
Doe De Sintershake!  
Waarom shaken met speelgoed?  

BlitZ wil in hun gloednieuwe nummer kinderen genderbewust laten spelen.  
Hoe pak je dat aan in de klas? Ontdek het in deze bundel. Maar willen meisjes nu 
eenmaal niet met poppen spelen en jongens met auto’s? Dat zit in de genen, toch? 
Niet echt!  

Onderzoek toont aan dat ervaringen vormgeven aan onze persoonlijkheid en 
interesses. Van jongs af aan krijgen kinderen onbewust hoofdzakelijk gender-
stereotiepe beelden te zien van ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ interesses, 
hobby’s, taken en beroepen. Niet alleen reclame en media, maar ook de 
directe omgeving van kinderen speelt daarin een belangrijke rol. De manier 
waarop we met kinderen praten, varieert bovendien vaak naargelang hun 
geslacht. Met andere woorden: verschillen tussen jongens en meisjes worden 
versterkt door de omgeving waarin kinderen vanaf de geboorte worden 
ondergedompeld. Hoe jonger het kind, hoe groter de impact.  

Het is weer bijna zover! Sinterklaas en zijn pieten zijn klaar om hun grote intrede te maken. Pieterjan en 
Jens van het kidspopduo BlitZ willen met “Doe De Sintershake” komaf maken met genderstereotiepe 
keuzes bij speelgoed voor kinderen. En dat kan ook in de klas. Met Doe De Sintershake van BlitZ en deze 
lesbrief willen wij aantonen dat het ook anders kan. Omdat meisjes anders zijn. En jongens ook. 
Genderstereotiepen spelen een grotere rol dan je zou denken en beperken de mogelijkheden en 
verwachtingen van kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. Deze lesbrief biedt een beperkt aantal lesideeën voor 
leerkrachten om rond dit thema aan het werk te gaan binnen de Sintperiode. Dat wil niet zeggen dat 
biologische verschillen genegeerd moeten worden of we de rollen willen omdraaien. Het betekent wel dat 
kinderen niet langer onbewust in een hokje geduwd worden. Daardoor kunnen ze meerdere opties 
uitproberen en verschillende interesses ontdekken, om zich zo ten volle te kunnen ontplooien. De 
lessuggesties zijn bewust open gehouden. Zo kan je er als leerkracht je eigen ding mee doe.  
De bundel en de lesvoorbeelden kunnen samen gebruikt worden met 
onderstaande website waar je de nodige materialen kan bekijken 

www.blitzonline.be/doedesintershake 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Lesbundel Doe De Sintershake 
BlitZ : Doe De Sintershake    Genderbewust spelen

FORKIDZENTERTAINMENT 

DOE DE SINTERSHAKE LESBUNDEL

http://www.blitzonline.be/doedesintershake


Ontwikkelingsdoelen 

Onderstaande ontwikkelingsdoelen (kleuteronderwijs) kunnen gebruikt worden voor alle 
onderstaande lesideeën.  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Ontwikkelingsdoelen Wereldoriëntatie OD4: Wereldoriëntatie - maatschappij 
De kleuters kunnen verschillende gezinsvormen herkennen. 
De kleuters herkennen vormen van afwijzend of waarderend reageren op anders-zijn van mensen. 
De kleuters beseffen dat sommige mensen een andere levenswijze hebben dan zijzelf als ze geconfronteerd 
worden met beelden, informatie of mensen uit een andere cultuur. 

Ontwikkelingsdoelen Nederlands OD2: spreken 
De kleuters kunnen zich inleven in duidelijk herkenbare rollen en situaties en vanuit eigen verbeelding/
beleving hierop inspelen. 

Ontwikkelingsdoelen lichamelijke opvoeding OD3: zelfconcept en sociaal functioneren 
De kleuters tonen een persoonlijke stijl in spontane expressie. 
De kleuters durven de eigen bewegingsvormen en behendigheden tonen. 
De kleuters kunnen in bewegingssituaties respectvol rekening houden met de veiligheid en de vermogens 
van andere kleuters en passen hun handelingen aan. 

