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De toolkit Gender in het lager onderwijs  
en buitenschoolse opvang is een initiatief  
van RoSa vzw, het kenniscentrum voor gender en feminisme. 
RoSa vzw wil het genderbewustzijn in Vlaanderen  
bevorderen en hierdoor de feitelijke ongelijkheid tussen  
vrouwen en mannen in de samenleving helpen wegwerken. 

Deze toolkit kwam tot stand met medewerking van  
Hannah Guypen, pedagoog en voormalig stagiaire bij RoSa vzw. 

Voor meer info en vragen over deze toolkit  
of een genderbewuste aanpak, kan je RoSa’s website 
www.rosavzw.be raadplegen of contact opnemen 
met RoSa via info@rosavzw.be.

http://www.rosavzw.be
mailto:info@rosavzw.be
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Inleiding
Meisjes willen nu eenmaal  
met poppen spelen  
en jongens met auto’s. 
Dat zit in de genen, toch?  
Niet echt.

In ons denken, onze taal en onze 
omgang met kinderen maken we vaak 
een onderscheid tussen jongens en 
meisjes. Door verschillende aanmoe
digingen en beelden in hun omgeving 
leren kinderen van jongs af aan wat 
“meisjesachtig” en wat “jongensachtig” 
is, welke eigenschappen, interesses, 
hobby’s, taken en beroepen geassoci
eerd worden met vrouwen en welke 
met mannen. Zo zullen we meisjes al 
sneller een pop aanbieden en jongens 
vaker naar het voetbal sturen. Ook 
reclame (bijvoorbeeld voor speelgoed, 
boeken en kleren), kinderprogramma’s, 
games en films hebben een invloed.  
Zo worden verschillen tussen jongens 
en meisjes onbewust versterkt of zelfs 
aangeleerd.

Waarom  
deze toolkit?

Stereotypen over wat als “mannelijk” 
of “vrouwelijk” wordt gezien, spelen 
een grotere rol dan je zou denken en 
beperken de mogelijkheden van kinde
ren in hun persoonlijke ontwikkeling. 
Deze toolkit biedt leerkrachten in  

het lager onderwijs en opvoeders in  
de buitenschoolse kinderopvang infor
matie, praktische tips en inspiratie 
voor activiteiten en materialen voor 
een nietstereotyperende aanpak.  
Dat betekent niet dat we biologische 
verschillen negeren. Het betekent  
wel dat we kinderen niet onbewust  
in een hokje duwen. Zo kunnen ze  
diverse opties uitproberen, verschil
lende interesses ontdekken en eigen 
talenten ontwik kelen, om zich ten  
volle te ontplooien.

Voor wie  
is deze toolkit?

Deze praktische toolkit richt zich  
in eerste instantie tot leerkrachten  
in het lager onderwijs en opvoeders in 
de buiten schoolse kinderopvang, maar 
kan ook een meerwaarde betekenen 
voor iedereen die werkt met kinderen 
tussen zes en twaalf jaar.  

Daarnaast kan deze toolkit directies en 
beleidsmakers ondersteunen die de vrije 
ontplooiing van ieder kind centraal 
willen stellen in hun beleid. 
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Wat vind je  
in deze toolkit?

 – Informatie
wat is gender, waarom is gender bewustzijn belangrijk in je omgang  
met kinderen en hoe doe je dat?

 – Praktische tips
voor een genderbewuste aanpak

 – Activiteiten
uitgewerkte opdrachten die genderbewustzijn bij kinderen stimuleren

 – Inspiratiemateriaal
om zelf mee aan de slag te gaan

 – Checklist
draag jij bij aan een gender bewuste schoolomgeving?
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Verder vind je in de toolkit verschillende kleuren tekst:

 – Een blauwe tekst biedt extra informatie

 – Een oranje tekst toont een citaat van een expert of organisatie

 – Een groene tekst verwijst naar een leerrijk filmpje of een website  
waar je meer kan lezen

 – Een paarse tekst toont praktijkvoorbeelden uit onze bezoeken  
en gesprekken in lagere scholen

Wanneer je met je smartphone de QRcodes onder of naast de tekst scant,  
surf je rechtstreeks naar de juiste website. Scannen doe je door de camera  
van je smartphone op de code te richten of via een daarvoor bestemde app.
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Gender: 
hoe zit dat?

Er bestaat veel verwarring over terminologie rond gender,  
te beginnen met de hamvraag wat gender precies inhoudt.  
Gender wordt vaak gebruikt als een parapluterm, waar heel wat dingen  
en begrippen onder vallen. 

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen gender, en sekse of biologisch geslacht? 
Wat bedoelen we met genderidentiteit, transgender of genderdiversiteit?  
Spreken we over genderneutraal of genderbewust? 

Om al deze vragen te beantwoorden starten we met een stukje theorie. 

Op p. 48 vind je ook een korte verklarende begrippenlijst waar je naar  
kan teruggrijpen.
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Gender
Wat is gender?

Gender is  
niet hetzelfde  
als biologisch  
geslacht

Sekse is  
het biologische  
geslacht

Sekse of biologisch geslacht verwijst 
naar de biologische kenmerken van 
een mens. Het gaat om verschillen  
in uitwendige geslachtskenmerken  
(vb. vagina of penis) en inwendige 
geslachtskenmerken (vb. eierstokken 
of prostaat), geslachtshormonen zoals 
progesteron, oestrogeen of testosteron, 
en de geslachtschromosomen X en Y in 
de genen. Er is meer diversiteit in zake 
sekse dan we denken. Naargelang de 

lichamelijke kenmerken 
spreken we van vrouwen, 
mannen of intersekse 
personen, die in mindere 
of meerdere mate ken
merken vertonen van 

beide uitersten op het spectrum. Ook 
is er veel variatie in intersekse ken
merken. Deze biologische verschillen 
tussen mensen zijn universeel, van 
alle tijden en van nature onveranderlijk.

 ―

Nog nooit gehoord van intersekse?  
Je bent niet de enige: slechts één  
op drie in Vlaanderen en Nederland 
weet wat intersekse betekent.  
lees meer op de website van  
IDEM of Intersekse Vlaanderen.

Gender is  
het sociale  
geslacht

Gender verwijst naar sociale ideeën, 
normen en verwachtingen over “meisjes
 achtig” en “jongensachtig” gedrag, 
over mannelijkheid en vrouwelijkheid 
in de samenleving. Die zijn veranderlijk 
naargelang de tijd, ruimte en context. 
Al vanaf de zwangerschap worden 
kinderen in hokjes ingedeeld. “Is het 
een jongen of meisje?”. Na de geboorte 
komen de verschillende normen en 
verwachtingen ten aanzien van meisjes 
en jongens tot uiting op verschillende 
manieren: (de kleur van) kleding en 
speelgoed, interesses, hobby’s, studie
keuze, jobs… De gangbare ideeën over 
mannelijkheid en vrouwelijkheid hebben 
invloed op hoe de samenleving wordt 
ingedeeld, onze perceptie en behande
ling van mensen, en de kansen en 
keuzes van individuen.

 
Een blik op onze geschiedenis leert 

ons dat gendernormen veranderen 
doorheen de tijd, afhankelijk van plaats 
en context. Zo waren de onderwijs
kansen van meisjes in de negentiende 
eeuw beperkt tot de lagere school.  
Een beperkte groep kreeg hierna nog 
een huishoudelijke opleiding. Het onder
wijs was erop gericht meisjes voor  
te bereiden op hun latere rol als echt
genote, moeder en huisvrouw. Hoger 
onderwijs was voorbehouden voor 
mannen. Vandaag studeren meer  
vrouwen dan mannen af in het hoger 
onderwijs in Vlaanderen. De gender
rollen zijn dus veranderd doorheen  

http://transgenderinfo.be/slechts-1-op-3-weet-wat-intersekse-is/
http://transgenderinfo.be/slechts-1-op-3-weet-wat-intersekse-is/
http://transgenderinfo.be/slechts-1-op-3-weet-wat-intersekse-is/
https://www.ideminfo.be/terminologie
https://www.interseksevlaanderen.be/naar-een-definitie-van-intersekse/
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de tijd, waardoor vrouwen vandaag 
over het algemeen meer vrijheid heb
ben om zelf hun rol te kiezen. 

Wanneer je jonge kinderen vraagt 
naar de verschillen tussen jongens  
en meisjes, verwijzen ze meestal naar 
uiterlijke kenmerken die sociaal bepaald 
en veranderlijk zijn. Zo vertellen kinde
ren bijvoorbeeld dat meisjes lange 
haren hebben en jurken dragen.  
Die kenmerken zijn niet biologisch 
bepaald, maar hebben te maken met 
sociale verwachtingen over hoe jongens 
en meisjes zich horen te presenteren. 
Het gaat dus over gender.

Genderidentiteit  
is onzichtbaar  
en individueel

Genderidentiteit verwijst naar 
iemands persoonlijke, innerlijke bele
ving van gender. Het gaat over hoe 
iemand zich voelt en identificeert in 
relatie tot de sociale ideeën over man
nelijkheid en vrouwelijkheid. Gender
identiteit verwijst naar een individueel 
gevoel. Iemands genderidentiteit kan 
veranderen doorheen de tijd en komt 
niet per se overeen met diens sekse  
of met de sociale verwachtingen rond 
gender. Zo komt de genderidentiteit 
van transgender personen niet 100% 
overeen met hun sekse. Bij cisgender 
personen sluiten genderidentiteit en 
sekse wel op elkaar aan.

 ―

RoSa vzw focust op het structurele 
niveau van gender als geheel van sociale 
ideeën, normen en verwachtingen rond 
mannelijkheid en vrouwelijkheid dat 
mensen onderverdeelt in binaire hokjes 
van mannen en vrouwen, en daarmee  
de maatschappij ordent. Wie meer wil 
weten over het individuele niveau van 
genderidentiteit of de diversiteit op dat 
vlak (genderdiversiteit) kan terecht bij 
de LHBTIbelangen organisatie Çavaria 
en bij Transgender Infopunt.

Gender is  
niet hetzelfde  
als gender identiteit  
of genderexpressie 

https://www.cavaria.be/transgender-personen
https://transgenderinfo.be/m/identiteit/variaties/
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Genderexpressie  
is zichtbaar 
Je genderexpressie geeft weer hoe 

je (wel of niet) uiting geeft aan je gender
identiteit. Genderexpressie is wat de 
buitenwereld te zien krijgt, hoe je je 
presenteert. Dat kan gaan over kledij, 
lichaamstaal, stemgebruik, haarstijl, 
gedrag… Wat er op vlak van gender
expressie verwacht wordt van jongens 
en meisjes leren kinderen al op jonge 
leeftijd. Sommigen voelen zich comfor
tabel bij deze verwachtingen van 
“vrouwelijkheid” en “mannelijkheid”, 
anderen variëren meer in hun expressie. 
De praktijkvoorbeelden hiernaast 
illustreren dat genderexpressies die 
niet in lijn liggen met stereotiepe 
maatschappelijke verwachtingen vaak 
en onnodig op kritiek stuiten. 

 ―

“Een leerling zei me dat hij zijn 
staartje moest losdoen van de juf  
omdat hij geen meisje was. Ik heb  
hem gezegd dat hij in mijn les mag 
doen wat hij wil.”

