Niets beter dan een boek om even helemaal uit jezelf te stappen en een compleet nieuw
personage uit te proberen. Boeken laten je toe om op te gaan in andere wereld waar alles
mogelijk is en alles uitgeprobeerd kan worden. Net daarom zijn boeken zo geschikt om je
genderbewustzijn aan te scherpen. Laat dus de stereotypen achter je en trakteer je
leerlingen op een boek met een verfrissende (gender)invalshoek.

Suggestieslijst kinderboeken
De Coole Cowboy
Tjibbe Veldkamp en Wouter Tulp
Uitgeverij Van Goor
ISBN 9789047503507
3+
De coole cowboy is fijn aan het schieten, als jonkvrouw prinses opduikt in
het Wilde Westen. Zij wil dat hij haar romantisch redt van gemene ridders,
dat hij ophoudt met dat geschiet, en dat ze op het einde trouwen...
Gender?
De coole cowboy vertrekt vanuit de belevingswereld van kleuters. De cowboy en de prinses
vinden samen het verhaal uit waarbij de rol van cowboy en prinses voortdurend veranderd en
aangevuld wordt naar de fantasie van de hoofdrolspelers.

Stoere Matthijs
Charlotte Labaronne
Uitgeverij de Vries-Brouwers
ISBN 9059270010
3+
Matthijs de kleine alligator vindt het niet leuk om met andere kinderen te
spelen, daar vindt hij zich te stoer voor. Als hij hoort dat er een nieuw kind
in de klas komt, is Matthijs in de wolken. Een leeuw die Alex heet! Hij is vast
zo sterk als hijzelf en hij is ervan overtuigd dat ze vrienden zullen worden.
Maar dan blijkt Alex een meisje te zijn…
Gender?
Samen met Matthijs ontdekken kleuters dat de verschillen tussen jongens en meisjes toch niet
zo groot zijn als ze soms denken. De grote herkenbaarheid van de klassituaties verhoogt het
inlevingsvermogen.
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Honden doen niet aan ballet
Anna Kemp en Sara Ogilvie
Uitgeverij Lemniscaat
ISBN 9789047702733
4+
Roef is een hond. Maar hij gedraagt zich niet als een hond. Hij houdt van
muziek en maanlicht. In zijn hart is hij een ballerina. Maar ja, dat is
jammer voor Roef, want iedereen zegt: ‘Honden doen niet aan ballet'?
Gender?
Dit grappige prentenboek speelt met genderverwachtingen en stereotiepen. Het nodigt kleuters
uit stereotiepen in vraag te stellen.

Als ik jou was
Babette Cole
Uitgeverij Zirkoon
ISBN 9789052474175
5+
Eefje moet naar bed en papa stopt haar in. ‘Als ik jou was, zou ik
maar lekker gaan slapen,’ gaapt hij. ‘Maar jij bent niet mij,’ zegt
Eefje. Hoe zou het eigenlijk zijn als papa Eefje was en Eefje papa? Ze
fantaseren erop los hoe het er allemaal zou uitzien en gaan helemaal
op in hun nieuwe rol.
Gender?
Tijdens de rolverwisseling van papa en Eefje wordt duidelijk wat papa’s allemaal doen: voor
eten zorgen, verjaardagsfeestjes organiseren, in bad stoppen, knuffelen,… Dit boek doorprikt,
tussen de lijnen van het leuke verhaal, het beeld van de stereotiepe vader.

