
tips bij prentenboeken van Mies van Hout

Wat wil jij later worden? Klusjesman of dirigent? Prinses, piraat, 
politieagent? Moeder of chauffeur? Juf of pretparkdirecteur?
Een versjesboek met 35 beroepen om uit te kiezen. 

Wat wordt jouw beroep?

Later is nog ver weg voor kinderen, 
maar hoe leuk is het om alvast met ze te gaan 
fantaseren over wat ze later willen gaan worden.
Naar aanleiding van dit boek met allerlei voorbeelden kun je 
hierover met kinderen gaan fantaseren.
Het fijne is ook dat het nog niet helemaal hoeft te kloppen met de 
werkelijkheid. 

meer tips op www.miesvanhout.nl

Tips bij ‘Ik weet wat ik worden wil’
Een prentenboek van Erik van Os, Elle van Lieshout en Mies van Hout

Schrijf een verhaal of gedicht 

Schrijf een verhaal of gedicht over wat je later gaat doen als je bijvoorbeeld voetballer of 
astronaut of diepzeeduiker bent geworden. Je mag zelf weten welk beroep je kiest.

Tip 1
Een origineel verhaal is belangrijker dan dat alles klopt met de werkelijkheid.

Tip 2
Een gedicht hoeft niet te rijmen, maar het is wel fijn als er verrassende zinnen in staan.
Schrijftip van dichter Erik van Os:
De zin ‘Er was eens een heks, die droeg de kleren van Mexx’ is veel origineler 
dan de zin ‘Het was zo leuk, ik lag in een deuk’.

.
Veel plezier!

       Vragen aan kinderen

- Wat wil jij later worden?
 Kies een beroep dat jou spannend en interessant en leuk lijkt.

- Wat heb je daar bij nodig?
 Wat voor spullen heb je daarbij nodig? 
 Bijvoorbeeld: een hamer, een pet of een raket?

- Wat ga je dan doen?
 Wat zou jij heel graag gaan doen als je dat straks bent?
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Tekenworkshop 
Ik weet wat ik worden wil

Opdracht: Teken wie je later worden wilt.
Techniek: collage en viltstift of potlood of krijt

Bedenk eerst wat je later wilt worden en hoe je dat kunt laten 
zien. Wat is daar voor nodig?
Een astronaut heeft bijvoorbeeld een astronautenpak, maar een 
juf of een meester heeft gewone kleren aan.
In dat geval kun je er spullen bij tekenen die een juf nodig heeft, 
zoals boeken of een blokfluit of een schoolbord.
Wat heb jij nodig voor jouw beroep?

Pak een mooi groot vel papier (bijvoorbeeld A3)
Je gaat tekenen met stukken papier. Dat heet collage.
Daar ga je later bij tekenen met stiften of potlood of krijt.
Begin met het verzamelen van stukjes papier, bijvoorbeeld uit oude 
tijdschriften, vouwblaadjes, kranten en resten behang, enz... 
Probeer ook foto’s van voorwerpen te vinden die passen bij het 
beroep dat je wilt laten zien. Die kun je goed gebruiken.

Knip of scheur vormen uit het papier en leg die op je grote vel. 
Schuif vervolgens net zo lang met de stukken papier tot het een 
beetje lijkt op jouw beroep. 

Heb je genoeg stukjes of zijn het er te veel? 
Als je een stukje papier niet mooi vindt, leg het dan weg of zoek 
dan een ander stukje dat er beter bij past. Schuif net zo lang tot je 
tevreden bent. Plak dan alle stukjes papier vast met lijm.
 
Je maakt het af met stif of potlood of krijt

Als je de stukken papier hebt opgeplakt,kun je er nog dingen
bijtekenen, zoals een gezicht of spullen die je nodig hebt.

Kunnen andere mensen ook snappen om welk beroep het gaat?

Veel plezier!!!

Ik inspireer mensen graag met mijn 
tekenworkshops. Je kunt daarbij helpen door de resultaten 
van de workshop op Instagram of Facebook te zetten. 

Wat je nodig hebt
- vel papier (A3)

- resten gekleurd papier
- oude tijdschriften

- viltstift of potlood of krijt
- schaar

- lijm

Ik ben benieuwd naar 
het resultaat!

@miesvanhout
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Op de volgende pagina 
vind je een kleurplaat bij dit boek.

Print hem uit op A3 formaat.