“Ik heb een zoon van negen jaar  
en die vindt het leuk om zijn nagels  
te lakken. Als hij dat doet, krijgt hij 
daar opmerkingen over zoals “dat is 
voor meisjes.”

―

 Kijk je liever een video?  
In deze korte video legt Bieke Purnelle 
uit wat gender nu precies inhoudt.

 ―

‘Kinderen die een hoge druk ervaren om hun genderexpressie aan te passen  
aan de genderstereotypen, hebben een lager schools welbevinden.’ 
Vantieghem (2016)

https://rosavzw.be/nl/aanbod/tools-1/grote-gender-show


13

Hoe werkt gender?

Socialisatie
Van jongs af aan behandelen we 

kinderen anders op basis van onze 
sociale ideeën, normen en verwachtin
gen rond mannelijkheid en vrouwelijk
heid. Zo leren we kinderen bepaalde 
ideeën aan over wat “jongensachtig”  
of “meisjesachtig” is, en hoe ze zich 
horen te gedragen naar gelang deze 
ideeën. Dit proces waarbij je wordt 
aangeleerd hoe je je hoort te gedragen 
noemt men socialisatie. Daarbij is 
gender een bepalende factor. Wanneer 
we een jongen vertellen dat huilen voor 
meisjes is, gebeurt dat expliciet maar 
niet noodzakelijk bewust. Socialisatie 
is vooral een impliciet en vaak onbewust 
proces. Kinderen leren door observatie 
en imitatie van ouders, opvoeders, 
leerkrachten, zorgfiguren, begeleiders 
en leeftijdsgenoten. Aanmoedigingen 
en reacties leren hen welk gedrag wel 
of niet gewenst is. Zo leren en inter
naliseren ze gendernormen.

 ―

Dit filmpje van de BBC toont een 
sociaal experiment waarbij willekeurige 
mensen gevraagd worden een tijd met 
een kind te spelen. De onderzoekers 
willen achterhalen of we ons niet  
allemaal onbewust laten leiden door 
genderstereotypen en zo verschillen 
tussen jongens en meisjes versterken 
of zelfs aanleren.

(Gender)stereotypen  
zijn een  
mogelijke valkuil

Stereotypen zijn karikaturale ver
algemeningen van een volledige groep 
mensen. Stereotypen kunnen zowel 
positief als negatief zijn. Zo is het 
stereotiepe idee dat meisjes zorgzaam 
zijn en jongens assertief op zich positief. 
Het zijn goede eigenschappen, toch? 
Het probleem is dat we die eigenschap
pen dan al gauw uitsluitend met meisjes 
of jongens associëren, en een veralge
mening maken van een hele groep, die 
nooit de talrijke onderlinge verschillen 
in die groep kan weerspiegelen.  

Wanneer we te veel focussen op  
verschillen tussen (alle) meisjes en 
(alle) jongens als groep, zien we de 
eigenheid van ieder kind over het hoofd.  
Als we op basis van stereotypen denken 
te weten hoe een kind in elkaar zit,  
wat het leuk vindt en waar het goed in 
is, dan is er sprake van vooroordelen. 
We berusten onze mening op iets wat 
we eigenlijk niet weten en gaan ons  
op basis daarvan anders gedragen. 
Vooroordelen kunnen schadelijk zijn 
omdat ze geen rekening houden met 
interpersoonlijke verschillen. 

Wanneer we ons laten leiden door 
stereotypen, dan reiken we meisjes en 
jongens – bewust of onbewust – maar 
een beperkt aantal mogelijkheden aan 
in plaats van ze vrij te laten om hun 
persoonlijke interesses en talenten te 
verkennen en ontwikkelen.

https://www.youtube.com/watch?v=nWu44AqF0iI
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Van hokjesdenken  
naar kruispuntdenken
Wanneer we enkel focussen op 

gender, verliezen we soms andere 
aspecten van identiteit uit het oog. 
Kinderen verschillen op meerdere 
vlakken van elkaar dan enkel op vlak 
van hun sekse, de genderrol die we 
daarmee associëren en hun genderi
dentiteit. Denk bijvoorbeeld aan huids
kleur, leeftijd, religie en thuissituatie. 
Iedereen heeft een identiteit die uit 
meerdere lagen bestaat, waardoor we 
allemaal uniek zijn. Die verschillen zijn 
echter wel relevant voor onze sociale 
positie in de samenleving. Zo is de ene 
persoon meer geprivilegieerd dan de 
andere dankzij bepaalde identiteits
kenmerken die min of meer als de 
norm worden beschouwd. Kruispunt
denken betekent rekening houden met 
verschillende aspecten van iemands 
identiteit, de unieke positie die een 
persoon daardoor krijgt in de samen
leving en hoe die positie samenhangt 
met privileges of net met uitsluiting en 
discriminatie. 

 ―

Lees meer over kruispuntdenken  
en meervoudige identiteiten op de 
websites van RoSa vzw, kenniscentrum 
voor gender en feminisme, of Ella vzw,  
kenniscentrum gender en etniciteit.

 ―

Wil je meer weten over wat  
genderstereotypen precies zijn  
en hoe ze werken?  
In deze korte video leggen Myriam 
Halimi en Ciska Hoet het je uit.

 ―

Dit filmpje van Atria, het Nederlandse 
kennisinstituut voor emancipatie  
en vrouwengeschiedenis, toont hoe 
gender stereotypen werken en de  
persoonlijke ontplooiing van een kind 
kunnen beperken.

https://rosavzw.be/nl/themas/feminisme/intersectionaliteit 
https://ellavzw.be
https://rosavzw.be/nl/actualiteit/els-consuegra-over-gender-in-klasinteracties
https://www.youtube.com/watch?v=5-kIQlvGToM
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Genderbewustzijn
Gender heeft dus invloed op hoe we kinderen zien en behandelen, en op de  

kansen en mogelijkheden die we ze daardoor bewust of onbewust aanreiken.  
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen alle kansen en mogelijkheden krijgen,  
is het goed om ons bewust te zijn van (onze eigen opvattingen rond) gender.  
Pas als we ons bewust zijn van onze ideeën, kunnen we bewust handelen.

Genderbewust is  
niet hetzelfde  
als genderneutraal

Neutraal betekent dat verschillen 
genegeerd worden terwijl bewust 
net rekening houdt met verschillen.

 ―

‘Het probleem met gender is dat het ons voorschrijft hoe we moeten zijn,  
in plaats van te erkennen hoe we zijn.’ 
chimamanda ngozi adichie in We moeten allemaal feminist zijn (2014)

Wat is genderbewustzijn?

Genderbewust  
verwijst naar  
een aanpak

Een genderbewuste aanpak houdt 
in dat je alle kinderen dezelfde kansen 
en mogelijkheden geeft, hetzelfde  
materiaal aanbiedt en met een breed 
pallet van (zowel stereotiepe als 
roldoorbrekende) hobby’s en  
interesses in contact laat komen.  
Op die manier kan ieder kind voor 
zichzelf ontdekken wat het leuk vindt 

en waar het goed  
in is. Zo krijgt ieder 
kind ook de kans 
nieuwe talenten te 
ontwikkelen en goed 

in iets te worden. Genderbewustzijn 
betekent rekening houden met,  
maar je niet eenzijdig focussen op 
bestaande biologische verschillen. 

Genderneutraal  
verwijst naar  
objecten 

Mensen zijn sociale wezens en kunnen 
in hun handelen nooit helemaal (gender)
neutraal zijn. Objecten daarentegen 
kunnen wel genderneutraal zijn. Dat 
betekent dat er geen sociale verwach
tingen rond mannelijkheid of vrouwe
lijkheid verbonden worden met een 
object. Denk aan speelgoed of kledij.  
In principe zijn deze zaken gender
neutraal, tenzij ze expliciet in de markt 
worden gezet als “voor jongens” of 
“voor meisjes”, of ze impliciet inspelen 
op genderstereotypen door de kleur  
of de beeldvorming te stroomlijnen 
met sociale ideeën over “jongensachtig” 
of “meisjesachtig”. Zo is de sociale 
betekenis van blauwe Tshirts met race 
cars of roze Tshirts met prinsessen 
niet genderneutraal, maar gender
stereotiep.
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  ―

Bekijk de Panoreportage Lieve 
jongens en stoere meisjes en ontdek 
onder meer waarom roze en blauw 
geen onschuldige stereotypen zijn.

Waarom is genderbewustzijn belangrijk?

Jong geleerd,  
is oud gedaan
Kinderen zijn (nog) bijzonder 

kneedbaar in hun overtuigingen.  
Enerzijds hebben stereotypen een 
grote invloed op hen. Anderzijds  
kunnen we inzetten op een kritische 
houding tegenover deze stereotypen. 
Door van jongs af aan met kinderen  
in gesprek te gaan over gender en een 
kritische ingesteldheid aan te wakkeren 
rond allerhande stereotypen, maken  
zij zich die reflex eigen en leren ze  
dat hun sekse hen geen limieten  
of beperkingen zou mogen opleggen 
om zichzelf te zijn.

Een win-win verhaal  
voor ieder kind  
én voor de samenleving

Een kind kan pas optimaal leren als 
het zich goed voelt. Rekening houden 
met de beperkende impact van gender
stereotypen kan bijdragen aan een 
stimulerende leeromgeving waarin 
kinderen zichzelf mogen zijn en zich 
optimaal kunnen ontwikkelen.

Kinderen wiens interesses en  
talenten niet overeenstemmen met 
heersende gendernormen ervaren 
vaak hindernissen om te verkennen  
en te ontdekken wie ze (willen) zijn. 
Denk aan reacties van andere kinderen 
of ouders, of het gebrek aan rolmodel
len en herkenning. Door aandacht te  
besteden aan positieve representatie 
zodat iedereen zichzelf kan herkennen 
in rolmodellen en iedereen gelijk  
aan te moedigen in hun persoonlijke  
interesses krijgen kinderen de kans 
zich ten volle te ontplooien én leren  
ze anderen als een gelijke te zien en  
te behandelen. Dat is goed voor ieder 
kind én voor de samenleving.

Kinderen worden  
gesocialiseerd in  
een gegenderde wereld

https://vimeo.com/245395331
https://vimeo.com/245395331
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Hoe kan je genderbewust worden? 

 ―

Els Consuegra is onderwijskundige 
en professor binnen de leraren opleiding. 
Haar onderzoek naar leerkrachtleerling 
interacties in de klas toont aan dat 
leerkrachten jongens en meisjes  
onbewust anders behandelen. Zo praten 
jongens en meisjes evenveel, maar  
worden jongens hiervoor meer berispt.  
Bij het herbekijken van de lesopnames 
merkt een deel van de leerkrachten dit 
(tot hun verbazing) zelf op. Consuegra 
concludeert dat leerkrachten kinderen 
niet bewust anders behandelen,  
maar dat ze sneller teruggrijpen naar 
(gender)stereotypen wanneer ze snelle 
beslissingen moeten nemen.  

―

Bekijk de video van Els Consuegra.

