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Doelgroep 
groep 5 en 6 
 

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. 

 

BO IS GEEN VARKEN 

Een verhaal van Geert De Kockere en prenten van Tineke van Hemeldonck 
WPG Uitgevers België/2014 

Ik ben geen varken, 
denkt Bo. Nee, echt 
niet. Ik ben een egel! 
Want ik heb stekels. 
Kijk maar! Bo schuifelt 
door het gras. Met een 
kartonnen doos op zijn 
rug. Hij heeft er takjes 
in geprikt. Bo kruipt 
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traag vooruit. En hij snuffelt aan de dingen. Precies zoals een egel, 
denkt Bo. En hij likt eens aan een slak. Ja, denkt Bo, ik echt wel 
een egel.  […] Kijk, daar loopt Bo weer. Dit keer heeft hij twee 
grote laarzen aan. En aan zijn snuit bengelt een lange kous. Ik ben 
geen varken, denkt Bo. ‘Ik ben een olifant! Kijk dan! Zie je mijn 
slurf?’ Bo schudt met zijn kop en de slurf zwiept heen en weer. ‘En 
zie je mijn dikke poten?’ Ja, denkt Bo, ik ben een echte olifant. En 
hij stapt met grote passen over het pad. 

 

          

Wat is je lievelingsdier? 

 

 

 

Kun je kiezen wat je wil zijn? 
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Wat is kiezen? 

Wat is willen? 

 

Kun je kiezen wat je niet kent? 

Kun je iets willen waar je nooit van heb gehoord? 

Mag je alleen kiezen voor iets waar je geld mee verdient? 

Mag je alleen kiezen voor iets wat je ouders willen? 

 

Als je een stekelvarken bent, ben je dan ook een varken? 

Ben je wat je wil zijn? 

 

Wanneer weet je of je het goede hebt gekozen? 