Ontwikkelingsdoelen lichamelijke opvoeding OD 1: motorische competenties 

De kleuters tonen in hun vrij spel en in geleide opdrachten een spontaan aanwenden van bewegingen als 
expressie en communicatiemiddel.
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Eindtermen  

Onderstaande eindtermen (lager onderwijs) kunnen gebruikt worden voor alle onderstaande 
lesideeën. 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Eindtermen Wereldoriëntatie Mens en maatschappij 
De leerlingen kunnen illustreren dat verschillende vormen van arbeid verschillend toegankelijk zijn voor 
mannen en vrouwen en verschillend gewaardeerd worden. 
De leerlingen beseffen dat hun gedrag beïnvloed wordt door de reclame en de media.  
De leerlingen kunnen illustreren dat verschillende sociale en culturele groepen verschillende waarden en 
normen bezitten. 

Eindtermen Lichamelijke opvoeding  
De leerlingen kunnen verschillende vormen van rollen uitvoeren.  
De leerlingen kunnen zich in een spel inleven en hierbij verschillende rollen 
waarnemen. 

De leerlingen kunnen hun eigen inspanning en die van anderen inschatten en waarderen. 
De leerlingen tonen spontaneïteit, expressiviteit en echtheid op een sociaal aanvaarde wijze 
De leerlingen zien ongecontroleerde en ongewenste uitingen bij zichzelf in en zetten ze recht. 

Eindtermen leergebied overschrijdende eindterm: sociale vaardigheden 
De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen.  
De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren.  
De leerlingen kunnen zich weerbaar opstellen naar leeftijdsgenoten en volwassenen toe door signalen te 
geven die voor anderen begrijpelijk en aanvaardbaar zijn. 
De leerlingen kunnen ongelijk of onmacht toegeven, kritiek beluisteren en eruit leren. 
De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of 
etnische origine. 

Eindtermen leergebied overschrijdende eindterm: leren leren 
De leerlingen kunnen op hun niveau leren met:  
- houding van openheid  
- kritische zin 
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Doe De Sintershake  

Inleiding 
De Sintershake kan je bij elk van onderstaande activiteit gebruiken als inleiding  
of als rode draad doorheen je les.  

Materiaal  
– Digitaal bord, beamer , internet  
- Grote zaal (voor dansje)  
- Link naar “Doe De Sintershake”: 
 https://youtu.be/-zQCDvYU23Q  
- Youtubekanaal BlitZ: http://youtube.com/blitz4kidz  

Inhoud 

Bekijk samen de videoclip en het liedje van BlitZ “Sintershake”. 

Bespreek kort nadien aan de hand van volgende vragen: 

- Waar spelen de jongens mee? 

- Waar spelen de meisjes mee? 

- Zijn de kinderen blij met hun cadeautjes? Waarom wel/niet 

- Waar spelen jullie graag mee?  

Leer het liedje stap per stap aan. (zie tekst bijlage)  

Leer het lied stapsgewijs aan.  

Verwerk het lied met voor- en nazang. 
Laat de leerlingen met instrumenten de “shake shake” verklanken. (dit kan met eigen “lichaamsinstrumenten”  
of instrumenten uit de klas.) 
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Variaties  

* Laat de leerlingen zelf een “shake” beweging” 
verzinnen.  

* Zing het refrein van het lied in canon. (zie 
bijlage). Verdeel je klas in 4 groepen. Elke 
groep start telkens met een andere zin.  

LESIDEEËN ALGEMEEN 
Hieronder vindt u algemene lestips, ideeën!
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Dans de “Doe De Sintershake” 

Bekijk de instructievideo van “Doe De Sintershake” op het youtubekanaal van BlitZ. 

Dans het refrein samen met je hele klas of misschien wel met de hele school tijdens de intrede van 
Sinterklaas. 

Genderbewuste spelnamiddag 
 
Inleiding 
We doen de “shake”speelgoednamiddag. Dit is een activiteit die naar eigen keuze kan georganiseerd worden. 
Voor de hele school, kleuterklassen, per graad, …  Het is wel aan te raden om dit klasoverschrijdend te doen.  

Materiaal  
– verschillende soorten spelletjes.  Dit kan spelmateriaal uit de eigen klassen zijn, maar ook speelgoed dat de 
leerlingen zelf meebrengen van thuis.  