Het is gemakkelijker gezegd dan 
gedaan: je bewust worden van wat 
gender is, welke gendernormen en 
genderstereotypen er leven in de  
samenleving en hoe die invloed hebben 
op de manier waarop we anderen  
zien en behandelen. Zoals elk bewust
wordingsproces is je bewust worden 
van gender een voortdurend leer 
proces, geen definitief eindresultaat. 
Het gaat erom dat we onszelf en onze 
omgeving kritisch willen bevragen over 
(onbewuste) gendernormen of gender

stereotypen die  
de vrije ontplooiing 
van een kind  
belemmeren.  

De volgende stap is ons handelen  
hierop afstemmen en bewaken dat  
we alle kinderen dezelfde kansen en 
mogelijkheden geven om zichzelf te 
ontwikkelen.

Genderbewustzijn  
is een (leer)proces

 ―  

‘Meisjes en jongens hebben evenveel potentieel dus verdienen ze gelijke kansen.’ 
Bollen (2011)

 https://rosavzw.be/nl/actualiteit/els-consuegra-over-gender-in-klasinteracties
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Aan de slag

 Tips en tricks  
voor een genderbewuste aanpak

In dit deel vind je een aantal algemene tips, maar ook concrete tips voor  
begeleiders en het beleid. Een overzicht van wat aan bod komt:

ALGEMENE TIPS 
op p. 20

Variatie Voldoende variatie en diversiteit is de sleutel

Kritische bril Stel kritische vragen
Stel zelfkritische vragen

Veilig proces Zorg voor een veilige, vertrouwde leeromgeving
Ga oprechte vragen niet uit de weg
Heb geduld

Eerste hulp bij 
stereotypen

Van of-of naar en-en
Bewuste, eigen keuzes
Vermijd dubbele stereotypering
Breng een herkenbaar verhaal

Kruispuntdenken Denk niet in groepen, zie individuen

TIPS  
VOOR EEN  
GENDERBEWUSTE 
PRAKTIJK 
op p. 23

Taalgebruik Communiceer proactief, open en inclusief

Interactie Geef kindgerichte feedback
Laat ieder kind aan het woord 
Normaliseer roldoorbrekende en niet-stereotiepe keuzes.
Van hij/zij naar wij

Activiteiten Gender als thema
Stimuleer samenspel

Materialen Voorzie zowel roldoorbrekend als niet-stereotiep materiaal

Klasinrichting Vermijd stereotyperende hoeken

TIPS  
VOOR EEN  
GENDERBEWUST 
BELEID 
op p. 26

Visie en beleid Werk een genderbewust(e) visie en beleid uit

Teamwork Betrek kinderen, ouders, zorgfiguren en personeel
Stel gendercoaches aan

Speelplaats Zorg voor een inclusieve en gebalanceerde speelruimte

Themadagen Benader themadagen inclusief zodat ze leuk zijn voor 
iedereen

Studiekeuze Laat alle opties open bij de studiekeuzebegeleiding
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voetballen. Toen was dit een aanzet 
voor een klasgesprek.”

Stel zelfkritische vragen
Stereotypen hebben een invloed op 

iedereen. Omdat jij als begeleider een 
belangrijke rol speelt in de persoonlijke 
ontwikkeling van kinderen is het belang
rijk dat je je hiervan bewust bent en 
jezelf kritisch bevraagt naar eventuele 
(onbewuste) vooroordelen. Enkel als  
je je bewust bent van je vooroordelen, 
kan je ze overkomen en genderbewust 
handelen. Hoe meer (zelf)kritische 
vragen je stelt, hoe vlotter je stereo
types zal herkennen en ook kan door
breken.

VEIL IG PROCES

Zorg voor een veilige, vertrouwde 
leeromgeving 
Stimuleer een veilige, vertrouwde 

leeromgeving waar iedereen zichzelf 
kan zijn en ieders mening telt. Leer 
kinderen naar elkaar luisteren en  
elkaars eigenheid respecteren. 

 ―

“We werken in alle klassen met een 
babbelkastje en kinderen kunnen hier 
onderwerpen insteken om te bespreken 
in het kringgesprek, maar ook de leer
kracht kan hier interessante thema’s 
insteken.”

 ―

PICKASOLL is een methodiek  
om een veilige omgeving te creëren. 
lees meer op de website van Sensoa.

Ga oprechte vragen niet uit  
de weg

“Waarom lachen ze met mijn roze 
Tshirt?” “Hebben alleen meisjes lang 
haar?” “Mogen jongens zich verkleden 

Algemene tips

VARIATIE

Voldoende variatie en diversiteit 
is de sleutel 
Voorzie voldoende variatie in voorbeel
den, materialen en activiteiten zodat 
ieder kind zich aangesproken voelt en 
een gevoel van (h)erkenning kan erva
ren. Verwijs ook naar voorbeelden en 
rolmodellen die (misschien) buiten je 
leefwereld liggen om hun horizon te 
verbreden. Moedig kinderen aan zoveel 
mogelijk opties uit te proberen zodat 
ze hun voorkeuren kunnen ontdekken. 
Geef kinderen mee dat er niet zoiets 
bestaat als “meisjesspeelgoed” of  
“jongensspelletjes”. Er is speelgoed  
en er zijn spelletjes. Voldoende variatie 
betekent dat er voor elk wat wils is.

KRITISCHE BRIL

Stel kritische vragen
Stel gerichte en open vragen om 

kinderen aan het denken te zetten 
over genderstereotypen en hun eigen 
voorkeuren. Bevraag kinderen als ze 
stereotiepe uitspraken doen over zich
zelf of over anderen. Probeer niet af  
te keuren of te bestraffen. Grijp liever 
het moment aan om te achterhalen 
waar deze uit spraken vandaan komen 
en hier een leer moment van te maken. 
Dat kan door kritische vragen te stellen 
aan het kind zelf of door een klasgesprek 
in te richten. Ook kan je letten op 
extra voorbeelden die het aangehaalde 
stereotype doorbreken en de kinderen 
hierop attenderen.

 ―

“De jongens spraken er een meisje 
op aan dat voetballen alleen voor  
jongens is. Zelfs de meisjes van de klas 
vroegen waarom ze nu mee ging  

https://www.sensoa.be/goede-begeleidershouding-bij-seksuele-vorming-met-pickasoll
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brengt een genderbewuste aanpak  
een enenverhaal. Laat kinderen  
zoveel mogelijk experimenteren en 
benadruk dat hun keuzes van vandaag 
niet die van morgen moeten zijn.

Bewuste, eigen keuzes
Ook genderstereotiepe voorkeuren 

zijn oké, als een kind zelf en bewust  
die keuze maakt. Om een bewuste 
keuze te kunnen maken moet een kind 
mogelijkheden en voldoende aanmoe
diging hebben gekregen om ook andere 
keuzes te overwegen, bijvoorbeeld door 
een rotatiesysteem. Kiest een meisje 
toch voor een pop en een jongen voor 
een speelgoedboor? Prima. Het gaat 
erom dat ze zelf de keuze gemaakt 
hebben.

Vermijd dubbele stereotypering
Roze en blauw zijn op zich gewoon 

twee kleuren. Toch hebben ze een 
sociale betekenis gekregen die we 
linken aan genderstereotypen. Roze 
wordt vaak geassocieerd met meisjes, 
blauw met jongens. Kies voor een  
breder en inclusiever kleurenpallet. 
Vermijd dubbele stereotyperingen 
waarbij meerdere elementen verwijzen 
naar gender stereotypen, zoals een 
“roze prinsessenboek voor meisjes”  
of een “blauwe piratenboek voor  
jongens”.

Breng een herkenbaar verhaal
Ga op zoek naar een diversiteit  

aan voor beelden die voor kinderen 
herkenbaar zijn. Denk aan personages 
uit kinderverhalen en films waaraan  
kinderen zich kunnen spiegelen, voor
beelden die diverse thuissituaties 

als prinses?” “Kunnen meisjes ook  
op judokamp?” “Zijn er papa’s die 
thuisblijven?”

Ontwijk oprechte vragen niet,  
maar probeer zo eerlijk mogelijk te 
antwoorden zonder in stereotypen  
te vervallen. Leg uit dat er een grote  
diversiteit aan mensen, voorkeuren, 
taakverdelingen en gezinnen bestaat, 
dat iedereen anders en toch gelijk is. 

Heb geduld
Een genderbewuste reflex ontwik

kelen is een leerproces van lange adem. 
Heb geduld en wees mild voor jezelf  
en je omgeving. Betrap je jezelf toch 
een keer op een genderstereotyperende 
uitspraak? Prima, dat betekent dat  
je je eigen stereotypen in vraag gaat 
stellen.

 ―

Als juf vraag ik aan de kinderen wat 
mama tussen hun boterhammen heeft 
gelegd. Of kinderen die aangeven dat 
hun jas vuil is, vertel ik dat mama dat 
wel zal wassen. Achteraf denk ik: ‘Dat 
was een erg stereotiepe uitspraak.’

Toon ook geduld aan collega’s die 
misschien (nog) niet bezig zijn met het 
thema. Luister naar hun twijfels en 
bezorgdheden. 

EERSTE HULP BIJ  STEREOTYPEN

Van of-of naar en-en
Wanneer we vasthouden aan binaire 

genderstereotypen, geven we de bood
schap dat kinderen moeten kiezen 
tussen of “jongensachtige” of “meisjes
achtige” materialen en spelvormen. 
Omdat een kind zich beter kan ontwik
kelen wanneer er meerdere keuzes zijn, 
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reflecteren waarin kinderen hun eigen 
thuissituatie kunnen herkennen…  
Stereotiepe rolmodellen zijn prima  
als er daarnaast ook roldoorbrekende 
voorbeelden zijn. Herkenbare stereo
typen kunnen bovendien een goede 
aanleiding zijn voor een leermoment. 
Zo kan je in een groepsgesprek met de 
kinderen vragen stellen: zou de prinses 
niet zelf uit de toren kunnen klimmen? 
Kan ze misschien zelf vleugels bouwen 
en wegvliegen? Denk je dat de piraat 
zijn familie mist wanneer hij zo lang 
weg is op zijn boot? Zou hij verdrietig 
zijn? Kan Roodkapje zelf de wolf  
verslaan? Hoe zou ze dat kunnen  
aanpakken?

KRUISPUNTDENKEN

Denk niet in groepen,  
zie individuen
Kinderen zijn op honderdenéén 

manieren verschillend van elkaar: 
gender, sekse, huidskleur, etnisch 
culturele achtergrond, gezinssamen
stelling, seksuele oriëntatie, persoon
lijkheid, lichaam… Dat maakt ieder kind 
uniek. Probeer rekening te houden  
met de diversiteit onder kinderen en 
niet te denken in groepen (zoals bijvoor
beeld jongens en meisjes, maar ook 
kinderen met één papa en kinderen 
met twee papa’s). Wanneer we eenzijdig 
focussen op één aspect van identiteit, 
denken we al gauw in stereotypen en 
verliezen we andere aspecten van 
identiteit uit het oog. Het belangrijkste 
is dat ieder kind uniek is en niet alleen 
gezien, maar ook gewaardeerd wordt.
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in een leefgroep heeft, ieder kind 
wordt aangesproken. Doe dit proactief. 
Zo kan je in algemene communicatie 
kiezen voor de aanspreking  
“Beste ouder(s) en zorgfiguren”.  
Ook op inschrijvingsformulieren kan  
je vragen naar de naam van “ouder/
zorgfiguur 1” en “ouder/zorgfiguur 2”.
Vermijd ook expliciet genderstereo
typerende communicatie. Vraag niet 
enkel aan “sterke papa’s” om het podi
um voor het schoolfeest op te bouwen 
en aan “lieve mama’s” om cake te bak
ken. Betrek niet enkel leesmoekes en 
kookoma’s in het schoolgebeuren. 
Richt je liever proactief tot alle ouders 
en zorgfiguren: zo voelt iedereen zich 
aangesproken én heb je meer kans op 
helpende handen.

