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1. Aanleiding

Onze visie is dat ieder kind gelijke kansen verdient. Iedereen is uniek en hee� zijn eigen
talenten.

Sommige kinderen ervaren dit helaas anders. Kinderen uit gezinnen met een andere
etnische/culturele achtergrond leren al op een jonge lee�ijd dat er wel degelijk verschillen
zijn.

De sociale media maken het gemakkelijk ongefundeerde opva�ngen en meningen over
onderwerpen zoals gezinnen en kinderen met een andere etnische/culturele achtergrond te
verspreiden. Dagelijks kom je berichten tegen met een veroordelende of zelfs een racis�sche
toon. Ook binnen gezinnen worden soms bepaalde visies overgedragen op kinderen waarbij
zij niet de kans krijgen om over deze onderwerpen zelf een mening te vormen. Dit kan
nadelig zijn voor kinderen met een andere culturele achtergrond.

Wij vinden het daarom belangrijk dat kinderen aan de slag gaan met deze onderwerpen.
Daarom hebben wij een project ontwikkeld dat aanzet tot praten over culturele diversiteit.
Het is geschikt om in alle groepen van de basisschool onderwerpen zoals mul�culturaliteit,
burgerschap en verbinding te bespreken met kinderen.

Het specifieke doel is dat kinderen leren openstaan voor andere culturen, vragen stellen,
praten en zelf een mening vormen en leren kijken door andermans ogen.

Door het gebruik van deze methode werk je aan de kerndoelen ‘Mens en Samenleving’,
‘Mondeling en Schri�elijk onderwijs’, en aan Burgerschap. Ook komen de 21st Century Skills
aan bod: crea�viteit, samenwerken, kri�sch denken, informa�e vergaren, discussiëren en het
leren vormen en uiten van je eigen mening.
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2. Omschrijving project
‘Wat een gemier!’
Een prentenboek met verdiepingspakket over burgerschap en diversiteit

Verhalen vertellen is niet alleen ontze�end leuk, het is ook een manier om kinderen te laten
kennismaken met andere tradi�es en culturen om elkaar beter te leren begrijpen.Dat maakt
het boek 'Wat een gemier!' uitermate geschikt samen met kinderen te lezen én op een
speelse manier te praten over omgaan met culturele verschillen en verbinding maken.

Hiermee haakt DifferAnts aan bij het thema mul�culturaliteit en hyperdiversiteit in
Nederland en de daarbij behorende discussie. Over dit thema lopen de opva�ngen sterk
uiteen en worden massaal gedeeld. Hoe kunnen kinderen zelf een gegronde mening vormen
in deze chaos? ‘Wat een gemier!’ biedt uitkomst.

De kinderen worden meegenomen in het verhaal van twee mierenkolonies, de Sokkenkolonie,
en die andere, die ‘rare’ mieren met de kralen op hun voelsprieten. Ze kennen elkaar eigenlijk
niet, maar er zijn vooroordelen genoeg. Ze verstaan elkaar niet eens! Als op een stormach�ge
dag de mierenhoop van de Kralenmieren overstroomd raakt, ontstaat bij de Sokkenkolonie de
discussie: moeten we ze nu juist wel of niet helpen?

Tijdens het lezen van het boek worden de eerste 7 opdrachten gemaakt uit het lespakket, die
uitgevoerd kunnen worden op de bijgeleverde werkbladen. In de opdrachten wordt gebruikt
gemaakt van verschillende werkvormen die zowel individueel als in groepjes gedaan kunnen
worden. Het zijn opdrachten waardoor kinderen gaan nadenken over de thema’s en er
vragen over gaan stellen, zowel over prak�sche als morele, ethische, filosofische kwes�es. In
de laatste opdracht wordt aan de kinderen gevraagd om zelf met oplossingen te komen en
daarmee te bepalen hoe het verhaal eindigt.

Dit project is in samenwerking met leerkrachten en leerlingen tot stand gekomen. DifferAnts
is de klassen ingegaan en hee� veel brainstorm en crea�eve sessies met kinderen gehouden
waaruit het verhaal ontstaan is. Het lessenpakket is met behulp van een denktank van
ervaren, cultureel diverse leerkrachten vormgegeven. Hierdoor is een prikkelend programma
ontstaan dat aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen en bij de werkwijze van
leerkrachten.

