
 

 
 
 
 

Notitie Diversiteit Onderwijsgroep GAVE 
 
Op de scholen van Onderwijsgroep GAVE wordt gewerkt met de methode Winderlijk Gemaakt. Aan 
de hand van deze methode worden in alle groepen lessen geven over Seksuele Vorming.  
 
In deze notitie leggen we uit waarom we werken met deze methode en hoe we binnen onze scholen 
vorm geven aan diversiteit.  
 
Het voorstel is om deze notitie op te nemen in alle schoolgidsen van de scholen van Onderwijsgroep 
GAVE.  
 
Waarom Wonderlijk Gemaakt? 
 
Er zijn veel boeken, methodes en lessen over seksuele vorming bij kinderen en jongeren verkrijgbaar. 
Lang niet alles daarvan is direct bruikbaar voor lesgeven vanuit christelijke uitgangspunten. 
 
Wonderlijk Gemaakt is geschreven vanuit een christelijke levensvisie. Verwondering richting de 
Schepper, seksualiteit als mooie scheppingsgave van God, en Gods Woord als uitgangspunt zijn 
belangrijke lijnen in de methode. In de Bijbelse en pedagogische visie in Wonderlijk Gemaakt, wordt 
seksuele vorming ingebed in het geheel van christelijke opvoeding. 
 
 
Wonderlijk Gemaakt 
 
Seksuele vorming is een vanzelfsprekend onderdeel van de opvoeding. 
Op het eerste stuk van de levensweg, de ontwikkeling naar de volwassenheid, hebben kinderen een 
voorbeeld en begeleiding van opvoeders nodig. De seksuele ontwikkeling hoort als vanzelfsprekend bij 
de ontwikkeling van kinderen. Kinderen kunnen de weg nog niet alleen gaan. En we willen hen de 
juiste richting wijzen. 
 
Aandacht voor seksuele vorming is ook belangrijk omdat seksualiteit omringd kan worden door zoveel 
gebrokenheid en zonde. Terwijl seksualiteit als Scheppingsgave van God zo ontzagwekkend mooi en 
intiem bedoeld is. 
 
Waarom seksuele vorming op school? 
 
Op een zuivere en normale manier over deze onderwerpen met leeftijdgenoten leren te praten. Dat is 
wat kinderen op school onder leiding van de leerkracht doen. Thuis heeft de ouder alleen zijn eigen 
kind(eren) en op straat is er weinig sturing van volwassenen. 
 
Belangrijke onderwerpen en vaardigheden moeten regelmatig herhaald en geoefend worden om ze 
goed te leren. Dit kan op school op een natuurlijke manier gedaan worden. 
 
De basisschool is een goede plek voor toerusting en voorlichting voordat kinderen naar de middelbare 
school gaan, omdat vrijwel alle kinderen op de basisschool bij elkaar komen. Niet in alle gezinnen 
komt seksualiteit (goed) aan de orde. 
 



 

 
 
 
 
 
 
Weerbaarheid versterken van kinderen en hen helpen om hulp te vragen als ze geen veilige 
thuissituatie hebben of zelfs misbruikt worden, gebeurt door de aandacht voor seksuele vorming op 
school. 
 
Waarom een methode voor seksuele vorming? 
 
Leerkrachten ervaren soms handelingsverlegenheid als het gaat om seksuele voorlichting en 
toerusting van hun leerlingen. Toch is het een te belangrijk onderwerp om het over te slaan op de 
basisschool. Een methode met heldere doelstellingen en uitgewerkte activiteiten helpt de 
leerkrachten om dit belangrijke onderwerp toch aan de orde te laten komen. 
 
Hoe gaat Wonderlijk Gemaakt om met het thema seksuele diversiteit? 
 
Wonderlijk gemaakt (versie 2013) sluit aan bij de kerndoelen. Wonderlijk gemaakt (2013) is gericht 
op ‘respectvolle omgang met seksuele diversiteit’. Bij eerdere versies waren de kerndoelen nog niet zo 
geformuleerd.  
 Wonderlijk gemaakt kiest een holistische aanpak en is gericht op het brede thema van seksuele 
vorming. We werken dat uit in vier rode draden: zelfbeeld, sociale normen, weerbaarheid en 
duurzame relaties in liefde en trouw. Binnen dat geheel van seksuele vorming heeft ook seksuele 
diversiteit een plek.  
 De lessen rond seksuele diversiteit zijn gericht op kennis, inleving en respect. Niet standpunten, 
maar een liefdevolle houding zonder oordeel staat centraal. Daarbij zijn we bewust van de 
verschillende meningen rond seksuele diversiteit – ook tussen christenen onderling. 
 Met name "les 8.6 Anders" gaat over seksuele diversiteit. Deze les is als bijlage toegevoegd aan deze 
notitie over diversiteit binnen de GAVE scholen. Op al onze scholen wordt deze les in groep 8 gegeven. 
Op deze manier geven we op onze scholen op een heldere, respectvolle en liefdevolle wijze vorm aan 
dit thema. 
 
Onderzoek 
 
Onderzoek van de Onderwijsinspectie in 2016 wees uit dat scholen met een specifieke 
levensbeschouwing vaker dan andere scholen een heldere visie en een gestructureerde aanpak rond 
seksuele vorming en seksuele diversiteit hebben binnen de school. De aandacht voor seksuele 
vorming, weerbaarheid en diversiteit lijkt meer geborgd. Deze scholen zijn zich bewust van de 
spanning binnen de maatschappij en school, en ze zijn vaak gericht op het bevorderen van een 
respectvolle opstelling en het voorkomen van vooroordelen. Wonderlijk gemaakt werd relatief vaak 
als methode genoemd (zie de bijlage voor het onderzoek). 
 