INTERACTIE

Geef kindgerichte feedback
Complimenten of opmerkingen  

zijn een reactie op bepaald gedrag in 
een bepaalde context. Deze vormen 
van feedback leren een kind wat wen
selijk is en wat niet mag. Dat feedback 
verschilt van situatie tot situatie is 
heel normaal, maar sekse zou daar 
geen bepalende factor in mogen  
zijn. Toch sijpelen stereotypen vaak  
(onbewust) door in hoe we kinderen 
complimenteren, aanmoedigen of  
berispen. Zo worden meisjes vooral 
geprezen als ze lief en zorgzaam zijn, 
terwijl jongens sneller een schouder
klopje krijgen als ze initiatief nemen  
of zelf iets uitgedokterd hebben. Stel 
daarom zelfkritische vragen: wanneer 
geef je kinderen complimenten of een 
berisping? Welke woorden of toon 
gebruik je hierbij? Maak je evenveel 

Tips voor een genderbewuste praktijk

TAALGEBRUIK

Communiceer proactief,  
open en inclusief

Kinderen
Probeer kinderen zo min mogelijk  

aan te spreken op een manier die  
hen categoriseert, zoals “jongens en 
meisjes”, “mannekes” of “jongens”.  
Hoe minder je een groep aanspreekt  
in termen van categorieën, hoe minder 
dat als een belangrijk verschil zal wor
den ervaren en hoe meer ieder kind 
zich aangesproken voelt. Probeer af  
te stappen van onnodige verwijzingen 
naar sekse of gender, en spreek je groep 
aan op een inclusieve manier, zoals 
bijvoorbeeld “kinderen”, “leerlingen” 
of een samen gekozen groepsnaam. 

 Ook een buddysysteem vervalt  
vaak in een peter/metersysteem waar 
er onnodig een onderscheid wordt 
gemaakt op basis van sekse. Waarom 
geen mentor? Of simpelweg een vriend? 
Dat stuurt meer aan op een vriend
schappelijke relatie waarin ieder kind 
een gelijke is. Taal doet ertoe. Woorden 
zijn een manier om de wereld rondom 
ons te duiden en te begrijpen. Hokjes 
doorbreken is echter moeilijk wanneer 
alles een naam, en dus een hokje moet 
krijgen.

Ouders en zorgfiguren
Spreek liever over (plus) ouders  

en/of zorgfiguren in plaats van mama’s 
en papa’s. Dat is niet enkel roldoor
brekend, maar ook inclusief omdat  
je zo rekening houdt met diverse  
gezinssamenstellingen. Of een kind  
nu biologische, adoptie, pleeg, mee, 
plus of grootouders of zorgfiguren  
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en laten vallen dat hij goed voor de pop 
zorgt. Door even met hem in interactie 
te gaan tijdens zijn spel en hem een 
terloops compliment te geven, moedig 
je zijn keuzes aan.

Van hij/zij naar wij
Kinderen opdelen in jongens en meis
jes, of op basis van andere identiteits
aspecten bevestigt stereotiep denken. 
Varieer zoveel mogelijk in opdelingen 
zodat de groepjes telkens anders zijn. 
Zo kan je kinderen indelen op basis 
van de linkerhelft of rechterhelft van 
het lokaal, het al dan niet hebben van 
huisdieren, het dragen van schoenen 
met of zonder veters, de geboorte
maand of de lievelingskleur. Door  
telkens een nieuwe vraag te stellen  
en kinderen te verdelen in andere 
groepen, leren kinderen dat ze met 
iedereen wel iets gemeenschappelijks 
hebben. Ook kan je kinderen een  
willekeurig nummer toekennen.

ACTIVITEITEN

Gender als thema
Aanvullend op je genderbewuste 

aanpak, kan je ervoor kiezen een  
activiteit in te richten over het thema 
gender. Zo kan je met de kinderen in 
gesprek gaan over genderstereotypen 
en clichés, en ze samen spelenderwijs 
in vraag stellen. Zoek tijdens de les 
Nederlands bijvoorbeeld naar een 
inclusief equivalent voor de termen 
poetsvrouw en tuinman, of onderzoek 

contact met alle kinderen? Wie krijgt 
een schouderklopje of een high five, en 
wie een knuffel? Krijgen alle kinderen 
dezelfde soort taken: tafels proper 
maken of krukjes wegzetten? Let erop 
dat je dezelfde maatstaf hanteert voor 
alle kinderen. Sta af en toe eens stil bij 
de feedback die je geeft en wees je 
bewust van je verbale en nonverbale 
communicatie.

 ―

“We werken met een geluidsmeter en 
dat maakt het beter. Want er is één 
instrument en dat is voor jongens en 
meisjes hetzelfde: ze hebben allen 
dezelfde kansen.”

Laat ieder kind aan het woord
Onderzoek toont aan dat jongens 

over het algemeen meer aangemoedigd 
worden om het woord te nemen. Ook 
krijgen jongens vaak langer het woord 
dan meisjes. Om ervoor te zorgen dat 
ieder kind gelijke spreekkansen krijgt, 
kan je bijvoorbeeld werken met een 
online en willekeurige namenkiezer.  
Zo komt iedereen vroeg of laat aan  
de beurt. Ook kan je werken met een 
anonieme ideeënbus. 

Normaliseer roldoorbrekende  
en niet-stereotiepe keuzes
Door iets extra in de verf te zetten, 

benadruk je dat het “anders dan nor
maal” is. Wanneer een jongen bij
voorbeeld met een pop speelt, kan je 
gewoonweg vragen hoe de pop heet  

 ―

‘Ouders en opvoeders geven kinderen meer complimenten als ze spelen met 
genderstereotiep speelgoed. Daar zit niet onmiddellijk een slechte bedoeling 
achter: het is een uitkomst van hun verwachtingen. Toch kan dit een aanzet zijn  
in de richting van grotere verschillen’ 
lise elliot in Pink Brain, Blue Brain (2012)
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Boeken
Ga bijvoorbeeld op zoek naar  

verhalen waarbij de sekse van de  
personages niet (meteen) duidelijk is, 
zoals in de meeste dierenverhalen.  
Zo kunnen alle kinderen zich verplaat
sen in het verhaal en prikkel je hun 
fantasie. Ook zijn er heel wat leuke 
kinderboeken die op een creatieve 
manier clichés doorprikken. 

Voorbeelden van inclusieve en 
roldoorbrekende boeken vind je op  
p. 38! 

Beeldmateriaal
Werp eens een kritische blik op 

afbeeldingen, affiches en andere  
vormen van decoratie van het lokaal:  
is er voldoende diversiteit in het beeld
materiaal zodat iedereen zich aange
sproken voelt? Zorg voor een goed 
evenwicht, niet enkel op vlak van sekse 
maar hou ook rekening met het kruis
puntdenken (p. 22). Gebruik zoveel 
mogelijk beeldmateriaal waar zichtbaar 
verschillende mensen samen werken.  
Dat is inclusievere positieve represen
tatie dan aparte prenten van roldoor
brekende rolmodellen. 

KLASINRICHTING

Vermijd stereotyperende hoeken
Vaak worden lokalen ingedeeld  

in stereotyperende hoeken zoals de 
bouwhoek of de keukenhoek, waar  
niet alleen de activiteiten maar ook  
de kleurcode van de materialen soms 
genderstereotiep zijn. Kies liever voor 
een breed pallet aan kleuren en richt 
nietstereotyperende hoeken in  
zoals het huis waar zowel gekookt  
als gebouwd kan worden. 

welke rolpatronen voorkomen in  
reclame. In de lessen wereldoriëntatie 
kan je aandacht besteden aan vrouwen 
die een belangrijke historische rol 
hebben gespeeld, maar vaak niet  
erkend worden in de geschiedenis
boeken. Je kan samen met de kinderen 
een roldoorbrekend toneelstuk beden
ken en inoefenen, bijvoorbeeld een 
fantasierijke versie van een traditioneel 
sprookje dat genderstereotypen door
breekt. Voorbeelden van activiteiten 
waarmee je actief rond gender kan 
werken vind je op p. 30!

Stimuleer samenspel
Hoe meer kinderen met elkaar 

spelen, hoe meer ze hun gemeenschap
pelijkheden, elkaars sterktes en ieders 
eigenheid leren kennen. Stimuleer daar
om zoveel mogelijk samenspel. Door elke 
dag een bepaalde activiteit centraal te 
stellen, moedig je kinderen aan samen 
te spelen. Zo kan je maandag uitroepen 
tot spelkaartendag, dinsdag tot diabolo
dag… Moedig alle kinderen aan om 
samen te voetballen, te hinkelen, te 
spelen met knikkers of spelkaarten. 
Zorg ervoor dat niemand wordt uit
gesloten. Wanneer dit toch gebeurt,  
ga je het gesprek aan met de kinderen.

MATERIALEN

Voorzie zowel roldoorbrekend  
als niet-stereotiep materiaal
Ga na of er een goede balans is 

tussen stereotiep en nietstereotiep 
materiaal. Heb je Sneeuwwitje in de kast 
staan, dan kan Vaiana een mooie aan
vulling zijn. Nietstereotiep materiaal 
omvat zowel expliciet roldoorbrekend 
materiaal als materiaal dat stereotypen 
niet bevestigt.
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Verduidelijk in de visietekst van jullie 
werking wat jullie willen bereiken door 
genderbewust aan de slag te gaan. 
Bedenk hoe jullie deze doelstelling(en) 
kunnen evalueren. Bijvoorbeeld: “Een 
genderbewuste school garandeert  
dat kinderen ongestoord zichzelf kun
nen zijn in een omgeving waar ze zich 
maximaal kunnen ontplooien door hun 
eigen interesses en talenten te ontdek
ken. Zo krijgen ze de kans om al hun 
competenties te ontwikkelen, los van 
hun sekse of verwachte genderrol.” 

Wie?
Zorg dat de visie duidelijk is voor 

ouders, zorgfiguren, kinderen, perso
neel... Dit kan door infoavonden of 
andere activiteiten te organiseren waar 
je de visietekst voorstelt en vragen 
beantwoordt. 

TEAMWORK

Zorg ervoor dat iedereen achter 
een genderbewuste aanpak staat, en 
de nodige ruimte en ondersteuning 
krijgt om hierover bij te leren. 

