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Er zijn verschillende boeken die ouders kunnen gebruiken  

 als hulpmiddel bij de seksuele opvoeding.  
De onderstaande boeken zijn wat betreft leer en levensstijl  

het meest herkenbaar voor ouders die hun opvoeding willen baseren op de Bijbel. 
Ze zijn geordend naar leeftijd.  

Je vindt niet alleen boeken voor kinderen,  
maar ook titels met achtergrondinformatie voor ouders zelf. 

 
 

Voor peuters en kleuters: 
 

    
 
Willemieke Kloosterman-Coster, We krijgen een baby – voorlees- en kijkboek over 
verwachting- en kraamtijd. Uitg. De Banier, ISBN 9789033611780. 
 
Jan Godfrey, Marks nieuwe baby. Uitg. Kok Voorhoeve, ISBN 9789029715621 
Mark kijkt uit naar de geboorte van de baby die in zijn moeders buik groeit. Hij weet nog niet 
of het een jongen of een meisje zal worden, maar de Heere God wel. Hij kent ons al als we 
nog in de buik van onze mama groeien. Als de baby geboren is, gaat niks meer zoals Mark 
gewend is. Mama ligt op bed. Papa is steeds bezig. Het is druk in huis omdat er visite komt. 
Mark vindt het niet zo leuk meer. Dat gaat over als Mark weer wat aandacht krijgt. Dan leert 
hij dat elk mens bijzonder is, omdat elk mens uniek door God is geschapen. 
 

Voor 4-6 jaar: 

 

 (oude druk)  (nieuwe druk) 

Boekenoverzicht 
Seksuele opvoeding 
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Ineke van Herk-van Rijssel, Mam, waar was ik toen? Uitg. Jongbloed, ISBN 9789058298775. 
Koen en Mieke spelen in de schoenenwinkel van hun vader. Daar staan grote en kleine 
schoenen. Ze praten met papa over toen ze nog klein waren. Hij vertelt wat er gebeurt als je 
groeit. Bij tante is een tweeling geboren, een jongetje en een meisje. Samen met mama gaan 
ze naar de baby’s kijken. Thuisgekomen bekijken ze foto’s van vroeger. Mama vertelt dat de 

Heere zorgt dat de baby groeit in de buik van de moeder. De juf op school vertelt dat de 
Heere iedereen anders gemaakt heeft. Als dan ook de poes nog jongen krijgt, hebben Koen 
en Mieke veel geleerd. 
 

Voor 7-10 jaar: 

 

   
 
Ineke van Herk-van Rijssel, Pap, we krijgen een baby! Uitg. Jongbloed, ISBN 9789050303118. 

Koen, Mieke en Anne krijgen een broertje. Moeder vertelt over de baby die groeit in haar 
buik en hoe het komt dat een kindje soms op de vader en soms op de moeder lijkt. Vader 
vertelt over de schepping en hoe de Heere Adam en Eva maakte. Koen en Mieke willen graag 
weten hoe de baby in de moeder komt, hoe moeder weet dat er een baby in haar buik groeit 
en hoe de baby geboren wordt. Stapje voor stapje wordt hen dat in dit boek uitgelegd. 

 
Elly van der Gouwe-Dingemanse, Wonderlijk en waardevol. Uitg. de Banier ism Driestar 
Onderwijsadvies, ISBN 9789087182557. 
Dit kijk- en leesboek daagt kinderen uit om na te denken over seksualiteit. Het gaat over 
lichaam en gevoel, verkering en trouwen, geslachtsgemeenschap en de groei en geboorte 
van een baby, geheimen en stop zeggen… Het is geschreven vanuit christelijk perspectief: 
ieder kind is waardevol en door God geschapen. Bijbelse normen en waarden klinken niet 
heel nadrukkelijk door. Maar als je dit boek samen met je kind bekijkt en doorneemt, kun je 
heel goed zelf de gegeven informatie meer verbinden met de Bijbel. Dit boek sluit aan bij de 
methode ‘Wonderlijk gemaakt’ die op veel christelijke en reformatorische basisscholen 

gebruikt wordt bij seksuele vorming. 
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Voor tieners: 

