
 

Inspireer de Toekomst – De Grenzen Opnieuw Tekenen 

[de bel gaat] 

Juf: Vanmiddag gaan we mensen met verschillende beroepen tekenen. De eerste persoon die 
we gaan tekenen, werkt bij de brandweer. 

Juf: Denk eens even na hoe iemand die bij de brandweer werkt er voor jou uitziet. 

 Juf: Hoe heet die van jou? 

Leerling: Dit is brandweerman Gary! 

Leerling: Brandweerman Stan. 

Leerling: Brandweerman Simon. Hij is groot en sterk. 

Leerling: Hij heeft een grote helm op. 

Juf: Wat een mooie tekening! 

-------------------------------------- 

Juf: Nu gaan we een chirurg tekenen. 

Juf: Heb je al een naam bedacht voor jouw chirurg? 

Leerling: Jim Bob! 

Juf: Jim Bob? 

Leerling: Hij is een hersenchirurg. 

Leerling: Ik denk dat hij een stethoscoop heeft. 

Leerling: Hij geeft je medicijnen. 

Leerling: Dat is zijn ambulance! 

-------------------------------------- 

Juf: Oké, nu gaan we een gevechtspiloot tekenen. 

Leerling: Dit is zijn vliegtuig. 

Leerling: Hij redt mensen. 

Leerling: Hij doet graag stunts in de lucht enzo. 

---------------------------------------- 

Juf: Oké, en wie wil nu deze mensen in het echt ontmoeten? 

Leerlingen: Ja! 
 



[Drie vrouwen komen binnen] 
 
Leerling: Ze zijn verkleed!  

Chirurg: Mijn naam is Tamsin en ik ben chirurg bij de NHS. 

Piloot: Mijn naam is Lauren en ik ben gevechtspiloot bij de Royal Air Force. 

Brandweervrouw: Mijn naam is Lucy. Ik werk voor de brandweer in London. 
 
 

[Genderstereotypes ontstaan bij kinderen tussen 5 en 7 jaar oud.] 
 
 

Chirurg: Wie wil weten hoe je operaties doet? En je mag mijn stethoscoop uitproberen. 

Piloot: En dan stop je dit daar in. 

Leerling: Hoe zie ik eruit? 

Piloot: Alsjeblieft. Nu ben je een echte gevechtspiloot. 

Chirurg: Stop ze in je oren. Kan je dat horen? 

Leerling: Ja! 

Leerling: Mag ik het ook proberen? 

Chirurg: Die is veel mooier dan een speelgoedhelm! 

 

[De leerlingen hadden 61 mannen getekend en 5 vrouwen.] 

 

[Het is tijd om de grenzen opnieuw te tekenen.] 

 

[Inspiringthefuture.org #redrawthebalance] 


