
 
 

Wonderlijk gemaakt Basisonderwijs 

Doelen, christelijke waarden en uitgangspunten  
De belangrijkste boodschap van Wonderlijk gemaakt is dat elk kind er mag zijn, ongeacht wat hij of 
zij voelt, meemaakt of doet. Elk kind is geschapen door God de Schepper. Elk kind is het waard om 
gekend, geliefd en beschermd te worden.  
 
In onderstaande tabel staan de vier doorgaande lijnen (‘rode draden’) beschreven met daarnaast 
de hoofddoelen of einddoelen waar de lessen aan werken. Ook worden acht christelijke 
uitgangspunten benoemd. Daarin is de waardengerichte aanpak terug te zien. Bij elke 
doorgaande lijn staan twee christelijke waarden benoemd. 
 
Doorgaande lijnen Hoofddoelen  Christelijke uitgangspunten  
1. Zelfbeeld 
 

Kinderen waarderen zichzelf, 
ook als relationeel en seksueel 
wezen, vanuit de waarden 
waardigheid en 
verwondering richting de 
Schepper.   

1. God heeft elke persoon (man en 
vrouw) geschapen als een geestelijk, 
fysiek, sociaal en seksueel wezen, 
waardevol vanaf het begin.  

2. Dat leidt tot een houding van 
verwondering richting de Schepper en 
erkenning van een ieders waardigheid.  

2. Duurzame 
relaties  

Kinderen kunnen duurzame 
relaties waarbinnen diverse 
vormen van intimiteit een plek 
hebben, herkennen, 
waarderen en opbouwen, 
vanuit de waarden liefde en 
trouw.  
 

3. Elke persoon is door God geschapen 
om deel te maken van relaties met 
andere mensen (vrienden, familie, 
kerk en gemeenschap) om elkaar te 
ondersteunen, intimiteit te ervaren in 
diverse vormen en zich verbonden, 
gewaardeerd en geliefd te voelen.  

4. Seksuele gemeenschap komt tot bloei 
binnen een duurzame relatie 
(huwelijk) van liefde en trouw tussen 
man en vrouw.   

3. Sociale normen  Kinderen kunnen diverse 
sociale normen in de omgang 
met relaties en seksualiteit 
begrijpen en eigen grenzen 
verwoorden, vanuit de 
waarden respect en 
verantwoordelijkheid.  
 

5. Geschapen zijn door God leidt tot een 
houding van zorg en respect voor het 
eigen lichaam (privé) en voor de 
grenzen van anderen.  

6. Vanuit Gods grote gebod (God 
liefhebben boven alles en de naaste als 
jezelf) vloeit een houding van 
vriendelijkheid en zorg richting alle 
andere mensen, ongeacht onderlinge 
verschillen.  

 
4. Weerbaarheid 
 

Kinderen tonen weerbaar 
gedrag in de omgang met 
relaties en seksualiteit, 
kunnen verdachte en 
schadelijke situaties 
herkennen en vragen indien 
nodig hulp, vanuit de waarden 
zelfbeheersing en moed.  

7. De Bijbel toont het belang van reinheid 
voor lichaam en geest, wat 
zelfbeheersing vraagt.  

8. Seksueel misbruik is, net als misbruik 
in het algemeen, fout, immoreel en 
illegaal. Nee zeggen, vluchten en er 
over vertellen zijn goed en vragen 
moed.  

 
 
Opbouw 
Wonderlijk gemaakt biedt lessen voor elke groep van de basisschool. Voor de groepen 1 tot en met 
6 zijn dat 4 lessen per jaar, en in groep 7 en 8 zijn dat elk 7 lessen. In totaal zijn het 38 lessen 
waarmee de doorgaande lijnen geborgd worden. Naast de lessen biedt Wonderlijk gemaakt 
achtergrondinformatie over de ontwikkeling van kinderen, christelijke visievorming en omgaan met 
kindermishandeling (waaronder seksueel misbruik).  
 



 
 

De lesdoelen per les zijn gericht op kennis, vaardigheden en houdingen. Deze lesdoelen 
zijn in de achtergronddocumenten uitvoerig beschreven. In de tabel staat een overzicht 
van de onderwerpen die worden behandeld. Elke les is bovendien gekoppeld aan één of twee rode 
lijnen van de methode (zelfbeeld, duurzame relaties, sociale normen of weerbaarheid). 
 
Groep Les  Rode lijn Groep Les  Rode lijn 
1 1.1 We zijn allemaal 

anders 
X    2 2.1 Basisgevoelens  X    

1.2 Zwangerschap en 
geboorte 

X X   2.2 Samen spelen   X X  

1.3 Knuffelen en privé    X  2.3 Je lichaam 
schoonhouden 

  X  

1.4 Niet meegaan met 
vreemden 

   X 2.4 Nee zeggen    X 

3 3.1 Mijn lichaam is van 
mij 

X    4 4.1 Lichaamshouding  X    

3.2 Geboren in een gezin  X X   4.2 Vriendschap  X X  
3.3 Aanrakingen: ja- en 
nee-gevoel 

  X  4.3 Veiligheid thuis   X X  

3.4 Fijne en vervelende 
geheimen  

   X 4.4 Stop zeggen     X 

5 5.1 Wonder van geboorte  X X   6 6.1 We zijn allemaal 
anders  

X    

5.2 Verliefdheid en 
verkering 

 X   6.2 Vriendschap en 
meer  

 X   

5.3 Goede en foute 
plaatjes 

   X 6.3 Respect voor 
elkaar  

X  X  

5.4 Verdachte situaties    X X 6.4 Hulp inroepen     X 
7 7.1 Van jongen tot man  X    8 8.1 Waarde van leven  X    

7.2 Van meisje tot vrouw  X    8.2 Identiteit en 
intimiteit  

 X   

7.3 Verliefdheid en 
verkering  

  X   8.3 Diversiteit  X X  

7.4 Trouwen   X   8.4 Online    X X 
7.5 
Geslachtsgemeenschap 

 X   8.5 Seksueel misbruik     X 

7.6 Zwangerschap en 
geboorte   

X X   8.6 Hulp vragen     X 

7.7 Niet alles is normaal     X 8.7 Slot les X X X X 
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