Betrek kinderen, ouders,  
zorgfiguren en personeel
Kinderen
Spreek niet alleen over, maar ook 

met kinderen. Verduidelijk waarom 
gender een belangrijk thema is voor 
jullie werking wanneer je samen het 
reglement overloopt. Aan de hand van 
concrete voorbeelden kan je hen het 
belang uitleggen van een genderbewust 
beleid. Ga erover in gesprek en vraag 

Tips voor een genderbewust beleid

VISIE  EN BELEID

Werk een genderbewust(e)  
visie en beleid uit
Wat?
De individuele inspanningen van 

leerkrachten en begeleiders dragen bij 
aan een genderbewuste leeromgeving 
voor kinderen. Een overkoepelend 
beleid met aandacht voor gender is 
echter cruciaal om deze inspanningen 
te stroomlijnen en ondersteunen in alle 
aspecten van de werking. Een gender
bewust beleid houdt in dat je gericht 
nadenkt over welke impact gender 
speelt of kan spelen binnen je werking 
om hier vervolgens proactief mee aan 
de slag te gaan en zodoende gelijke 
kansen te stimuleren. 

Hoe?
Ga er niet zomaar vanuit dat je 

beleid vanzelf genderbewust is of 
wordt. Neem consequent een kritische 
genderinvalshoek mee wanneer het 
beleid (opnieuw) uitgeschreven of 
bijgestuurd wordt. Maak van gelijke 
kansen een prioritair en expliciet  
criterium in het beleid, zoals bijvoor
beeld in de visietekst of in het reglement. 
Verduidelijk hoe de school actief en 
concreet werkt aan een genderbewust 
beleid. Een voorbeeld: “Wij willen gender
bewust omgaan met onze kinderen.  
Dit betekent dat we ieder kind gelijke 
kansen bieden om zichzelf ten volle  
te ontplooien. Hierbij respecteren we 
individuele verschillen tussen kinde
ren. Daarnaast zijn we alert voor de 
invloed van genderstereotyperingen.”
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gehele team. Wel fungeren ze als aan
spreekpunt waar iedereen met twijfels 
of bezorgdheden terecht kan. Plan op 
vaste momenten meetings in met de 
coaches om te waken over de duur
zame vertaling van de genderbewuste 
visie in het beleid naar de dagelijkse 
praktijk in jullie werking. 

 ―

Meer weten over een gendercoach die 
weet te balanceren tussen verschillen? 
lees meer in de handleiding van  
ESF Vlaanderen!

SPEELPLAATS

Zorg voor een inclusieve  
en gebalanceerde speelruimte
Deel de speelruimtes in in verschil

lende (eventueel overlappende) en 
nietstereotyperende delen. Zo waak  
je erover dat er voldoende variatie is  
in het spelaanbod. Is er een voetbal  
en basketplein? Een hinkelparcours? 
Een zandbak? Speeltuigen? Kunnen 
kinderen touwtjespringen? Zijn er 
spelkaarten en diabolo’s beschikbaar?

 ―

Meer concrete tips nodig? Deze 
brochure van Kind & Samenleving 
biedt hulp! Ook op de Facebookpagina 
van het platform Vrij spel, kinderen 
kiezen wel vind je heel wat inspiratie. 

naar hun mening. Dit kan bijvoorbeeld 
in een groepsgesprek.

Ouders/zorgfiguren
Kaart het belang van een gender

bewuste aanpak aan tijdens een  
infoavond of een kennismoment met 
nieuwe ouders, zorgfiguren en leerlin
gen. Licht jullie genderbewust beleid 
toe en benadruk het belang van hun 
betrokkenheid. Beantwoord geduldig 
vragen of twijfels.
Door het genderbeleid te verduidelij
ken in het reglement en aan alle ouders 
en zorgfiguren te vragen dit te onder
tekenen, kan je hier later op terugval
len indien er opvattingen naar boven 
komen die in strijd zijn met jullie  
genderbewust beleid.

Personeel
Bespreek het onderwerp met het 

hele team. Het is mogelijk dat niet alle 
teamleden meteen enthousiast reage
ren of zin hebben om zelf genderbewust 
aan de slag te gaan. Besteed aandacht 
aan twijfels en bezorgdheden, en bied 
voldoende kennis en ondersteuning 
aan. Voorzie bijvoorbeeld vormingen 
over genderbewust lesgeven.

Stel gendercoaches aan
Stel gendercoaches aan binnen het 

team die waken over de toepassing van 
het genderbewuste beleid en die ande
ren kunnen stimuleren zich in te zetten 
rond gender in hun dagelijkse praktijk. 
Deze coaches dragen geen eindverant
woordelijkheid, want die ligt bij het 

https://www.esf-agentschap.be/sites/default/files/attachments/articles/handboek_voor_gendercoaching_op_school.pdf
https://www.esf-agentschap.be/sites/default/files/attachments/articles/handboek_voor_gendercoaching_op_school.pdf
https://indd.adobe.com/view/0417404b-e8c6-41dd-9ef9-258f38856f07
https://indd.adobe.com/view/0417404b-e8c6-41dd-9ef9-258f38856f07
https://www.facebook.com/VrijSpelKinderenKiezenWel/
https://www.facebook.com/VrijSpelKinderenKiezenWel/
https://rosavzw.be/nl/aanbod/vorming


28

bijvoorbeeld aan de kinderen wat de 
beste/mooiste/unieke eigenschappen 
zijn van hun zorgfiguren. Wie weet 
vertellen ze je over een sterke papa  
en lieve mama, maar evengoed gaat 
het over een sportieve mama en een 
papa die lekker kan koken. 

Maak van de gelegenheid gebruik om 
in een groepsgesprek stil te staan  
bij deze diversiteit aan interesses en 
talenten in elk gezin. Start het gesprek 
met open vragen: wat vieren we  
vandaag? Waarom vieren we dat?  
Wie wil jij graag bedanken? Wat doet 
die persoon graag? Ga op zoek naar 
verschillende interesses en hobby’s 
onder de ouders en zorgfiguren.  
Op basis van dit gesprek kan je enkele 
mogelijke knutselwerken bedenken 
waaruit de kinderen kunnen kiezen.  
Je kan ze ook zelf iets te laten bedenken. 

THEMADAGEN

Benader themadagen inclusief 
zodat ze leuk zijn voor iedereen
Themadagen vervallen vaak onbewust 

in stereotypen en clichés. Bedenk proac
tief hoe je themadagen op een inclusieve 
manier kan invullen zodat ze leuk zijn 
voor ieder kind.

Sinterklaas
Sinterklaas kan de ideale gelegen

heid zijn om samen met de kinderen 
een andere blik te werpen op de jon
gens/meisjes onderverdelingen in de 
speelgoedbrochures of winkels en de 
daarmee gepaard gaande blauw/roze 
kleurcode. speelgoedstrijkijzers,  
stofzuigers en fornuizen voor meisjes, 
speelgoedgeweren, boormachines  
en werktafels voor jongens: ga in 
gesprek. Wie wil graag wat? 

Moederdag of Vaderdag
Voor kinderen die geen moeder  

en/of vader hebben kunnen deze  
themadagen moeilijk zijn, maar ook 
voor de zorgfiguren kan moeder  
of vaderdag confronterend zijn.  
Zorgfiguren, meemoeders en  
vaders, plusouders, pleegouders,  
voogden… worden vaak onbedoeld 
vergeten. Elk gezin is anders. Hou 
rekening met deze diversiteit in  
de samenleving. Let op inclusieve  
communicatie en vraag bijvoorbeeld 
aan de kinderen zelf wie zij graag  
willen bedanken voor de goede zorgen.
Ook knutselwerken en cadeaus zijn 
soms stereotiep: een keukenschort 
voor een “lieve mama” en een pennen
houder voor een “hardwerkende papa”. 
Niet alle ouders herkennen zich in deze 
genderstereotypen. Probeer creatief 
te zijn en clichés te doorbreken. Vraag 
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al vanaf het moment dat kinderen de 
school betreden. Als kinderen gedurende 
de schoolloopbaan vooral gender
stereotiepe aanmoedigingen en mogelijk
heden hebben gekregen, kan dat hun 
studiekeuze bepalen. Meisjes worden 
bijvoorbeeld vaak onbewust aangemoe
digd voor een talige of sociale richting, 
terwijl jongens kunnen rekenen op meer 
aanmoediging voor een technische of 
wetenschappelijke richting.

 ―

lees meer bij het thema  
Onderwijs en opvoeding op de website 
van RoSa vzw.

Als leerkracht kan je mee bewaken 
dat studiekeuzes een vrije, welover
wogen keuze zijn, op basis van alle  
mogelijkheden en kansen. Voorzie 
voldoende en diverse informatie die 
een breed aanbod aan mogelijkheden 
laat zien waarin ieder kind zich kan 
herkennen. Denk aan flyers, websites, 
studiekiezers… waar ook roldoorbre
kende keuzes aan bod komen. Ga in 
gesprek met leerlingen als ze in contact 
komen met ideeën over zogenaamde 
“mannenberoepen” of “vrouwen
beroepen”. Stel kritische, open vragen 
om kinderen aan het denken te zetten 
over stereotypen. Toon zelf roldoor
brekende voorbeelden. Laat zien dat 
er vrouwelijke chirurgen, piloten en 
brandweerlui, maar ook mannelijke 
verpleegkundigen, leerkrachten en stads
gidsen bestaan. Zien doet dromen.

Verkleden
Kies zelf voor roldoorbrekende 

kostuums tijdens carnaval en Halloween. 
Zo lok je gesprekken uit en sta je op 
als rolmodel voor wie zich niet herkent 
in de stereotiepe outfits die op zulke 
dagen vaak populair blijken. Ook kan je 
proactief zoveel mogelijk afzonderlijke 
kledingstukken voorzien die gecombi
neerd kunnen worden. Zo kan ieder 
kind zelf een leuke en unieke samen
stelling uitkiezen. Wil de prinses een 
cowboyjas? Wil de ninja een toverstaf? 
Dat kan allemaal: het is tenslotte een 
verkleedpartij. Ga met kinderen in 
gesprek over hun outfits of het verhaal 
achter het personage dat ze die dag 
zijn. Alles kan. Stereotypen zijn ook 
oké. Benadruk dat iedereen vrij is om 
te kiezen.

STUDIEKEUZE

Laat alle opties open  
bij de studiekeuzebegeleiding
Een studiekeuze wordt niet enkel  

in het zesde leerjaar gemaakt.  
De begeleiding en aanmoediging start 

https://rosavzw.be/nl/themas/onderwijs-en-opvoeding
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 Activiteiten

Alternatieve sprookjes

MATERIAAL

Een (sprookjes)verhaal

OPZET

Alternatieve vormen van klassieke sprookjes of verhalen ontdekken.
Lees een bekend (sprookjes)verhaal voor. Bespreek met de kinderen welke 

personages erin voorkomen en wat zij doen in het verhaal. Lees daarna opnieuw 
het verhaal, maar met alternatieve variaties op de traditionele genderrollen  
en stereotypen die in het verhaal aan bod komen. Vraag de kinderen om goed op 
te letten of ze verschillen horen in het verhaal. Bespreek daarna met de kinderen 
wat hen is opgevallen, wat ze leuk of origineel vonden.

VOORBEELD

In een alternatieve versie van Roodkapje gaat een jongen zijn zieke opa bezoeken, 
en wordt hij opgegeten door een jager. De jager at hem in één keer op, ze liet geen 
enkel stukje over. 