 

    
 
A. Teerds-Gertenbach, Kijk! Dat ben ik! Uitg. Groen, afzonderlijke delen voor jongens en 
meisjes. (oude druk en nieuwe druk) 
Aan jongens en meisjes wordt verteld hoe het lichaam verandert als je volwassen wordt. Er 
wordt niet alleen verteld wat er verandert, maar ook hoe je met die veranderingen om kunt 
gaan. Verder komen onderwerpen als van meisje tot vrouw, van jongen tot man, op weg 
naar het huwelijk, het huwelijk, de groei van een kindje in de buik van de moeder en de 
geboorte aan de orde. Steeds weer klinkt door hoe goed en mooi de Heere God de mensen 

heeft geschapen. 
 

Voor jongeren met verkering: 
 

 
 
Frans en Andrea van Hartingsveldt, Verkeringsreis – Bijbelse navigatie voor je verkeringstijd. 
Uitg. De Banier, ISBN 9789402904529 
Meer dan ooit is het belangrijk om je verkeringstijd Bijbels in te vullen. In de tijd waarin je 
leeft, wordt vaak iets heel anders onder liefde verstaan dan zoals de Heere het bedoeld 
heeft. Verkeringsreis wil je een Bijbelse navigatie voor je verkeringstijd geven.  
Het is daarom niet alleen een leesboek, maar vooral een luisterboek: wat zegt Gods Woord 
over liefde en omgaan met elkaar? Het is ook een doeboek: vragen en voorbeelden nodigen 
je uit om naar je eigen verkering te kijken en er samen met je vriend of vriendin -maar ook 

met je ouders- over in gesprek te gaan.  
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Voor kinderen met een beperking: 

 
 
De methode ‘Wonderlijk gemaakt’ die op veel christelijke/reformatorische basisscholen 
gebruikt wordt, heeft ook een versie voor kinderen met een beperking die zowel thuis als in 
instellingen veel gebruikt wordt: Wonderlijk gemaakt speciaal voor thuis.  

Het materiaal geeft kaarten en pictokaarten om met het kind te praten over het lichaam, de 
aanrakingen, vrienden en andere thema’s. Voor ouders is er een handleiding. Op de website 
www.wonderlijkgemaakt.nl/voor-thuis vind je een video waarin een moeder vertelt en laat 
zien hoe zij met haar tienjarige zoon met Down-syndroom met dit materiaal werkt. 
 

Voor opvoeders: 
 

     
 
Sarina Brons-van der Wekken, Blozen mag – met kinderen praten over seksualiteit. Uitg. 

Boekencentrum, ISBN 9789023970736 (links: nieuwe druk, rechts: oude druk). 
Sarina Brons herkent dat er bij ouders veel onzekerheid en schaamte over seksualiteit is, 

maar onderkent ook dat een gesprek erover met kinderen en jongeren broodnodig is: hoe 
eerder hoe beter. In dit boek geeft ze daarvoor concrete handvatten. Een helder boek dat 
ouders verder helpt. 

 
L.A. Kroon en S.J. van Leeuwen (red.), Opvoeding in liefde – een handreiking voor seksuele 
opvoeding in het gezin. Uitg. Den Hertog, ISBN 9789033122231. 
Dit boek is breed van opzet. Het geeft inzicht in de seksualisering van de samenleving en 
plaatst seksualiteit in bijbels licht. Ook aan de omgang tussen man en vrouw in het huwelijk 
is een hoofdstuk gewijd. De overige hoofdstukken geven handvatten voor een gesprek over 
seksualiteit met kinderen, tieners en jongeren met of zonder verkering. Zelfs over de rol van 

ouders ten aanzien van getrouwde kinderen wordt nagedacht, evenals over alleengaanden 
en seksualiteit. Een waardevol boek voor een brede doelgroep. 

http://www.wonderlijkgemaakt.nl/voor-thuis