Inhoud 

Laat de leerlingen klasdoorbrekend spelen met het speelgoed. Dit kan in hoeken georganiseerd worden door 
de klas, door de hele school, … 
Maak een aanbod met zowel typisch jongens - en meisjesspeelgoed.  Zorg dat zowel jongens en meisjes met 
beide soorten speelgoed hebben gespeeld.  
Bespreek nadien of werk voor de oudere kinderen met een evaluatierooster: 

• Wat vond je het leukste speelgoed? Waarom? Ga bij het speelgoed staan dat je het leukst vond. 
Staan er vooral jongens, meisjes of beide? Hoe komt dat? 

• Met welk speelgoed kunnen zowel jongens als meisjes samen spelen? 
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Tips  

- Dans de Sintershake bij de intrede van de Sint samen met je hele school. 

- Ga samen met de juf of meester op zoek naar genderneutraal speelgoed om te vragen aan de Sint. 
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Tips  

- Maak nadien een klaslijstje met speelgoed voor de Sint. Ze kiezen voor speelgoed waar zowel jongens als 

meisjes mee kunnen spelen. 

- Bezoek even deze website voor Gender in kinderboeken: http://kinderboeken.rosavzw.be 

http://kinderboeken.rosavzw.be
http://kinderboeken.rosavzw.be


Speelgoedfolders 

Materiaal  
– Speelgoedfolders – Wit papier  
– Scharen 
– Lijm  

Inhoud 

Deze opdracht geeft een draai aan een klassieke 
individuele activiteit. Het doel is om de kinderen aan het 
denken te zetten over hun eigen meningen en 
voorkeuren. Kinderen mogen uit een heleboel 
speelgoedfolders afbeeldingen uitknippen en een 
collage maken. Daarna kijken de kinderen samen naar 
de collages die ze gemaakt hebben. Vragen die je bij het bespreken van de collages kunt stellen zijn:  

• Wie heeft hetzelfde speelgoed gekozen? 

• Wie heeft dit soort speelgoed thuis? 

• Wie wil er graag met dit soort speelgoed spelen als je dit krijgt (van de Sint)? 

• Waarom vind je dat een leuk speelgoedje?  

Ga met de kinderen in gesprek over de variatie in het gekozen speelgoed. Benadruk dat 
elk kind met eender welk speelgoed mag spelen. Bestudeer tijdens     
en na de oefening of kinderen zich open stellen voor ander speelgoed dan wat ze initieel op hun lijst zetten.  

Het is mogelijk dat genderstereotiepe collages opduiken. Dat is helemaal oké. Ga in gesprek met de kinderen 
over hun keuzes. Waarom wel een bal en geen pop? Waarom wel een keukentje, maar  geen auto? Voorzie zelf 
ook een aantal collages met gevarieerd speelgoed in alle kleuren van de regenboog om aan de kinderen te 
tonen tijdens de bespreking. Je kan ze eventueel voorstellen als de collages van juffen of meesters op school, 
of van fictieve personages die populair zijn bij kinderen. Dit kan een goed vertrekpunt zijn om een dialoog 
over genderstereotiepen uit te lokken. Aan de hand van de volgende vragen kan je het gesprek openen:  

Wat vinden jullie van deze lijst?  

Van wie zou deze lijst kunnen zijn? 

Waarom denk je dat x hier graag mee speelt? Speel je daar zelf ook graag mee?  

Zie je iets wat je op je eigen lijst wil zetten?  
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LESIDEEËN KLEUTERONDERWIJS/ EERSTE GRAAD LAGER ONDERWIJS 
Hieronder vindt u enkele lesideetjes/ tips voor de kleuterklas, 1ste graad.
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Variaties  

Als het praktisch gezien moeilijk is om ieder kind 
een individuele collage te laten maken, kan je 
ervoor kiezen om groepen van vier kleuters een 
groter papier te geven waarop ze samen een lijst 
mogen samenstellen. Dit daagt kinderen uit om 
samen te werken en te leren van elkaars interesses. 
Let hierbij op dat alle meningen gehoord worden.  
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Speelgoedtentoonstelling 

Materiaal 
– Het speelgoed uit de klas of speelgoed van thuis  
– Een aantal tafels verspreid in het klaslokaal waarop 
het speelgoed tentoongesteld kan worden en waar 
kinderen omheen kunnen staan  

