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Wat ik worden wil. 
10 vuistregels van de Roeptoeter bij het thema van de kinderboekenweek 2021. 
Natuurlijk staan de beroepen centraal bij dit thema, maar er kan nog meer! Het thema leent zich 
ook prima voor een goed filosofisch gesprek, bijvoorbeeld! En voor het dromen over de 
toekomst! Ben je al druk bezig met de boekenweek, sla dan deze regels gerust over… 
 
Vuist 1:  
Laat je leerlingen dromen over de toekomst. Wat zien zij voor zich? Hoe zal hun later eruit zien? 
Laat ze tekenen en dichten op wolkenpapier en vraag je hardop af: wanneer begint de 
toekomst? Wanneer is het later? Over 5 jaar? 10 jaar? Of morgen al? 
Vuist 2: 
Laat de kinderen interviews houden met hun grootouders en ouders: laat ze vragen bedenken 
als: wat wou jij vroeger later worden? Hoe is dat gegaan? Is het gelukt om je dromen waar te 
maken? Waarom wel? Waarom niet? Wat veranderde er in jou? Hoe heb je een keuze gemaakt? 
Wie of wat bepaalde wat jij later bent geworden? 
Vuist 3: 
Vraag de kinderen naar wie hun voorbeeld is! Wie is hun grote inspirator? En vraag ze vooral 
waarom diegene dat is… Ze kunnen er een poster van maken of een werkstuk over schrijven of 
misschien kunnen ze contact zoeken met hun voorbeeld? Een mail? Een videoboodschap? Een 
ouderwetse brief? 
Vuist 4: 
Filosofeer met de kinderen over het motto. Mogelijke vragen voor een goed filosofisch gesprek 
zouden kunnen zijn, in willekeurige volgorde: 
-kan je alles worden wat je wil? 
-hoe sterk is jouw wil? 
-is jouw wil wet? 
-gaat willen vanzelf of kan je dat leren? 
-kunnen je handen of benen iets anders willen dan jij? 
-wie ben jij ? 
-als je zegt: dit ben ik, wat zeg je dan? 
-verander jij, als je een ander beroep kiest? 
-wat en wie heb je nodig om te worden wat je wil? 
-ben je wat je doet? 
-wanneer is het later 
-wat weet jij over de toekomst? 
Vuist 5: 
Verzin een leuke startactiviteit voor de 6e oktober. Alleen , met de hele school of met een paar 
collega’s. Speel ‘Het beroepen pim pam pet’ bij de deur van je lokaal. De kinderen mogen alleen 
naar binnen, wanneer zij een beroep weten, dat begint met een…. Of verkleed jezelf als iemand 
met een ander beroep dan leerkracht. Wat zou jij zijn geworden, als je niet een juf/ meester was 
geweest? Wissel letterlijk dïe hele dag van pet. Dan ben je een politieagent, dan weer een 
brandweer, dan weer een kunstenaar. Petje op, petje af! Misschien vind je het leuk om jezelf om 
te toveren tot de leerkracht van de toekomst? Robot? Tablet of toetsenbord voor je buik en 
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alleen maar antwoord geven, wanneer iemand een vraag intypt? Maak er wat van! 
Vuist 6: 
Besteed eens extra veel aandacht aan de essentiële beroepen, die normaal wat op de 
achtergrond staan: de vakkenvuller, de vuilnisman, de ziekenverzorger, de pakketbezorger etc. 
Hoe zou de wereld eruit zien, wanneer niemand deze beroepen zou uitoefenen? En kunnen de 
kids een rangorde vaststellen? Welk beroep is het belangrijkst? Dit dilemma helpt bij de 
discussie: er staat een huis in brand aan het einde van een smal weggetje. Wie moet er eerst 
naar de brand? De brandweer? De ambulance? De politie? 
Vuist 7: 
Organiseer een boekenmarkt, boekenruilmarkt, boekenverkoop voor een goed doel. Bijvoorbeeld 
om een bibliotheek in te richten in het asielzoekerscentrum? 
Vuist 8: 
Organiseer een beroepenmarkt in je klas: laat ouders vertellen over hun beroep en laat de 
kinderen van stalletje naar stalletje slenteren om zich te informeren. Of ga op bezoek bij de 
plaatselijke bakker/ ondernemer/ zakenvrouw! Erop uit! 
Vuist 9: 
En natuurlijk is het ook leuk om de kinderen na te laten denken over wat ze in ieder geval NIET 
ZOUDEN WILLEN WORDEN! Dat geeft weer een heel andere schwung aan het thema en geeft die 
kinderen, die echt nog niet weten wat ze willen ook iets te doen. Maak ook hier maar een mooi 
werkstuk of een grappige tekening of een stripverhaal over! Ik zou voor geen goud een tandarts 
willen zijn…. 
Vuist 10: 
Organiseer een vrolijke afsluiting: een boekenbal of een tentoonstelling. Deel binnen je klas of 
school ook eens een eigen gouden griffel of penseel uit! Bijvoorbeeld voor de mooiste 
poëzieposter of het beste korte verhaal? 
Hoe dan ook: veel plezier! 
Enne: beste leerkracht: wat wil jij eigenlijk zelf later worden? 
 
 
 
 
 
 
 

 


