gevoelens van verliefdheid of liefde, maar ook door een betrekkelijk 

korte duur. Meerdere min of meer monogame relaties volgen elkaar op. Seksualiteit en relaties krijgen een 

alsmaar persoonlijker betekenis. Seks wordt steeds belangrijker binnen de relatie. Een heel belangrijk 

thema bij aspi's is leren veilig vrijen. 



 Homoseksuele gevoelens:  Het taboe begint stilletjes aan te doorbreken. Rond 16 jaar beseft je zijn 

seksuele oriëntatie, gemiddeld komt je er pas één à twee jaar later mee naar buiten (Coming out). De 

seksuele oriëntatie hoeft geen vaststaand gegeven te zijn, 2/3 wisselt vervolgens nog een paar keer van 

oriëntatie. Jongeren die zich aangetrokken voelen tot seksegenoten hebben seks met een leeftijdsgenoot 

rond dezelfde leeftijd als heterojongeren. 

 Transgender jongeren kunnen vanaf 16 jaar geslachtshormonen toegediend krijgen. Seksuele contacten 

kunnen ongemakkelijk zijn en transgender jongeren maken vaak een andere seksuele ontwikkeling door. 

Zo vermijden ze vaak seks of hebben contacten die niet echt op hun eigen verlangens zijn afgestemd. Zo 

kan het voor hun wat ongemakkelijk zijn om hierover te praten, omdat ze meestal wat minder ver staan dan 

leeftijdsgenoten. 

 


