worden wie Je BENT
Tips Om Met Je Kind Over Beroepen Te Praten

Je kind heeft een gastles gehad van een vrouw met een beroep in techniek of IT. De klas heeft hierdoor
kennisgemaakt met de mogelijkheden in de techniek en gezien dat technische beroepen voor zowel jongens
als meisjes een optie zijn. Dat is belangrijk omdat in Nederland technische beroepen nog vaak worden gezien
als ‘mannenberoepen’. En dat beeld dragen we over op onze kinderen. Zij denken al op jonge leeftijd dat er
een verschil is tussen wat bij jongens en wat bij meisjes past. Deze stereotiepe ideeën belemmeren kinderen
bij het ontdekken van hun talenten en toekomstmogelijkheden. Het belemmert ze om te worden wie ze zijn.

Praten over
beroepen
1.
2.
3.
4.

Vraag aan je kind met wie hij/zij vandaag kennis heeft
gemaakt.
Vertel iets over je eigen beroep of het beroep van iemand die
jullie goed kennen.
Bedenk samen welke beroepen jullie nog meer kennen.
Kennen jullie ook technische beroepen?
Bekijk eens welke beroepen jullie zien in tijdschriften of
boeken. Welke beroepen vindt je kind leuk? Waarom?

Extra vragen (leeftijd vanaf 7 jaar)

5.
6.

!

Welke beroepen worden door mannen gedaan en welke
beroepen door vrouwen?
Vind je dat sommige beroepen voor mannen zijn en
sommige voor vrouwen?
Tip: bespreek dat meisjes en jongens geen verschillende
hersenen hebben en dus allebei even goed kunnen leren
voor een beroep dat ze leuk vinden.

Kinderenboeken
& -films
Onze tips voor boeken en films waarin kinderen doen wat bij hen
past.
Kinderboeken
Cato en de Regenboog (Mo’s Daughters, 2-6 jr.)
* Honden doen niet aan ballet (Anna Kemp, 4-6 jr)
* Bedtijdverhalen voor Rebelse Meisjes (Rose Stories, 7+ jr)

*

Films
Brave (Pixar, 2012, 8+ jr)
* De Majorette Koning van het Noorden (2016, alle leeftijden)
* Kop Op (2016, alle leeftijden)

*

>> Meer tips? Bekijk de toolkit
Nabespreken:
Wat vond je van [naam hoofdpersoon]? Waarom?
Zou jij ook doen wat [naam hoofdpersoon] deed? Waarom
wel/niet?
Heb je een tip voor [naam hoofdpersoon]?

1.
2.

3.

Tijdmachine
Nu jullie meer weten over beroepen is het leuk om
samen te praten over talenten en de toekomst.

1.
2.

Bedenk samen welke beroepen er zullen zijn in
de toekomst. Schrijf op of maak een tekening.
Kies 1 beroep uit en bespreek:
Wat moet je goed kunnen voor dit beroep?
* Kan jij al een paar van die dingen?
* Zou je het willen leren? En wat heb je
* daarvoor nodig?

?

Hebben jongens andere
hersenen dan meisjes?

Nee, jongens en meisjes worden niet geboren met
verschillende hersenen. De verschillen tussen jongens of
meisjes onderling zijn groter dan de verschillen tussen
jongens en meisjes. Daarnaast staan verschillen niet
vast. Hersenen kunnen veranderen. Ons brein is namelijk
plastisch. Dat betekent dat de omgeving van invloed is
op de ontwikkeling van de hersenen. Als je een kind veel
laat spelen met blokken, dan ontwikkelt het ruimtelijk
inzicht zich meer dan wanneer je kind speelt met poppen.
Als jongens en meisjes van jongs af aan verschillende
dingen krijgen aangeboden dan kan dat van invloed zijn
op de ontwikkeling van hun hersenen.
Meer weten? Lees het interview met Dr. L. Wierenga

! Tips Voor Thuis
Aanmoedigen
Geef je kind het vertrouwen om te kiezen voor wat bij hem/
haar past.

1.
2.

Alles is te leren: “Je kan het! / Je kan het nu nog niet,
maar straks wel!”: vaardigheden kun je leren. Laat je
kind weten dat je dingen kunt leren.
Sluit niet uit: Probeer in jouw taalgebruik bewust te zijn
van jouw eigen stereotypen over vrouwen en mannen
in beroepen. Een directeur is niet altijd een ‘hij’, een
docent niet altijd een ‘zij’ en een automonteur kan
zowel een man als vrouw zijn!

Spelen
Laat je kind ontdekken waar zijn/haar interesses liggen
en geef je kind de kans ervaring op te doen met allerlei
vaardigheden.

1.
2.

Verschillend speelgoed: Bied je kinderen bewust
verschillend speelgoed aan. Denk bijvoorbeeld ook
eens aan een science set voor je dochter en een
verbanddoos voor je zoon.
Wissel van rol: Zorg wanneer je kinderen samen spelen
dat ze verschillende rollen aannemen. Bijvoorbeeld je
dochter als piloot, je zoon als leraar.
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