
   

Tariefinformatie Wonderlijk gemaakt Basis  
Wonderlijk gemaakt Basis kan worden aangeschaft voor onderstaande 
tarieven. Er zijn ook mogelijkheden voor teamscholen en ouderavonden.  
 
Bij de aanschaf van een licentie Wonderlijk gemaakt Basis ontvangt de 
school digitale toegang tot alle lessen, PowerPoints en achtergrond-
documenten via de website www.wonderlijkgemaakt.nl. Middels de 
jaarlijkse licentie blijft de school toegang houden tot de website, wordt de 
school betrokken bij tussentijdse evaluaties en ontvangt de school updates 
naar aanleiding van evaluaties of actuele ontwikkelingen. 
 
Tarieven Wonderlijk gemaakt Basis (2021-2022)* 
Schoolomvang** 
(aantal leerlingen)  

Eerste aanschaf  Daarna 
jaarlijks   

Totaal na 5 
jaar 

Team-
scholing 

Ouder-
avond 

0 tot 50  € 595,00   € 50,00   € 795,00   € 695,00   € 495,00  

50-100  € 750,00   € 75,00   € 1.050,00   € 695,00   € 495,00  

100-150  € 995,00   € 100,00   € 1.395,00   € 695,00   € 495,00  

150-200  € 1.095,00   € 125,00   € 1.595,00   € 695,00   € 495,00  

200-250  € 1.195,00   € 150,00   € 1.795,00   € 695,00   € 495,00  

250-300  € 1.295,00   € 175,00   € 1.995,00   € 695,00   € 495,00  

Vanaf 300   € 1.395,00   € 200,00   € 2.195,00   € 695,00   € 495,00  
* De kosten voor de licentie zijn excl. BTW. Teamscholingen en ouderavonden zijn vrijgesteld van BTW. 
** Het aantal leerlingen per school wordt geregistreerd door DUO. De meest recente door DUO vastgestelde 1-
oktobertelling voorafgaand aan de aanmelding voor Wonderlijk gemaakt Basis wordt gebruikt om het eenmalige 
instaptarief en de jaarlijkse licentiekosten te bepalen. Zijn er mutaties in leerlingenaantallen die consequenties 
hebben voor de jaarlijkse licentiekosten, dan ligt het initiatief bij de school om dit door te geven per mail: 
wonderlijkgemaakt@driestar-educatief.nl. De factuur wordt jaarlijks aan het begin van het cursusjaar aan de 
school verzonden. Opzegging van de licentie dient voor 1 juni per mail te zijn doorgegeven aan 
wonderlijkgemaakt@driestar-educatief.nl. De opzegging zal dan ingaan per het nieuwe cursusjaar. 

Aan de slag  
We adviseren dat schoolteams de aanschaf en implementatie van Wonderlijk gemaakt goed samen 
overwegen. Een teamscholing is daarbij erg behulpzaam. Het helpt als een school één coördinator 
aanwijst voor Wonderlijk gemaakt, die contactpersoon is binnen de school en verantwoordelijk voor 
het proces van implementatie, de periode dat de lessen gegeven worden en het contact met de 
ouders. Dat kan dezelfde persoon zijn als de coördinator voor Gezonde school of andere 
aanverwante thema’s. Omdat relationele en seksuele vorming natuurlijk allereerst thuis in het 
gezin gebeurt, is het belangrijk de ouders goed te betrekken bij het werken met Wonderlijk 
gemaakt. Dat kan middels een ouderavond over het thema, via ouderbrieven en andere 
communicatiekanalen. 
 
Teamscholing  
Voor het werken met de (hernieuwde) methode is een introductiebijeenkomst met het team zinvol. 
De afgelopen tien jaar zijn veel scholen die met Wonderlijk gemaakt aan de slag zijn gegaan, 
gestart met een teamscholing. Een team kan mogelijk gewisseld zijn. Er kunnen bij teamleden 
allerlei (onbesproken) drempels of gedachten zijn die het werken met Wonderlijk gemaakt in de 
weg kunnen staan. In een teamscholing komen in elk geval de achtergronden van de methode, de 
opbouw van de methode aan bod en praktische handvatten om aan de slag te gaan. We spitsen dat 
ook altijd toe op de vragen of drempels die er binnen het team spelen. Zo gaan de leerkrachten 
met frisse moed en inspiratie met Wonderlijk gemaakt aan de slag in hun klas. De teamscholing 
duurt in principe een dagdeel, maar maatwerk is mogelijk. 
 
Ouderavonden  
Relationele en seksuele vorming is ook een prachtig thema om samen met ouders van leerlingen 
op te pakken. Het is niet alleen nuttig als een school met Wonderlijk gemaakt start, maar ook als 
er al jaren mee wordt gewerkt. Ouders kunnen een thema-avond over dit thema vaak goed 
gebruiken en steeds meer scholen plannen een opfrisavond in voor de ouders. In een ouderavond 
nemen we ouders op interactieve manier mee in het denken over seksualiteit, vanuit de Bijbel, en 
vanuit onze maatschappij. Het belang van seksuele vorming wordt dan duidelijk en er is uitgebreid 
aandacht voor wie welke rol opneemt (ouders, school), op welke manier, wat op welke leeftijd 
passend is en andere praktische vragen.  
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