Inhoud  

Het doel is om kinderen met behulp van speelgoed 
verschillende interesses te laten ontdekken. De 
kinderen kunnen van elkaars favoriete speelgoed 
leren, ongeacht hun geslacht.  Laat de kinderen hun 
favoriete speelgoed van thuis meebrengen of vraag 
hen een stuk speelgoed uit de klas te kiezen waar ze graag mee spelen. Vervolgens krijgen de kinderen per 4 
à 5 een tafel toegewezen om hun speelgoed op uit te stallen zoals in een museum. Via een doorschuifsysteem 
krijgen de kinderen bij elke tafel de kans om te luisteren naar de uitleg van hun klasgenoten (zoals bij een gids 
in een museum), vragen te stellen en het speelgoed uit te proberen. Zo leren ze het favoriete speelgoed van 
andere kinderen kennen en krijgen ze de kans hun interesses te verbreden.  
Zorg ervoor dat alle kleuters langs alle tafels gaan en luisteren naar elkaar. Als je uitspraken hoort zoals “jij mag 
niet meedoen” of “ik wil niet naar die pop kijken”, probeer je klassikaal op zoek te gaan naar aspecten die 
iedereen leuk vindt aan het speelgoed, zoals bijvoorbeeld de kleur of het feit dat het groot of zacht is.  

Pik in op genderstereotiepe uitspraken en stel veel vragen om 
de kinderen aan het denken te zetten. De volgende vragen kunnen het gesprek op gang brengen:  

• Waarom koos je dit speelgoed? 

• Wie vindt dit speelgoed nog leuk om mee te spelen? 

• Waarom speel jij er (niet) graag mee? 

• Denk je dat Dora, Elena van Avalor, Brandweerman Sam of ... 
hier graag mee speelt? 

• Wie vindt de kleur van dit speelgoed leuk? 

• Kunnen we daar samen een spel mee verzinnen? 
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Tips  

Je kan de kleuters vragen om voor een bepaald personage uit een boek een verlanglijst op te stellen. Zo 

kunnen de kinderen vanuit een ander perspectief leren denken. Bijvoorbeeld: wat zou Roodkapje vragen aan 

de Sint en waarom?  

Je kan ervoor kiezen om het gekozen speelgoed te combineren, door bijvoorbeeld te vragen of het niet leuk 

zou zijn als de pop in de auto mocht rijden. Dit kan een goed vertrekpunt zijn om een gesprek over stereotiep 

speelgoed te starten. 

Variaties  

Je kan de activiteit nog verderzetten door de kinderen het 
speelgoed te laten sorteren. Let erop dat je geen onderscheid 
maakt in ’jongensspeelgoed’ of ‘meisjesspeelgoed’, maar 
focus op zaken zoals de grootte, de kleur of de functie van 
het speelgoed. 

Met oudere kleuters kan je samen het materiaal in de hoeken 
van de klas bespreken. Zo kan je een gesprek voeren over 
speelgoed en voor wie het bestemd is. 

Tips  

- Maak nadien een klaslijstje met 

speelgoed voor de Sint. Ze kiezen 

voor speelgoed waar zowel jongens 

als meisjes mee kunnen spelen.
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Jongens en meisjes zijn gelijk… of toch niet  

Materiaal 
 
– Computers 
- Digitaal bord met internetverbinding 
- Account “het archief voor onderwijs”  
- Digitale les het archief voor onderwijs: https://onderwijs.hetarchief.be/collecties/1906471 

Inhoud  

Jongens zijn stoer en meisjes zijn lief... 
Onze omgeving verwacht en aanvaardt dat jongens en meisjes zich op een bepaalde manier gedragen. Die 
verwachtingen noemen we genderstereotiepen. Met deze collectie stellen we de traditionele benadering van 
jongens en meisjes kritisch in vraag. 
Een link naar de collectie over Jongens en meisjes zijn gelijk... of toch niet? op Het Archief voor Onderwijs. 
Registreer je als leerkracht gratis op het archief voor onderwijs en ontdek een ruime verzameling aan 
audiovisueel materiaal van de Vlaamse openbare omroep, regionale omroepen en cultuur- en 
erfgoedinstellingen. Geselecteerd door en voor leerkrachten, op maat van de 
klas! 

Bij deze filmpjes kan je de leerlingen zelf laten kennismaken met 
genderdiversiteit. Dit kan klassikaal op het digitale bord of individueel met 
tablets of computers. 

