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Wijzer! Natuur en techniek groep 8 – H4 Groei en ontwikkeling Naam  

Theorie en lastige woorden les 3 – blad 1
Doel: Om te lezen

Wil je met me gaan?
Je hebt vast wel eens aan iemand 
gevraagd: zullen we vrienden 
worden? Als het antwoord ja is, 
begin je een vriendschap. Je hebt 
dan een relatie met je vriend of 
vriendin. Overal waar mensen 
elkaar tegenkomen, beginnen ze 
relaties met elkaar. Met je vader, je 
oom en je zus heb je een 
familierelatie. De relatie met de 
voetballers in jouw team is anders 
dan met je vrienden of familie. Ben 
je verliefd op een jongen of meisje 

en is hij of zij ook op jou? Dan 
kunnen jullie verkering nemen. 
Dat is een liefdesrelatie. Je kunt 
een relatie tussen twee mensen 
ook een verhouding noemen. Als 
je verliefd bent, wil je graag bij 
elkaar zijn. Je wilt samen dingen 
doen, met elkaar praten en elkaar 
aanraken. Je denkt steeds aan die 
ander en soms bloos je als je elkaar 
ziet. Je wilt dat de ander vindt dat 
je er leuk uitziet, of stoer. Je wilt 
aantrekkelijk zijn en indruk maken.Met iedereen die je kent, heb je een 

relatie.

samenleven 
Met elkaar wonen, in een huis  
of bijvoorbeeld in een stad.

de relatie 
De manier waarop twee mensen met elkaar omgaan 
en contact hebben.

de liefdesrelatie 
Een relatie waarbij twee mensen van  
elkaar houden of verliefd zijn op elkaar.

de verhouding 
Een relatie tussen twee mensen.

aantrekkelijk 
Prettig om te zien, mooi.

Verliefdheid en liefde
Als je verliefd bent, word je als een 
magneet naar de ander 
toegetrokken. Je wilt niets liever 
dan elkaar aanraken, zoenen, 
strelen, bij elkaar zijn. Je lichaam 
reageert sterk als je aan de ander 
denkt of de ander ziet. Je krijgt het 
warm en je hart gaat sneller 
kloppen. Je krijgt seksuele 
gevoelens. Niet iedereen reageert 
hetzelfde. De een heeft meer zin 
om te vrijen en meer zin in seks 
dan de ander. Dat is normaal. 

Verliefdheid duurt niet eeuwig. 
Soms gaat het over, omdat de 
jongen of het meisje toch anders is 
dan je dacht. Verliefdheid kan ook 
veranderen in liefde. Dat is een 
rustiger gevoel. Je weet dat je bij 
elkaar hoort en je vertrouwt de 
ander. Je hebt interesses en 
eigenschappen die goed bij elkaar 
passen. Veel mensen willen na een 
tijdje trouwen of samenwonen. 
Soms gaat het later toch fout. Dan 
gaan ze scheiden. Verliefde mensen willen elkaar graag 

aanraken.

de seksuele gevoelens 
Alle gevoelens die met  
voortplanting te maken hebben.
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Wijzer! Natuur en techniek groep 8 – H4 Groei en ontwikkeling Naam  

Theorie en lastige woorden les 3 – blad 2
Doel: Om te lezen

Iedereen is anders
‘Waarom komt je moeder je nooit 
ophalen?’ Die vraag wordt wel 
eens gesteld aan kinderen met 
twee vaders. Hun vaders hebben 
een homoseksuele relatie. Het zijn 
dus twee mannen die een 
liefdesrelatie met elkaar hebben. 
Er zijn ook kinderen met twee 
moeders. Dat zijn dan twee 
vrouwen die verliefd op elkaar zijn. 
Ze hebben een lesbische relatie. 
Maar de meeste kinderen hebben 
een vader en moeder en wonen 

daarmee samen in één huis. Of bij 
een van de twee, als hun ouders 
gescheiden zijn. Als een man en 
een vrouw verliefd op elkaar 
worden, zeg je dat ze een 
heteroseksuele relatie hebben. 
Soms hebben twee mensen al lang 
een liefdesrelatie, maar wonen ze 
toch niet in hetzelfde huis. Ze 
vinden het fijn om een eigen 
woning te hebben. Dan zeg je dat 
ze een latrelatie hebben.

Deze baby heeft twee moeders.

de homoseksuele relatie 
Een liefdesrelatie tussen twee mannen.

de lesbische relatie 
Een liefdesrelatie tussen twee vrouwen.

de heteroseksuele relatie 
Een liefdesrelatie tussen een  
man en een vrouw.

de latrelatie 
Een liefdesrelatie waarbij mensen niet samenwonen.

Regels en gewoonten
In het ene land mag je verliefd 
hand in hand over straat lopen, in 
het andere is dat streng verboden. 
Wat mag en wat niet mag, is 
overal anders. Het heeft te maken 
met de groep waarbij je hoort. Als 
je gelovig bent, hoor je bij een 
groep gelovigen. Bij dat geloof kan 
de regel horen dat je geen seks 
mag hebben voordat je getrouwd 
bent. Homoseksuele en lesbische 
relaties zijn voor veel gelovigen 
verboden. In sommige landen 

mogen mannen met mannen 
trouwen en vrouwen met 
vrouwen. In andere landen 
beslissen de ouders met wie hun 
kinderen trouwen. Zo heeft elke 
groep eigen gewoonten en regels. 
Die gewoonten en regels noemen 
we cultuur. Als kind heb je te 
maken met de cultuur van je 
familie, van school en van je 
vrienden. Soms is dat moeilijk, als 
je vrienden en school andere 
regels hebben dan je familie. Het gezin is de eerste groep waar je bij 

hoort.

de cultuur 
De manier waarop een groep mensen leeft.

4 3


