
Culturen en rolpatronen in kinderboeken – 17 maart 2017 

   
1. Welk boek heb je meegebracht vandaag en waarom?  
 
 

- Aicha en Fienne vieren Suikerfeest: kinderen bewust 
maken van andere culturele feestdagen 
 

- Kietel nooit een krokodil van Bette Westera en Thé 
Tjong-Khing 
 

- Lolek en Bolek op de maan, een Pools verhaal van 
een leerlinge van Okan Sint-Niklaas en haar oma, 
een avontuurlijk verhaal over bang zijn en durven, 
en een mooie droom 

 
- Pip en Posy en het kleine plasje: omdat pip (jongen) 

en posy (meisje) samen met alle speelgoed spelen en 
pip na zijn ‘ongelukje’ gewoon verder speelt in een 
jurk. Wegens de vanzelfsprekendheid. 

 
- Moon van Sulaikah Teis en Anneloes Versteeg: mooi 

internationaal project op scholen + in 
dorpen/gemeenschappen over albino’s 
 

- Het lammetje dat een varken is van Pim Lammers en 
Milja Praagman: onderwerp wordt niet genoemd maar 
is wel aanwezig 

 
- Lou op weg naar school van Kathleen Amant: rolstoel, 

culturen komen langs, afspiegeling van de 
maatschappij, gewoon zoals het is 

 
- En dat doen we dus van Leo Timmers: omdat het 

meisje-meisje de baas is 
 

- Held op sokken: kaart het rolpatroon ‘man’ aan 
 
 
 



 
 

- Gewonnen van Ruth Wielockx: diversiteit zonder te 
benoemen, op peuterniveau, zoals het is 
 

- Prinses Pompelien, omdat ik zelf als kind boekjes 
heb gemist waarin meisjes verliefd worden op 
meisjes  

 
- Raad eens hoeveel ik van je hou?: mijn dochters 

dachten altijd dat het over mama ging, terwijl grote 
haas eigenlijk een ‘hij’ is. 

 
- Dat wil ik ook! (Leesfee) 

 
- Serie Laten we praten over: De allergiekampioen, 

Twee vrienden (welzijnszorg), Emma wil een 
broertje (kinderwens Vlaanderen), Het loopt op 
wieltjes!, Obi en Odette 

 
 

- De ridderprinses: over een prinses die liever een 
ridder wil zijn en die zelf wel draken te lijf zal gaan 
in plaats van op een redder te wachten 

 
- Een wereld van verhalen, Oliver Jeffers: ongelooflijk 

knap opgebouwd, zelfs de illustraties zijn ‘op zich’ 
verhalen. Een uitnodiging om de wereldwijde kracht 
van verhalen te vieren. Vol boekentips! 

 
- Honden doen niet aan ballet: als kind droomde ik 

ervan om ballet te dansen, maar ik moest piano 
leren. Rolpatronen worden doorbroken, leuk idee. 

 
- Gelukkige vaderdag Silvie: over transgender als 

papa en hoe hij en zijn dochter daarmee omgaan  
 

- Mini voetbalt van Citty Crowther: geen 
meisje/jongen maar de figuren zijn diertjes. Mini 
gaat ook op ballet 



 
2. Wat is jouw ervaring rond voorlezen of vertellen aan een groep kinderen 
met diverse achtergrond? 

- Organisatorisch soms moeilijk om doelgroepen te bereiken (vanuit bib) 
- Zij ontdekken dat verhalen universeel zijn en mensen met elkaar verbinden, over 

grenzen van taal en cultuur van herkomst heen. 
- Zij worden gestimuleerd om zelf verhalen te vertellen. 
- Muziek ondersteunt en verbindt. 
- Dat ze allemaal betoverd zijn zodra ze een verhaal horen vertellen. "Daar kan ik veel 

over vertellen, te weinig plaats hoor!" gerda.tersago@gmail.com (mocht je je 
geroepen voelen om ernaar te informeren) 

- Wat werkt: interactief werken en filosoferen met kinderen, geen belerende aanpak  

 
 
3. Wat vond je van deze netwerkdag?  
Wat sprak je aan, wat minder? Heb je zelf ideeën voor verbetering? 

- boeiende namiddag, leuke verhalen, soms wat hoogdravende taal. Wel niet akkoord 
met ‘privileges voor witte mensen’, tenslotte wonen we toch in België 

- Opentrekken naar wie nog niet bezig is met deze thema’s 
- Boeiend, nog meer netwerktijd voorzien. Ella = zeer goede workshop, jammer van de 

inkorting 
- Locatie: in een voorleeswerking/bib/… ? 
- Deed me enorm nadenken over mezelf.  
- In de inleiding werd er verwezen dat er vandaag veel slimme mensen zijn, verwijzend 

naar hun diploma's. Zijn mensen met minder diploma's of zelfs zonder dan dommer? 
Is dit niet stigmatiserend? 

 
4. Welk thema zou je op een volgende netwerkdag graag aan bod zien 
komen? 

- inclusie in alle facetten 
- Uitwisselen Good Practices 
- Diversiteit wordt al te vaak beperkt tot diversiteit in gender en migratie-achtergrond, 

terwijl het zoveel meer is. Ik vrees op den duur voor diversiteitsmoeheid (bij bib, 
leerkrachten of studenten van de lerarenopleiding). Graag meer (andere) diversiteit 
in het diversiteitsdebat. 

- Veel over huidskleur, geloof, liever ook meer over armoede -> ook bij ‘blanken’ en 
wat met een onvervulde kinderwens en … 

- Alles kwam aan bod maar meer workshops in kleinere groepen zou leuk zijn. 
- De kracht van verandering versterkt de wij-zij samenleving meer dan wij haar kunnen 

ontzenuwen. Hoe kunnen we dit als schrijvers, illustratoren, voorlezers, vertellers, 
lezers en educatieven aankaarten en proberen om te buigen? 
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