NAGESPREK

 – Wat is jullie opgevallen?
 – Wat vinden jullie leuk of origineel aan het alternatieve sprookje?
 – Wat zou je nog meer willen/kunnen veranderen in het sprookje?
 – Welk personage uit een ander sprookje of verhaal zou jij willen naspelen  

en waarom?
 – Welke personages lijken het meeste op jou en waarom?

TIPS

 – Je kan ook meteen de alternatieve versie van een traditioneel sprookje  
voorlezen en de reactie van de kinderen afwachten.

 – De alternatieve versie van het sprookje kan creatief zijn op vele vlakken.  
Niet alleen genderrollen en stereotypen maar ook namen, plaatsen, karakter
eigenschappen, familiebanden, uiterlijk, magische krachten… kunnen naar  
hartenlust worden aangepast of toegevoegd. 

 – Je kan de kinderen vragen een collage/tekening te maken rond een bepaald 
alternatief personage en dit achteraf aan de hele groep voor te stellen. 

 – Je kan de kinderen vragen (in kleine groepjes) een alternatief verhaal te  
bedenken en voor te dragen in een toneelstuk.
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Vertelschort

MATERIAAL

Een vertelschort, ofwel een schort met vijf aparte zakjes waarin je kaartjes kan 
stoppen. Elk zakje staat voor een bepaalde categorie, bijvoorbeeld personages, 
plaatsen, tijden, kleuren en onderwerpen. Je kan een vertelschort kopen of zelf 
een maken.

OPZET

Verzin samen creatieve verhalen.
Trek een kaart uit de vertelschort en bedenk samen een verhaal. Gaandeweg 

trek je telkens een nieuwe kaart uit een andere categorie. Bij elke kaart stel je 
gerichte vragen aan de kinderen. Laat de kinderen vertellen en stuur ze mee 
richting een verhaallijn. In sprookjes begint het verhaal met een zekere begin
situatie, waarna de rust wordt verstoord door een bepaalde gebeurtenis en  
het hoofdpersonage tenslotte een oplossing vindt. Wanneer kinderen vertellen  
kan je hun fantasierijke keuzes bevragen om zo bepaalde stereotypen bespreekbaar 
te maken. Experimenteer samen zodat iedereen aansluiting vindt bij een verhaal.

VOORBEELD

Wanneer een kind vertelt over een prins op het witte paard die een prinses  
in nood komt bevrijden, kan je vragen waarom de prinses niet zelf naar een oplos
sing zoekt. Kan ze judo? Heeft ze magische krachten? Heeft ze een vuurspuwende 
draak als huisdier waarmee ze kan wegvliegen?

 ―

Uit onderzoek blijkt dat het discussiëren met ( jonge) kinderen over  
de personages, het plot en de tekeningen essentieel is voor een beter inzicht  
in de vertelde verhalen en zelfs in de eigen levenservaringen van kinderen. 

BEGELEIDENDE VRAGEN

 – Wie of wat staat er op de kaart?
 – Wat gebeurt er?
 – Wat is er typisch aan dit  

personage/voorwerp?
 – Waarom maak je die keuze?
 – Waarom koos je voor een heks  

als vijand?
 – Had er iemand een andere oplossing?
 – Wie herkent zich in een personage?
 – Wat is interessant aan dit verhaal?

TIPS 

 – Als het verhaal erg stereotiep verloopt, 
kan je zelf een voorstel doen en vragen 
wat er dan verandert in het verhaal.

 – Laat de kinderen zelf de kaartjes  
maken. Zo vertrekt het verhaal vanuit 
hun eigen leefwereld. 

 – Ook kan je de kinderen in groepen 
verdelen en zelfstandig een verhaal 
laten bedenken/naspelen door om de 
beurt een nieuwe kaart te trekken.
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Een buitenaards wezen

MATERIAAL

Een handpop die kinderen niet associëren met een bepaalde sekse

OPZET

Kinderen leggen hun leefwereld uit aan een buitenaards wezen  
dat net geland is op aarde.
Je stelt de kinderen voor aan een buitenaards wezen dat zonet geland is op 

aarde. Het wezen ziet allerlei mensen, dieren, dingen en gebouwen die het nog 
nooit gezien heeft. Het wezen is erg benieuwd naar de mensen op aarde, want zij 
praten over “jongens en meisjes”. Maar wat dat wil zeggen, weet het wezen niet. 
Zien alle kinderen er hetzelfde uit? Vinden ze dezelfde dingen leuk? Wat eten  
ze graag? Waar spelen ze graag mee? Laat kinderen aan het buitenaards wezen 
uitleggen wat “jongens en meisjes” zijn. Door individuele vragen te stellen worden 
onderlinge verschillen tussen kinderen zichtbaar, los van sekse. Stereotiepe  
uitspraken kan je in vraag stellen en zo kinderen aan het denken zetten.

VOORBEELD

Wanneer kinderen aankaarten dat jongens van blauw houden en meisjes van 
roze, kan je vragen wat ze vinden van groen, want dat is toevallig de lievelingskleur 
van het buitenaardse wezen. Dan kan je opmerken dat de meningen hierover verdeeld 
zijn. Vraag ze bijvoorbeeld wat hun lievelingseten is en benadruk steeds de vele 
onderlinge verschillen en gemeenschappelijkheden.

BEGELEIDENDE VRAGEN

 – Is iedereen daarmee akkoord?
 – Wie is het daar niet mee eens?
 – Wie kent een jongen/meisje die dat wel/niet leuk vindt?
 – Geldt dat voor alle jongens/meisjes?
 – Zou het ook anders kunnen?

TIPS

 – Je kan heel gericht thema’s binnenbrengen  
in deze activiteit. Zo kan je specifiek vragen  
naar verdelingen in speelgoed/beroepen/… 
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De speurtocht

MATERIAAL

Notitieblok

OPZET

Kinderen gaan op zoek naar genderstereotiepe voorwerpen.
Laat kinderen zelfstandig op zoek gaan naar genderstereotiepe voorwerpen  

en geef hen daarbij duidelijke instructies, zoals: “Ga op zoek naar dingen voor 
meisjes/jongens/iedereen”. Na de speurtocht kunnen alle notities verzameld worden 
en ingedeeld worden in drie kolommen. Bespreek de verdeling door gerichte  
vragen te stellen. Telkens wanneer duidelijk wordt dat iets niet uitsluitend voor één 
sekse bestemd hoeft te zijn, verplaats je het onderwerp naar de derde categorie. 
Na afloop zal dat vermoedelijk de grootste categorie zijn en kan je in een nagesprek 
aankaarten dat een onderscheid tussen jongens en meisjes vaak niet nodig is, dat 
alle kinderen verschillende dingen leuk vinden en iedereen uniek is.

VOORBEELD

Wanneer kinderen verschillende meningen hebben over in welke kolom voetbal 
behoort, kan je aangeven dat het feit dat er discussie is, bewijst dat het gaat om 
individuele voorkeur en dus in de derde kolom voor iedereen behoort: niet iedereen 
vindt voetbal leuk, maar iedereen kan voetbal leuk vinden. Dat heeft niets te maken 
met sekse.

NAGESPREK

 – Was dit een moeilijke opdracht?
 – Ben je van gedachten veranderd over iets?
 – Zijn die kolommen nodig volgens jou?

TIPS

 – Geef zelf zo min mogelijk input over welke voorwerpen ze moeten vinden.  
Zo is het volledig aan hen om te beslissen welke onderwerpen ze relevant  
vinden voor deze opdracht.

 – Je kan de kinderen verdelen in kleine groepjes en hen in een doorschuifsysteem 
telkens samen laten zoeken naar voorwerpen voor één bepaalde kolom. Zo zullen 
ze onderling al in gesprek gaan over waarom iets voor jongens, voor meisjes of 
voor iedereen is.

 – Je kan deze opdracht ook geven rond eigenschappen of emoties. Maak eerst 
samen een lijst met allerlei karaktereigenschappen en emoties zoals lief, assertief, 
sportief, verlegen, stout. Vraag daarna aan de kinderen om de woorden in te 
delen in de drie verschillende kolommen en bevraag daarbij hun keuzes.
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Het verjaardagsfeest

MATERIAAL

Papier en stiften

OPZET

Laat de kinderen een verjaardagsfeest organiseren voor een onbekende. 
Verdeel de kinderen in verschillende, willekeurige groepjes en vraag hen een 

verjaardagsfeest te organiseren voor een onbekende of een nieuwe klasgenoot.  
Elk groepje krijgt een kaart met meer informatie over de jarige. Wanneer ze plannen 
hebben gemaakt op basis van deze kaart, krijgen ze een nieuwe. In totaal krijgt 
ieder groepje tien kaarten. Op de voorlaatste kaart wordt de identiteit van de 
jarige bekendgemaakt. Bespreek daarna in de verschillende groepjes waarom ze 
welke keuzes gemaakt hebben en of ze achteraf gezien tevreden zijn van die keuzes. 

VOORBEELD

Wanneer een groepje te weten dat komt dat hun jarige van enge films houdt, 
dachten ze dat het feestje voor een jongen was en kozen ze voor blauwe slingers, 
bordjes en bekers. Achteraf bleek het een meisje te zijn. Enge films hebben dan 
ook niets te maken met biologisch geslacht, of met blauw of roze.

VRAGEN

 – Hadden jullie iemand anders verwacht?
 – Had je andere beslissingen gemaakt als je de identiteit op voorhand had geweten?
 – Wat zou je volgende keer anders doen?
 – Waarom maakte je bepaalde keuzes?
 – Waarom voerde je op het einde nog aanpassingen door? 

TIPS

 – Je kan de kinderen ook een ander feestje laten organiseren,  
zoals bijvoorbeeld een babyborrel. 

 – Observeer kinderen tijdens de besprekingen: welke (stereotiepe) uitspraken 
doen ze? Laat ze onderling alles bespreken en zelfstandig beslissingen maken, 
maar onthoud welke keuzes ze maakten om welke redenen. Dit kan een goede 
aanzet vormen voor het nagesprek.
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Teken(en) van verschil

MATERIAAL

Tekengerei

OPZET

Kinderen maken visueel wat een jongen en een meisje is.
Verdeel de kinderen in groepjes en vraag aan elk groepje om een jongen  

of een meisje te tekenen, zonder dat de andere groepjes deze opdracht horen.  
De groepjes weten dus niet van elkaar wat ze moeten tekenen. Geef alle kinderen 
drie minuten de tijd om hun “geheime tekenopdracht” uit te voeren. Vervolgens 
worden alle tekeningen getoond en raden de kinderen welk groepje wat getekend 
heeft.

BEGELEIDENDE VRAGEN

 – Welke verschillen zie je?
 – Wat moest dit groepje tekenen?
 – Waarom denk je dat?

TIPS

 – Aan de hand van de tekeningen kan je spelenderwijs aantonen dat verschillen 
tussen jongens en meisjes niet in steen gebeiteld staan. Wijs op sociaalculturele 
kenmerken, zoals kleding of attributen, en vraag of je automatisch een jongen 
of meisje wordt als je die kleding draagt of met die attributen speelt. 

