
 
 

AllesindeWind en DifferAnts presenteren: 

 

 
Kinderen en culturele diversiteit 

Een professionaliseringsaanbod voor leerkrachten, leesconsulenten en anderen 

 

(inclusief een kennismaking met Wat een gemier!) 

 

De stichting DifferAnts heeft Wat een gemier! uitgegeven, een prentenboek over een mieren-

kolonie die van de ene op de andere dag wordt geconfronteerd met een andere mierenkolonie op de 

vlucht.  

 

Het verhaal raakt aan belangrijke thema’s binnen het basisonderwijs zoals diversiteit, vooroordelen, 

wij-zij-denken, etc. Dit zijn thema’s waarvoor niet vanzelfsprekend ruimte wordt ingeruimd in het 

curriculum op school. In de voorstellen van curriculum.nu wordt er wel belang aan gehecht, maar het 

zal nog wel enige tijd duren voordat die plannen werkelijkheid worden. In navolging van auteur 

Rutger Bregman denken wij dat ‘De meeste mensen deugen’, maar wij 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 bespreekbaar te maken. Dat laatste is lastig: 

volwassenen hebben niet altijd de vaardigheden om het gesprek hierover aan te gaan met kinderen. 

 

Het verhaal van Wat een gemier! kan worden gebruikt om thuis en in de klas met elkaar in gesprek 

te gaan over bovengenoemde thema’s, maar ook om na te denken over oplossingen en 

consequenties. Naast het prentenboek bevat Wat een gemier! ook een verdiepingspakket dat 

bestaat uit een aantal opdrachtkaarten voor basisschoolleerlingen. Daarmee kunnen kinderen 

individueel en gezamenlijk aan de slag gaan met de gebeurtenissen en dilemma’s in het verhaal, in 

relatie met hun eigen verhaal, hun eigen ervaringen, opvattingen en visie. 

 

Naar aanleiding van de thema’s uit Wat een gemier! heeft AllesindeWind nu een 

professionaliseringsaanbod van drie dagdelen ontwikkeld. Daarin verkennen we de achterliggende 

mechanismes en concepten rondom culturele diversiteit en bieden we een theoretische 

onderbouwing van de begrippen uit Wat een gemier!, met praktische en inhoudelijke suggesties, 

activiteiten en werkvormen. De training is bedoeld voor leerkrachten, bibliothecarissen 

(leesconsulenten), en verder iedereen die met kinderen werkt. 

 

  



 
 

Aan de orde komen thema’s zoals:  

• Zelfbeeld: 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, opvattingen, meningen, aannames? 

Herken je ze? Sta je er voor open om ze kritisch te onderzoeken? Hoe zie je jouw 

voorbeeldfunctie? 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 kritisch onderzoeken en in actie omzetten.  

 

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, activiteit of project is niet 

voldoende; het gaat er juist om dat je hier ook in je dagelijkse interactie 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 van Wat een gemier! Dit boek en de werkbladen staan centraal. Daarnaast 

geven we concrete tips voor ander bruikbaar materiaal, zoals (prenten)boeken.  

 

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

 

AllesindeWind bestaat uit twee onderwijsadviseurs die innovatieve 

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 – 22584046 
www.allesindewind-jongekind.nl 

  
 
Voor meer informatie over Wat een gemier! neemt u contact op met Stichting DifferAnts: 

 
Stichting DifferAnts zet zich in om de positie en het bewustzijn van 
individuen en groepen te vergroten door het opzetten en steunen van 
sociaal maatschappelijke projecten die bijdragen aan het bevorderen 

van diversiteit, burgerschap, de multiculturele samenleving en het openstaan voor andere culturen.  
 
Met een gedeelde passie en betrokkenheid voor sociaal maatschappelijke projecten werken 
projectcoördinator Tanéa Tajiri en illustrator en concept ontwerper Sarike Gaillard sinds 2018 samen.                        
 
www.differants.nl               www.wateengemier.nl 
contact@differants.nl        06 – 4820 3291 
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