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Doelgroep 
groep 1 t/m 4 
 

WORDEN WAT JE WIL 

Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in 
rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar hebt 
nagedacht. Ze zeggen dat ieder kind kan worden waar het van droomt. Dus 
zeg het maar: wat wil je worden astronaut, dokter of kok…? Kinderen 
spelen vaak na wat ze willenw orden. Of ze worden geinspireerd door hun 
ideolen of helden: een bekende zangeres, danser, voetballer of YouTuber. 

 

Roosje wil dokter worden 
Een verhaal van Imme Dros en illustraties van Harrie Geelen 
Uitgeverij Van Holkema en Warendorf/1995 

Roosje wil dokter worden. Bart niet. Hij kan geen bloed zien. En bij een prik 
in zijn arm wordt hij wit en moet water hebben. Roosje wil alles juist goed 
zien, bloed en hoe een prik gaat. Haar vader heeft EHBO. Dat is Eerste 
Hulp Bij Ongelukken. ‘Maar als je dokter wordt, zegt Bart, dan moet je 
mensen opensnijden.’ ‘Dat doe je toch niet?’ ‘O, ja hoor!’ Roosje wil zien 
wat er van binnen zit. Bart moet ervan griezelen. Hij weet wel wat leukers 
van binnen. Auto’s. Of boten. Of vliegtuigen. Hij wordt iets met motors. 
Maar Roosje weet het heel zeker. Zij wil dokter worden en om te beginnen 
Eerste Hulp Bij Ongelukken. Daar is niks aan, papa kan het.  Hij heeft een 
EHBO-doos vol verband en een EHBO-boek vol plaatjes met wat er eerst 
moet en wat dan. ‘We gaan EHBO doen, Bart’, zegt Roosje. ‘Ik was de 
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Eerste Hulp en jij bent het Ongeluk.’ Goed als Bart straks mag doeltrappen. 
Met Roosje in het doel. Ook goed. Nu moeten ze eerst een ongeluk kiezen. 

          

Heb jij een dokter? 
Heb jij een doos vol verband thuis? 
Houd je ook van auto’s 

 

Als je pleisters kunt plakken, ben je dan een dokter? 

 
Is je moeder dokter? 
Is de juf dokter? 
Ben jij een dokter? 

Als je naar school bent geweest om dokter te worden, mag je dan ook iets 
anders worden? 
Kan iedereen dokter worden? 

Mag je later als je groot bent iets anders kiezen wat je wil worden? 


