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• Prenten- of kinderboeken die meisjes 

(vrouwen) en/of jongens (mannen) op een 

stereotiepe manier voorstellen 

– Welke stereotypen v/m/x komen vaak voor in 

kinderboeken? 

 

Intro  



Oefening 

 

Wat als… 

 

Ik niet geboren was als M, maar als V?  

 

Ik niet geboren was als V, maar als M ?  



Wat als… 

 



Geslacht of sekse 

 

Biologische verschillen 

tussen mannen en 

vrouwen   

 

 

Lengte spierkracht 

geslachtsdelen ....  

Gender 
 

 

Culturele en sociale 

verschillen op basis van 

geslacht 

 

 

 

Kledij jobkeuze 

gedrag...... 

 



Gender  



Gender  

Lego nu  

Lego vroeger  



Gender 









• Stereotiepen op andere vlakken dan 

geslacht of gender?  

• Voorbeelden  

 

Gender en....  





Kruispuntdenken: wat?  

• Intersectioneel denken of intersectionaliteit 

• Manier van denken/reflecteren over verschil 

• In vraag stellen van dominante ideeën, normen 

• Machtsverschillen in de maatschappij: focus op 

ongelijkheid en privileges 

• Verwevenheid van onderdrukking: racisme, seksisme, 

klassisme, ‘ablism’… hangen samen en versterken elkaar 

 

• ≠ diversiteitsdenken  

 





Centrale privileges in onze maatschappij bevinden 

zich op het vlak van: gender (mannelijkheid), etniciteit 

(witheid), seksuele oriëntatie (heteronormativiteit), 

religie/levensbeschouwing (secularisme), klasse (hoge 

middenklasse)…   



Kruispuntdenken 

• Hoe maken onze posities op de sociale assen ons 

meer of minder kwetsbaar voor vormen van 

discriminatie of uitsluiting ? 

Vertaling naar kinderboeken:  

Hoe plaatsen de posities (+ of -) op de sociale assen 

de personages  

 - meer of minder in een stereotiepe rol? 

 - meer of minder zichtbaar?  

Hoe kan jij als auteur of illustrator daar rekening 

mee houden?  



Privileges? What’s in a name? 

• (Kinder)boeken en schoolcontext  

• Stellingen 

  



 

 

“Als ik in de plaatselijke bibliotheek 

binnenstap zijn de meeste (kinder)boeken in 

mijn thuistaal of de taal die wij thuis het 

meest spreken.” 



 

 

 

“In de meeste kinderboeken bij ons thuis 

hebben de personages dezelfde etnische 

afkomst als mijzelf of mijn kinderen.” 



 

 

 

“Ik kan meedenken over een inclusieve 

samenleving en over superdiversiteit zonder 

bekeken te worden als een slachtoffer of als 

‘iemand die zijn/haar identiteit zoekt...”  



 

 

“Mijn familiesituatie komt zeker aan bod in 

de boeken die we op school lezen, ik heb 1 

mama en 1 papa en niet 2 papa’s.” 



 

 

“Op school kwamen de culturele en 

religieuze feestdagen die we thuis vierden 

(en de verhalen hierover) rijkelijk aan bod.” 



 

 

“Ik kan zeer gemakkelijk wenskaarten, 

poppen, posters kopen met afbeeldingen 

van mensen die dezelfde huidskleur hebben 

als mezelf.” 



Oefening  

• Over welke privileges beschikken 
jullie elk individueel en in welke 
context?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hD5f8Gu

NuGQ  

 

Privilegewalk 4’ 



Waar kan je op letten?  

• Samenhang, verbinding verschillende assen!  

• Stereotypen: gender, etniciteit, huidskleur, leeftijd, 

uiterlijk, sociaal-economische klasse…. + invloed op 

elkaar 

– Zorgzame moeders, maar ook zorgzame vaders + 

huidskleur  

– ‘De slechterik’: man + donkere huidskleur + arm + 

handicap 

• De personnages 

– Sekse? Hoeveel mannen/vrouwen komen er voor? Waar 

bevinden ze zich (binnen, buiten, werkdomein, huiselijk 

domein,…)? Wat doen ze? Wie heeft welke rol? Wat is hun 

relatie met de andere personages? Persoonlijkheid en 

gedrag?  

 

 



Waar kan je op letten?  

• Handelingen en activiteiten: gender e.a.  

• Familiesamenstelling: mama+papa, 2 mama’s, 2 papa’s 

• Relaties & seksualiteit: LGBTQI versus heteronormativiteit 

• Beroepen 

• Namen personnages 

• Plaats, land, continent + wie & wat?  

• Kledij en accessoires 

• Taal/talen & voornamen  

• …  

 

 



Waar kan je op letten?  

• Is er een overheersende etniciteit (in een stereotiepe rol) 

in het boek of weerspiegelt dit boek etnische diversiteit? 

• Zijn de rollen van v/m/x gelijkwaardig of is er een 

machtsrelatie? En hoe is die?  

• ‘Details’: kleuren etc  

• Belangrijk: de auteurs en illustratoren: wie? v/m/x, 

etniciteit, leeftijd, ……  

• Variatie  

• Kan ook: expliciet benoemen (voorbeeld over racisme, 

slide) 

• … 

 



Racial discrimination is 

cruel, especially so to 

younger children. Easy to 

understand, explores 

emotional issues and 

questions kids have. 

Preschool through early 

school age. Simple direct 

language with illustrations 

on every page. 32 Pages. 

Ages 4-7 
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