DifferAnts biedt desgewenst een korte workshop van 2 uur aan, waarin leerkrachten wegwijs
worden gemaakt in het materiaal. We geven daarin aandacht aan gesprekken voeren met
kinderen over dit soort thema’s, het doen van crea�eve opdrachten en het oefenen van
situa�es rond culturele diversiteit.

Voor leerkrachten die zich verder willen verdiepen in de thema's, handreikingen willen
krijgen om met kinderen het gesprek aan te gaan én de thema's willen verankeren in het
beleid van de school, is er een training van drie dagdelen, van onze collega's van
AllesindeWind.

In het pakket vind je: - Het boek ‘Wat een gemier’
- Het verdiepingspakket:
- 8 opdrachtkaarten
- werkbladen voor 1 klas (30 leerlingen)

https://www.wateengemier.nl


3. Uitbreiding

Je kunt ervoor kiezen om een inlog aan te vragen voor de beveiligde pagina van de website
www.wateengemier.nl, dan krijg je toegang tot de platen van het boek en kun je die op het
digibord in het groot weergeven.

4. Werkvormen

Tijdens het maken van de opdrachten van het verdiepingspakket komen verschillende
werkvormen aan bod, waaronder:

- De individuele- of groepsmindmap
- De posteropdracht
- De vrije teken- of knutselopdracht
- De opdracht om het verhaal af te maken

Op de website hebben wij de verschillende werkvormen verder toegelicht en vind je uitleg
en �ps hoe deze toegepast kunnen worden.

5. Werkwijze

Voorafgaand aan het lezen van het boek kun je het onderwerp culturele diversiteit vast
globaal bespreken. De diepgang komt vanzelf bij het maken van de opdrachten uit het
verdiepingspakket.

Je kunt het bijvoorbeeld over hun lievelingseten hebben en waar dat vandaan komt, of waar
ze zelf vandaan komen of zijn geweest. Ook kun je kijken welke vlaggen de kinderen allemaal
kennen.

Hierna kun je het boek inleiden, geef niet teveel weg. Vertel wel dat er een vervelende
situa�e ontstaat in het boek waar een oplossing voor dient te komen en dat de kinderen
hierbij gaan helpen.

Na het volledig voorlezen van het boek, lees je de dubbele pagina’s voor die bij de
verschillende opdrachtkaarten horen nog eens voor. Je kunt ervoor kiezen een vast punt in
de week te pakken voor de behandeling van de opdrachtkaarten. Wij stellen voor het te
verspreiden over 3 weken:

Week 1: opdrachten 1 t/m 3
Week 2: opdrachten 4 t/m 7
Week 3: opdracht 8

https://www.wateengemier.nl
https://wateengemier.differants.nl/
https://wateengemier.differants.nl/
https://wateengemier.differants.nl/
https://wateengemier.differants.nl/tips/
https://wateengemier.differants.nl/tips/


6. Tips bij het praten met kinderen

Geef aan dat het niet uitmaakt welk antwoord ze geven en dat alles goed is, niets is fout. Het
draait om de opva�ngen van de kinderen en hoe ze tot hun mening komen en om eventuele
vooroordelen op te sporen. Als je met ze in gesprek gaat, draag er dan zorg voor dat je niet je
eigen mening opdringt. Bij het stellen van open en prikkelende vragen is het belangrijk om de
kinderen op een posi�eve manier aan te spreken, zij staan hierin centraal en zijn degene die
de oplossing bepalen. Pas waar nodig de manier waarop je de vraag stelt aan op de lee�ijd
van de kinderen.

Enkele voorbeelden zijn:

- Wat denk jij?
- Hoe weet je dat zo zeker?
- Zou het ook anders kunnen?
- Is dat al�jd zo?
- Kun je een voorbeeld geven?
- Stel nou dat het anders zit…
- Is iedereen het er mee eens?
- Waarom denk je dat?
- Waarom is dat zo?
- Hoe zou die ander zich voelen?
- Bestaat daar een regel voor?
- Is dat al�jd zo geweest?
- Hoe zou je dat kunnen bewijzen?