Bespreek nadien de bevindingen van de leerlingen. 
Dit kan door middel van verschillende werkvormen. 
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LESIDEEËN LAGER ONDERWIJS 
Hieronder vindt u enkele lesideetjes/ tips voor de lagere school (vooral 4de, 5de, 6de leerjaar)

3

DOE DE SINTERSHAKE LESBUNDEL

Tips  

- Je kan de leerlingen elk een filmpje laten bekijken en aan elkaar laten vertellen wat ze gezien hebben. 

- Laat nadien de leerlingen vertellen waarover al deze filmpjes nu precies gaan.

https://onderwijs.hetarchief.be/collecties/1906471
https://onderwijs.hetarchief.be/collecties/1906471
https://onderwijs.hetarchief.be/


Een pop voor Lars , een autobaan voor Sien. 

Materiaal 
 
– Digitaal bord 

- Speelgoedboekjes 

Inhoud  

- Stel je krijgt van je tante 100 euro om speelgoed te kopen. 
Welk speelgoed zou je kopen. Zoek het op in een speelgoedboekje. 

- De leerlingen knippen hun speelgoed uit en kleven het op een blad. 

- Waarom hebben ze dat speelgoed gekozen? 

- Waarom verspreiden speelgoedwinkels deze folders? 

- Kan speelgoed soms ontgoochelen? (bespreek) 

- Leg alle blaadjes samen. Leg de jongenscollages en meisjescollages in 2 groepen.  

- Wat valt er op?  

- Hoe beïnvloeden boekjes onze keuze (kleuren, voorstelling, …) 

- Toon “Doe De Sintershake” en bespreek nadien. (kan het ook anders? ) 

- Vraag de mening van de leerlingen over de verschillende kwaliteiten van een mannelijke en vrouwelijke 
leerkracht.  

- Toon aan het bord enkele foto’s van beroepen (bv: soldaat, ruitenwasser, kok, apotheek, buschauffeur). 
Verdeel de klas in groepen.  Geef de volgende opdracht: 

- Mannen en vrouwen oefenen hetzelfde beroep uit. Schrijf bij de verschillende beroepen op waarom een 
man dit beroep goed zou kunnen en waarom een vrouw dit beroep goed zou kunnen? 

Besluit nadien: veralgemeningen zijn nooit juist. Het is onjuist bepaalde kwaliteiten toe te kennen aan een man 
of een vrouw in een bepaald beroep. Beiden kunnen over (dezelfde en andere) kwaliteiten beschikken 
waardoor ze goed zijn in hun job. Kwaliteiten zijn niet geslachtsgebonden. 
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Tips  

- Bespreek ook eens het beroep van de mama’s en papa’s. 
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Bijlagen en bronnen 

BLITZ- DOE DE SINTERSHAKE 

Rol je armen naar omhoog en doe de Sintershake  
Zwaai je handen in een boog en doe de Sintershake  
Doe een stap heen en weer en doe de Sintershake  
Handen hoog en op en neer en doe de Sintershake  

VERSE1  

Elk jaar komt hij met de boot uit zee  
Heeft voor iedereen zoveel pakjes mee.  
Hij houdt van jou al ben je groot of klein  
Als jij maar altijd jezelf kan zijn. 
Een pop voor Bas, een autobaan voor Sien  
Een keukenset voor Lars, een bal voor Fien.  
Het maakt niet uit wie of wat je bent  
Zolang hij maar jouw lievelingsspeelgoed brengt  

REF 

VERSE2  

Een piraat voor Fem of een prinses voor Wout.  
Een wieg voor Cas of een werkbank voor Maud.  
Het maakt niet uit wie of wat je bent  
Zolang de Sint jou maar het beste kent . 

REF 

RAP  

Doe de Sintershake, doe de Sintershake, doe de Sintershake dus...  
Gooi je armen omhoog en doe de shake  
handen omhoog in een boog heen en weer  
Stap heen en weer, doe het nog een keer  
Iedereen is gelijk wat je maar speelt, wat je maar speelt, wat je maar speelt!  

REF 
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Bronnen: 

• Rosa VZW: www.rosavzw.be / Gender in de klas:  
Meer info: http://genderindeklas.rosavzw.be 
Bundel: Rosa toolkit, gender in de kleuterlas 

• MEER INFO, boekentips, tips, …: http://genderindeklas.rosavzw.be 

• Basis voor wereldoriëntatie 4 

• Archief voor onderwijs 
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