 – Ook kan je zo het verschil tussen sekse en gender aankaarten. Vraag de kinderen 
naar biologische verschillen tussen jongens en meisjes, bijvoorbeeld dat de 
meeste jongens rechtop kunnen plassen. Hierbij kan je dan benadrukken dat er 
maar weinig biologische verschillen zijn en veel meer verschillen die veranderlijk 
zijn, zoals kleding, hobby’s, kleuren en attributen die we associëren met jongens 
of meisjes.

 – Je kan de kinderen ook vragen om een architect, een politicus, een dokter  
of een leerkracht te tekenen. Vervolgens kan je aan kinderen vragen of ze een 
man of een vrouw tekende, en waarom. Je kan ook zelf een roldoorbrekende 
tekening maken en deze aan de kinderen tonen om een groepsgesprek op gang 
te brengen over welke beroepen we met welk biologisch geslacht associëren. 



36

 Inspiratiemateriaal

Hier lijsten we tal van educatieve materialen op om spelenderwijs met kinderen 
aan de slag te gaan rond het thema gender. Hier en daar geven we leeftijdsindica
ties mee, maar maak zelf bewuste keuzes over welke materialen gepast zijn voor 
de groep kinderen waar jij mee werkt. Hou hierbij rekening met verschillende 
persoonlijkheden, noden, behoeften en/of gevoeligheden. 

Leesboeken Deze boeken zetten kinderen aan het denken over gender, genderstereotypen 
en genderrollen, en kunnen zodoende hun genderbewustzijn stimuleren. 

Prentenboeken Omdat beelden een belangrijke rol spelen in de impliciete socialisatie van 
kinderen, zijn prentenboek een leuke tool om kinderen van verschillende 
leeftijden uit te nodigen na te denken over genderstereotypen en -rollen.

Praatplaten Ook praatplaten kunnen gebruikt worden om een gesprek te starten over 
gender. Wat zie je? Wat valt je op? Is dit herkenbaar? Kan het ook anders?

Filmpjes Educatieve filmpjes kunnen heel wat informatie op een laagdrempelige  
manier overbrengen op kinderen. Het kan expliciet over gender gaan, of de 
filmpjes kunnen roldoorbrekende personages tonen. Dit kan een aanzet zijn 
voor een nagesprek. Waarover gaat het filmpje? Wat valt je op? Wat vond  
je leuk?

Varia Wil je samen met de kinderen een test doen over genderrollen, om van  
daaruit een gesprek te openen? Was je op zoek naar knutseladvies om met 
het thema gender aan de slag te gaan? 
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Leesboeken

AANDACHTSPUNTEN

Boeken waarin genderstereotypen versterkt worden
voorbeeld
Jongens en mannen zijn de heldhaftige hoofdpersonages, meisjes en vrouwen 

hebben een ondersteunende, vaak zorgende bijrol en nemen zelf weinig tot geen 
concrete actie in het verhaal. Ook boeken waarin dubbele stereotypering centraal 
staat, zoals roze prinsessenboeken en blauwe ridderboeken.

tip
Deze boeken hoeven niet plots de prullenmand in, maar kunnen juist een goede 

aanleiding zijn om genderstereotypen en traditionele genderrollen bespreekbaar 
te maken. Let wel op een goede mix met boeken die traditionele genderrollen 
doorprikken of in het midden laten. 

Boeken waarin genderstereotypen doorprikt worden
voorbeeld
Meisjes en vrouwen zijn hoofdpersonages en ondernemen zelf actie door op 

queeste te gaan of anderen te redden uit barre situaties (denk aan Mathilda of 
Vaiana) terwijl jongens zorgende kwaliteiten tonen (denk aan de papa van Pinocchio) 
of erg bezig zijn met schoonheidsidealen (denk aan prins Charming in Shrek).  
Ook boeken waarin diverse relaties en gezinsvormen aan bod komen doorprikken 
genderstereotypen, bijvoorbeeld boeken waarin een kind twee mama’s heeft.

tip
Ga op zoek naar roldoorbrekende boeken die je geschikt vindt voor (de leeftijd 

van) jouw groep en let hierbij op voldoende variatie. Zo is het een goed idee om 
boeken in huis te halen die niet alleen genderstereotypen over meisjes doorprikken, 
maar die ook alternatieve vormen van mannelijkheid in de kijker zetten als gezonde 
rolmodellen.

Boeken waarin geen genderstereotypen aanwezig zijn
voorbeeld
Boeken over dieren of over buitenaardse wezens laten vaak het biologische 

geslacht van de personages in het midden. Daardoor kunnen alle kinderen zichzelf 
in het verhaal herkennen.

tip
Let op welke voornaamwoorden je gebruikt als je voorleest. Door hierin te 

variëren kan je stereotiepe verwachtingen blootleggen en hierover in gesprek 
gaan met de kinderen.
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Vanaf 6 jaar
Oskar en Eef, Mieke Vanpol (2001)
De jurk van Jan, Katrien Vandewoude (2003)
Echte kerels, Manuela Olten (2004)
Vader zeepaard, Eric Carle (2005)
Bij mij thuis, Sara Kroos & Blanca Bloemen (2008)
Als ik jou was, Babette Cole (2008)
Jongens/meisjesdingen, Matthijs Immink & Nathalie Faber (2009)
Het heerlijke eiland van Koning Torelore, Sylvaine Hinglais & Tom Schamp (2010)
Vaderdag met twee mama’s, Karin Wijnhoven (2010)
Honden doen niet alleen ballet, Anna Kemp & Sara Ogilvie (2010)
Mini voetbalt, Kitty Crowther (2011)
Mama is soldaat, Anke Dorpmanns (2012)
De vriend van papa, Francesca Pardi (2013)
Kaat Piraat, Dirk Nielandt (2013)
Held op sokken, Bette Westera (2013)
Zelda de piraat, Pieter van Oudheusden & Merel Eyckerman (2014)
De prinses met de lange haren, Annemarie van Haeringen (2015)
Billen buikje benen, Betty Sluyzer (2015)
Berelekker, Lies Vervloet (2015)
Een goal voor Imane, Khadija Timouzar & Inge Lavrijsen (2015)
De loopwedstrijd, Benedicte MoussaDe Greef (2015)
David en de roze strikjes, Roos Boum (2016)
George, Alex Gino (2016)
Prinses Arabella wordt grote zus, Mylo Freeman (2017)
Het lammetje dat een varken is, Pim Lammers (2017)
Roza Rozeur, Ingenieur, Andrea Beaty (2017)
Gelukkige vaderdag, Silvie, Brigitte Mine (2017)
Ridder van karton, Humeyra Cetinel & Soraya Namavar (2017)
Vleugels van papier, Sari Mar & Anke De Potter (2017)
Meiden aan de bal, Vivian den Hollander (2017)
Ada Dapper, wetenschapper, Andrea Beaty (2018)
Prinses Kevin, Michaël Escoffier (2019)
Idje wil niet naar de kapper, Michael Middelkoop (2019)
Prinses Imara’s haar, Ramona Kimberley Molhoop (2019)
Julian is een zeemeermin, Jessica Love (2019)
Prinses Kevin, Michaël Escoffier (2019)
Ik ben ik en jij bent jij, Karl Newsin (2019)
Vijf mama’s voor olifant, Kristien Hemmerechts (2019)
Iedereen telt, Kristin Roskifte (2019)
Toermalijn, Davide Cali (2020)
De ridderprinses, Cornelia Funke (2020)
Mijn haar!, Hannah Lee (2020)
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Eén grote familie, Elisaneda Roca (2020)
Niet roze, Floortje de Backer (2020)
Avonturen van de dapperste ridster, Janneke Schotveld (2020)
Allemaal gezinnen, Felicity Brooks (2020)
De Blauwen tegen de Rooien, Benjamin Leroy (2020)
Petrova en de wolf, Bart Demyttenaere (2020)
Ik ben bruin!, Ashok Banker (2020)
Grote jongens huilen wél, Jonty Howley (2020)
Mijn schaduw is roze, Scott Stuart (2021)

De kinderboekenreeks Van klein tot groots belicht vrouwelijke rolmodellen zoals:
Anne Frank, María Isabel Sánchez Vegara (2019)
Marie Curie, María Isabel Sánchez Vegara (2019)
Frida Kahlo, María Isabel Sánchez Vegara (2019)
Rosa Parks, Lisbeth Kaiser (2020)
Malala Yousafzai, María Isabel Sánchez Vegara (2021)

De kinderboekenreeks Lou van Kathleen Amant maakt diversiteit op  
een laagdrempelige manier bespreekbaar.

Vanaf 8 jaar
De prinses in de papieren zak, Robert Munsch (1995)
Het geheim van de riddertweeling, Martine Letterie (2007)
Berend en de toverkruiden, Martine Letterie (2007)
Kunnen meisjes voetballen?, Gideon Samson (2011)
Wij zijn bijzonder, misschien zijn wij een wonder, Ted van Lieshout (2012)
Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes: 100 verhalen over bijzondere vrouwen, 
  Elena Favilli en Francesca Cavallo (2017)
Hilda en het verborgen volk, Stephen Davies & Luke Pearson (2019)
Stoere sprookjes over avontuurlijke meisjes, Julia Bruce (2019)
Verhalen over jongens die anders durven zijn, Ben Brooks (2018)
Verhalen over kinderen die anders durven zijn, Ben Brooks (2019)
Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes: 100 bijzondere Nederlandse vrouwen, 

  Frieda Belinfante et al, (2021)
Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes 2, Elena Favilli en Francesca Cavallo (2018)

Vanaf 10 jaar
Matilda, Roald Dahl (1988)
Helemaal gewoon Klaartje Boon, Lauren Child (2004)
Jongen in jurk, David Walliams (2009)
Plafondmeisje, Fran Bambust (2012)
De ring van koning Schavelingh, Marc de Bel (2016)
Ridder Rembert en de draak van Smordok, Marc de Bel (2017)
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Meisje jongen jongen meisje, Harald Nortun (2017)
De verdwenen voetballen, Vivianne Miedema & Joke Reijnders (2018)
Brown Girl Magic, Dalilla Hermans (2018)
Meisjes en wetenschap, Rachel Ignotifsky (2018)
Meisjes en sport, Rachel Ignotifsky (2018)
Meisjes en kunst, Rachel Ignotifsky (2019)
Max Einstein: de knappekoppenclub, James Patterson & Chris Grabenstein (2019)
Max Einstein: Niet zomaar rebels, James Patterson & Chris Grabenstein (2019)
Max Einstein redt de toekomst, James Patterson & Chris Grabenstein (2020)
FC De Vlammende Modderduivels, Marc de Bel (2020)
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Praatplaten 

De praatplaten kunnen (gender)stereotypen versterken of juist doorprikken.  
Elke praatplaat nodigt uit tot een gesprek en gezamenlijke kritische reflectie. 
Toon een praatplaat aan de kinderen en laat ze dingen benoemen en ontdekken. 

BEGELEIDENDE VRAGEN

 – Wat zie je op de tekening?
 – Wat valt je op?
 – Wat herken je?
 – Wat is nieuw voor je?

Gender en beroepen
Bespreek welke beroepsnamen enkel voor mannen of enkel voor vrouwen  

gebruikt kunnen worden. Benadruk dat iedereen elk beroep kan uitvoeren en geef 
genderinclusieve termen mee om die beroepen te benoemen. Wanneer een kind 
verwijst naar een politieman, kan je een tweede plaat laten zien met een vrouwelijke 
politieagent. 