Het heerlijke eiland van koning Torelore
Sylvaine Hinglais, Tom Schamp
Uitgeverij Lannoo
ISBN 9789020991789
5+
Op het eiland van koning Torelore stranden twee verliefde
schipbreukelingen. Zo'n vreemd eiland hebben ze nog nooit gezien,
het lijkt wel de wereld op zijn kop. De koning is net bevallen en zijn
vrouw trekt ten strijde in de oorlog.
Gender?
Dit mooi geïllustreerd boek, gepresenteerd als minitheater, roept een fantasierijke wereld op
waar alles anders is. Ook mannen- en vrouwenrollen worden op hun kop gezet. De
mogelijkheden zijn eindeloos…
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De prinses op de erwt
Lauren Child, Polly Borland
Uitgeverij Van Goor
ISBN 90-00-03670-4
5+
Ooit, veel manen geleden, leefden een koning en een koningin. Op een
dag, toen de prins oud genoeg was om te trouwen, gaven ze een
koninklijk bal en nodigden ze alle ongetrouwde blauwbloedige meisjes
uit. Iedereen maakte plezier maar geen van hen veroverde het hart
van de mooie prins. Hij wilde namelijk alleen maar trouwen als hij echt
verliefd was, op een echte prinses die betoverender is dan de maan,
stralender als een hemel vol sterren en die een zeker... iets heeft. Die
zijn dus zeldzaam...
Gender?
Een eigentijdse bewerking, met een flinke knipoog van het klassieke sprookje. Met veel fijne
humor wordt de stereotiepe sprookjesprinsesrol subtiel doorprikt.
Pipi Langkous
Astrid Lingren
Uitgeverij Ploegsma
ISBN: 9789021615257
6+
Een terechte klassieker over een pittig meisje dat zonder ouders woont
in Villa Kakelbont. Pipi beleeft fantastische avonturen, is bovenmenselijk
sterk en vertelt het ene straffe verhaal na het andere. En dan zijn er nog
buurkinderen Tommy en Annika, een aap en een paard. In Villa
Kakelbont is niets te gek.
Gender?
Pipi is een fantastisch personage: onconventioneel, fantasierijk en voor niets bang. Haar kijk
op de wereld is altijd verrassend en origineel. Pipi is allesbehalve een stereotiep
meisjespersonage.
Klaartje Boon –Reeks
Lauren Child
Uitgeverij Van Goor
ISBN 9000035554
8+
Klaartje Boon leeft temidden van een bruisend gezin. Ze is op twee na
de oudste maar was ook graag de jongste geweest. Naar school gaan
ziet ze als plicht! Naast een paar vreselijke kinderen in haar klas, heeft
ze ook een juf waar ze de kriebels van krijgt. Neen, Klaartje Boon is niet
gewoon! Ze houdt van lezen in de kast en kaas is haar favoriete knabbel.
Beppie de Jong, haar vriendinnetje van de klas, en zij zijn verzot op de
avonturen van Kat, het hoofdpersonage uit de boekenserie Kat
Kattenburg-reeks die in haar vrije tijd geheim agent is om mysteries op
te lossen.
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Gender?
Klaartje Boon is een heerlijk personage, een durfal vol fantasie en wars van clichés. Een prima
rolmodel dus, voor lezers om zich mee te identificeren.

De jongen in de jurk
David Walliams
Uitgeverij Gottmer
9+
Dennis houdt van voetbal en van mode. Hij kijkt graag naar foto’s in
modetijdschriften en koopt stiekem een Vogue. Als zijn vader hem ermee
betrapt, wordt die een beetje ongerust. Op school ontmoet hij Lisa, die hoopt
ontwerpster te worden. Dennis mag naar haar tijdschriften komen kijken en
voor hij het weet staat hij jurken te passen. Hij is er gek op en doet mee als
Lisa voorstelt om verkleed naar school te komen. Iedereen gelooft dat hij een
meisje is…tot hij het niet kan laten om achter een voetbal aan te hollen.
Gender?
Een boek over andere manieren om een jongen te zijn en toch jezelf te blijven.

Igraine Zondervrees
Cornelia Funke
Uitgeverij Querido
10+
Igraine woont met haar ouders op burcht Bevernel, waar de stenen
leeuwen boven de poorten beginnen te brullen als er een vreemdeling
aankomt, waar boeken kunnen zingen en dikke katers praten. Haar
ouders zijn de machtigste tovenaars tussen het Fluisterende Woud en de
Reuzenbergen. Zelfs haar grote broer Albert kan al behoorlijk toveren.
Maar Igraine droomt van iets heel anders. Ze wil riddder worden en
zwaardvechten en draken redden...
Gender?
Het personage Igraine worstelt met de tegenstelling tussen de verwachtingen van anderen,
haar ouders, haar omgeving en haar eigen verlangens en ambities.
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