7. Tips per opdracht

Opdracht 1, Thema wij/zij

S�muleer de kinderen echt na te denken over wie ze zijn en wat er speciaal is voor de
kinderen zélf. Vanuit daar kunnen ze kijken naar hoe dat zich verhoudt met de rest van de
familie, zo kunnen ze een waardevol ontwerp maken.

Opdracht 2, Thema nieuwsgierigheid (naar de ander)

Bij deze opdracht is het doel om na te denken over grenzen. Wanneer zet je je af tegen de
volwassene en wanneer handel je autonoom. Wanneer sta je open voor avontuur, gevaar,
nieuwe dingen en spanning. Praat hier met de kinderen over.



Opdracht 3 , Thema wantrouwen (van volwassenen) jegens de ander

De vraag hierbij is of de leerlingen kunnen uitleggen waarom de moeders zich zo voelen. Laat
hen dit ook vanuit Janus en Mina doen. Voorbeeldvragen:

- Waar zijn Mina en Janus bang voor?
- Wat denken zij dat hun moeders denken?
- Hebben ze daar gelijk in, denk je?

Opdracht 4, Thema helpen

Deze plaat biedt een goede kans om even de tussenstand op te maken.

- Wat is er allemaal gebeurd?
- Zouden ze gaan helpen?
- Hoe kunnen ze dit doen?

Opdracht 5, Thema huisves�ng

Laat de kinderen ook nadenken over hoe zij zich zouden voelen als ze geen huis meer zouden
hebben. Welke gevoelens/emo�es heb je dan?

Opdracht 6, Thema meertaligheid en elkaar (niet) begrijpen

Ga eerst met de kinderen in gesprek. Kennen ze misschien mensen die een andere taal
spreken? Zo ja, welke en waar was dat (school, vakan�e….)? Speel je dan wel of niet met die
kinderen?

Opdracht 7, Thema empathie, medeleven

De kinderen stappen hier in de huid van de Kralenmieren.

- Hoe zouden zij zich voelen in deze situa�e?
- Zijn ze blij met de hulp, of niet?
- Waarom wel/niet?

Opdracht 8, Thema gastvrijheid versus onbegrip

Bereid jezelf goed voor bij deze opdracht door de volgende vragen te behandelen:

- Wat kan hier uitkomen?
- Gaat die uitkomst over empathie, liefde, gastvrijheid, veiligheid?
- Over machtsverhoudingen? Over opkomen voor de ander (ac�vis�sch doel)?

Kinderen kunnen met alles komen. Wordt het een soort “eind goed, al goed”? Maar wat is
dat, wat betekent dat, welke visie op diversiteit ligt onder deze ideeën: gaan we allemaal én
sokken én kralen dragen? Moeten de Kralenmieren dankbaar zijn? Hebben zij nog wat te
vertellen?



Voorbeeldvragen die de kinderen op weg kunnen helpen:

- Hoe gaat dat als er een ander kind bij jou thuis komt spelen?
- Wie bepaalt wat er gebeurt (in het spel)?
- Evt. als jullie allebei een andere taal spreken, bedenken jullie dan een eigen taal?

Tot slot mogen de kinderen zelf kiezen welke crea�eve vorm ze willen gebruiken om de
opdracht te maken. Denk hierbij aan tekenen, schilderen, collage, toneel, muziek etc.

8. Websites

- DifferAnts (www.DifferAnts.nl)
- Wat een gemier! (www.wateengemier.nl)
- Tanéa Tajiri (www.taneatajiri.com)
- Sarike Gaillard (www.sarike.nl)
- Allesindewind (www.allesindewind-jongekind.nl)

https://www.differants.nl
https://wateengemier.differants.nl/
https://wateengemier.differants.nl/
https://www.taneatajiri.com/
https://wateengemier.differants.nl/
https://www.taneatajiri.com/
https://www.sarike.nl
https://www.sarike.nl
https://www.allesindewind-jongekind.nl
https://www.allesindewind-jongekind.nl
https://www.allesindewind-jongekind.nl


Bijlage 1: Allesindewind

Kinderen en culturele diversiteit
Een professionaliseringsaanbod voor leerkrachten, leesconsulenten en anderen

(inclusief een kennismaking metWat een gemier!)