Gender en media
Voor of na het gesprek over de praatplaat kan je de kinderen zelf laten  

snuisteren in reclamefolders, of laten nadenken over kinderboeken, programma’s 
en films. Vraag hen naar hun favoriete personages en ga samen in gesprek over 
hoe dat personage wordt voorgesteld. Welke kwaliteiten heeft het personage?  
Wat vindt het personage leuk? Waar is het personage goed in?

Gender en speelgoed
Voor je met de praatplaat aan de slag gaat kan je aan de kinderen vragen  

zelf iets mee te brengen waarmee ze graag spelen. Ook hun favoriete speelgoed 
kan een goede aanleiding zijn om het te hebben over wie graag waarmee speelt  
en waarom.

Gender en expressie
Corrigeer kinderen niet als ze zaken benoemen als “raar” of “anders”.  

Vraag ze wel waarom ze iets raar of anders vinden, en probeer door voorbeelden 
of alternatieve verhaallijnen mee te geven dat iedereen uniek is en niemand raar is. 

―

Je kan de praatplaten aanvragen via mail naar info@rosavzw.be

mailto:info%40rosavzw.be?subject=
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Filmpjes

 – Genderrollen (Genderklik) 
In een animatiefilm wordt duidelijk dat gender een bepalende 
rol speelt in ieders leven.

 – Genderneutraal, wat is dat juist? (Karrewiet) 
Karrewiet stuurt een kinderreporter naar de bibliotheek van 
RoSa vzw om uit te zoeken wat genderneutraal nu eigenlijk 
wil zeggen.

 – Vrij spel, kinderen kiezen wel 
Wat vinden kinderen zelf van de onderverdeling tussen  
jongens en meisjesspeelgoed?

Varia

Educatief pakket en speelset Lou
Met de steun van LHBTIbelangenorganisatie Çavaria en de 

provincie VlaamsBrabant schrijft Kathleen Amant verhalen die 
erkenning geven aan onze superdiverse samenleving. Haar kin
derboekenreeks over het hoofdpersonage Lou maakt diversiteit 
op een laagdrempelige manier bespreekbaar. Je kan gratis het 
educatief pakket downloaden of kiezen voor een betalende 
speelset.

Wil je zelf nog meer kennis opdoen over dit thema?
Bekijk zeker de Grote Gendershow van RoSa vzw! Deze talk

show, gerealiseerd door productiehuis Poolhert, duurt ongeveer 
vijftig minuten en maakt het thema gender op een laagdrempeli
ge manier behapbaar. Een leuke mix van jong en oud komt aan 
het woord en wisselt van gedachten over de impact van gender 
op onze samenleving. Daarnaast worden enkele basisconcepten 
en de meest voorkomende vragen rond gender toegelicht door 
verschillende experts.

https://www.youtube.com/watch?v=ECzu0WoF7WY
https://youtu.be/nAAT57kUukU
https://youtu.be/jp51rI-deyo
https://www.cavaria.be/
https://www.schooluitdekast.be/sites/default/files/methodiek/bijlage/louedupakketintroactiviteitenbijlagen.pdf
https://www.schooluitdekast.be/sites/default/files/methodiek/bijlage/hethuisvanlou.pdf
https://rosavzw.be/nl/aanbod/tools-1/grote-gender-show
https://www.poolhert.com
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Genderklik gemaakt? 

Checklist voor  
een genderbewuste aanpak

Je hebt de genderklik gemaakt als je je er bewust van bent dat gender een rol 
speelt in onze alledaagse interacties en je ernaar streeft hier op een kritische, 
bewuste manier mee om te gaan. Onthoud dat genderbewustzijn geen eindpunt is, 
maar een voortdurend leerproces. Wanneer het thema gender geïntegreerd wordt 
op alle verschillende niveaus van de werking, spreken we van een genderbewuste 
werking. Directie, begeleiders, vrijwilligers, ouders, de kinderen zelf dragen hier 
allen toe bij. Test of jij je steentje bijdraagt en ontdek waar er nog groeimogelijk
heden voor je zijn. Hier kan je vervolgens concrete werkpunten van maken. Zo ga je 
stapsgewijs, kwalitatief en op maat te werk.

1  Dit doe ik niet.  
 Hier zou ik veel aandacht aan kunnen besteden. 

2  Dit doe ik soms, maar hier kan ik nog in groeien. 

3  Dit lukt me erg goed.  
 Misschien is het zinvol om wat tips te delen met collega’s. 
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Checklist genderbewuste leerkracht
Ga na of je genderbewust te werk gaat: 

1 2 3

ZELFREFLECTIE
Ik stel mijn eigen vooroordelen in vraag door regelmatig te reflecteren over 
mijn ideeën, mijn taalgebruik, mijn gedrag, mijn interactie met kinderen,  
mijn keuze van activiteiten en materialen…

Ik vermijd genderstereotiepe vragen en opmerkingen.

SAMENWERKING EN BELEID
Ik nodig alle ouders en zorgfiguren expliciet uit, op een inclusieve manier,  
voor infomomenten, het schoolfeest en andere schoolactiviteiten.

Ik spreek anderen op een vriendelijke en constructieve manier aan wanneer  
ze stereotiepe uitspraken doen.

Ik bespreek ideeën, tips en moeilijkheden die ik ondervind in verband met  
een genderbewuste aanpak met mijn collega’s, de gendercoach, directie.

Ik grijp terug naar het genderbeleid en de visietekst van onze werking 
 wanneer nodig.

INTERACTIE MET KINDEREN
Ik spreek alle kinderen op dezelfde manier aan.

Ik gebruik dezelfde toon bij alle kinderen.

Ik geef alle kinderen dezelfde soort feedback (complimenten of berispingen) 
naar gelang hun gedrag en de context.

Ik geef alle kinderen voldoende spreekkansen om hun mening te uiten  
over diverse thema’s.

Ik verdeel kinderen in groepen op tal van creatieve manieren, maar niet op 
basis van hun biologisch geslacht of andere identiteitskenmerken.

ACTIVITEITEN EN MATERIALEN
Ik hang evenveel afbeeldingen aan de muur van personages in stereotiepe  
als in roldoorbrekende situaties.

Ik stimuleer elk kind om te spelen met alle materialen, zodat alle kinderen 
hun persoonlijke interesses kunnen ontdekken en eigen talenten kunnen 
ontwikkelen.

Ik ga roldoorbrekend te werk door genderstereotypen spelenderwijs in vraag 
te stellen of te benaderen vanuit een andere invalshoek.

Ik voorzie voldoende variatie in het materiaal dat ik aanbied en zorg voor  
een goede mix tussen genderstereotiep materiaal om genderstereotypen 
bespreekbaar te maken, en roldoorbrekend materiaal om genderstereotypen 
te doorprikken. 

Ik voorzie voldoende variatie in de rolmodellen en voorbeelden die aan bod 
komen zodat ieder kind zich wel eens kan herkennen in een bepaald rolmodel 
of personage, en alle kinderen aangemoedigd worden zichzelf te zijn.

Ik stimuleer verschillende spelactiviteiten op de speelplaats en moedig 
kinderen aan samen te spelen.

STUDIEKEUZE
Ik exploreer samen met kinderen en stimuleer uiteenlopende studierichtingen 
waarbij ik geen onderscheid maak op basis van biologisch geslacht.
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Begrippenlijst

Gender Sociaal geslacht: sociale ideeën, normen en verwachtingen over  
“mannelijkheid” en “vrouwelijkheid” die de samenleven structureren. 

Sekse Biologisch geslacht: lichamelijke verschillen tussen mensen

Genderbewust Een aanpak die rekening houdt met biologische verschillen maar even-
zeer (h)erkent dat gendernormen en -stereotypen een socialiserende 
impact hebben. Deze aanpak voorziet daarom voldoende variatie, 
diversiteit en gelijke aanmoediging zodat iedereen interesses kan 
ontdekken en persoonlijke talenten kan ontwikkelen.

Genderneutraal Objecten waaraan geen expliciete noch impliciete verwachtingen 
verbonden zijn rond mannelijkheid of vrouwelijkheid.

Genderinclusief Een aanpak die rekening houdt met de bestaande diversiteit op vlak 
van sekse, genderrollen, genderexpressie en genderidentiteit.

Genderstereotypen Karikaturale ideeën over mannen en vrouwen. Het zijn veralgemeningen 
over een hele groep mensen op basis van hun sekse waardoor  
individuele en onderlinge verschillen (deels) genegeerd worden. 

Genderrollen Geheel van sociale verwachtingen over hoe mannen en vrouwen  
zich horen te gedragen (ten opzichte van elkaar maar ook in de  
samenleving). 

Genderidentiteit Persoonlijke beleving van gender: hoe iemand zich voelt en  
identificeert in relatie tot sociale ideeën over mannelijkheid  
en vrouwelijkheid.

Genderexpressie Hoe iemand (wel of niet) uiting geeft aan diens genderidentiteit  
en wat de buitenwereld te zien krijgt, bijvoorbeeld je  
gedrag, kledij, lichaamstaal, stemgebruik, haarstijl…

Kruispuntdenken Niet hokjesdenken, maar intersectioneel denken: rekening houden 
met verschillende aspecten van iemands identiteit, de unieke positie 
die een persoon daardoor krijgt in de samenleving en hoe dit samen-
hangt met privileges of net met uitsluiting en discriminatie.

 ―

lees meer over terminologie  
op de website van RoSa vzw.
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RoSa vzw
Deze toolkit is een initiatief van RoSa vzw,  

het kenniscentrum voor gender en feminisme.  
RoSa vzw wil het genderbewustzijn in Vlaanderen  
bevorderen en hierdoor de feitelijke ongelijkheid  
tussen vrouwen en mannen in de samenleving  
helpen wegwerken. Bij RoSa vzw kan je terecht voor:

 – informatie en advies

 – vormingen op maat: eenmalige vormingen  
of een vormingenreeks over tal van onderwerpen, 
van introductieworkshops Gender for dummies 
naar iets specifiekere thema’s zoals gender
bewust opvoeden of genderbewust lesgeven.

 – screenings van teksten, zoals jaarplannen,  
vacatures, beleidsteksten,… op hun gender
gevoeligheid

 – intensieve en langdurige begeleidingstrajecten

 – educatieve en sensibiliserende tools zoals deze 
toolkit, educatieve lespakketten en filmpjes

 – het uitlenen van materialen over gender:  
tienduizenden boeken, tijdschriften, rapporten, 
krantenartikelen en zoveel meer zijn vrij te  
raadplegen in onze unieke bibliotheek in hartje 
Brussel.”

Benieuwd naar ons aanbod?  
Lees er meer over op onze website of contacteer  
info@rosavzw.be met je concrete vraag.
Je vindt ons ook op KlasCement, Facebook, LinkedIn, 
Twitter en Instagram.

https://rosavzw.be/nl/
mailto:info@rosavzw.be
https://www.klascement.net/organisatie/26995/
https://www.facebook.com/rosavzw
https://www.linkedin.com/company/rosa-vzw/?originalSubdomain=be
https://twitter.com/Rosa_vzw
https://www.instagram.com/rosavzw/


www.rosavzw.be