Wat een gemier! raakt aan belangrijke thema’s (diversiteit, vooroordelen, wij-zij-denken)
waarvoor niet vanzelfsprekend ruimte wordt ingeruimd in het basisschoolcurriculum. In
navolging van auteur Rutger Bregman geloven wij dat ‘De meeste mensen deugen’, maar
mensen hebben helaas ook een natuurlijke neiging om te denken in termen van ‘wij’ versus
‘zij’. Het is goed om daar in de opvoeding van kinderen aandacht aan te besteden en dat
bespreekbaar te maken. Dat laatste is las�g: volwassenen hebben niet al�jd de vaardigheden
om het gesprek hierover aan te gaan met kinderen.

Wilt u meer weten over achtergronden van en uitgangspunten bij het omgaan met culturele
diversiteit? Wilt u met kinderen hierover in gesprek gaan? Dan is de verdiepende training
Kinderen en culturele diversiteit van AllesindeWindmisschien iets voor u.

In dit professionaliseringsaanbod van drie bijeenkomsten verkennen we de achterliggende
mechanismes en concepten rondom culturele diversiteit en bieden we een theore�sche
onderbouwing van de begrippen uitWat een gemier!, met prak�sche en inhoudelijke
sugges�es, ac�viteiten en werkvormen. De training is bedoeld voor leerkrachten,
bibliothecarissen (leesconsulenten), en verder iedereen die met kinderen werkt.



Aan de orde komen thema’s zoals:
· Zel�eeld:

Het kind en zijn familie. Wie ben ik? Wat is er speciaal voor mij en mijn familie?
· Beeld van de ander:

Nieuwsgierigheid (naar de ander), autonomie van kinderen, avontuur, openstaan
voor nieuwe ontdekkingen, spanning (is het leuk-spannend of eng-want-onbekend-
spannend), veranderingen.

· Vooroordelen.
Hoe ga je om met je eigen vooroordelen, opva�ngen, meningen, aannames? Herken
je ze? Sta je er voor open om ze kri�sch te onderzoeken? Hoe zie je jouw
voorbeeldfunc�e? Hoe breng je dit alles over aan kinderen?

· Meertaligheid.
Feiten en vooroordelen over meertaligheid (status van talen, elkaar (niet) begrijpen,
respect voor andere talen).

· Empathie, medeleven:
Gevoelens voor de ander kri�sch onderzoeken en in ac�e omze�en.

De cursisten krijgen inzicht in welke vaardigheden zij in hun dagelijks werk met kinderen (als
leerkracht, leesconsulent) nodig hebben om deze thema’s en onderwerpen te onderzoeken
en met kinderen bespreekbaar te maken. Alleen het uitvoeren van een losse les, ac�viteit of
project is niet voldoende; het gaat er juist om dat je hier ook in je dagelijkse interac�e met
kinderen aandacht aan besteedt. We leren je hoe je open gesprekken kunt voeren met
kinderen en de juiste vragen kunt stellen, om de thema’s op een open en onbevooroordeelde
manier te bespreken. Wie de training volgt krijgt een exemplaar vanWat een gemier! Dit
boek en de werkbladen staan centraal. Daarnaast geven we concrete �ps voor ander
bruikbaar materiaal, zoals (prenten)boeken.

Hee� u interesse in onze training Kinderen en culturele diversiteit, neem dan contact met
ons op.

AllesindeWind bestaat uit twee onderwijsadviseurs die innova�eve inzichten vertalen naar
de realiteit van het werken met jonge kinderen. Wij denken met u mee bij het begeleiden
van kinderen op hun reis naar volwassenheid. We doen dit op speelse wijze die hoort bij de
wereld van het jonge kind.

Jeroen Aarssen Lilian van der Bolt
info@jeroenaarssen.nl info@lilianvanderbolt.nl
06 - 5328 1323 06 - 2258 4046

www.allesindewind-jongekind.nl

https://www.allesindewind-jongekind.nl
mailto:info@jeroenaarssen.nl
mailto:info@lilianvanderbolt.nl
https://www.allesindewind-jongekind.nl 

