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Wie zijn jouw idolen en helden? 

Achtergrondinformatie: Een idool kan verwijzen naar een persoon die verheerlijkt wordt of naar een persoon of voorwerp dat 

wordt aanbeden als een godheid1. Een held2 (mannelijk) of heldin (vrouwelijk) is een bestaand, fictief of historisch persoon 

die, wanneer geconfronteerd met gevaar en rampspoed of vanuit een zwakke positie, moed en de bereidheid tot 

zelfopoffering betoont voor een grotere zaak. Aanvankelijk had dit heldendom vaak te maken met strijd of het uitblinken in 

iets, maar later werd dit uitgebreid tot een meer algemeen moreel uitblinken. 

Romulu Lukaku is een idool (vertelplaat 1 en 4). Spider Man is een held. Spider Man is ook 

vaak zichtbaar (op de rugzak van Otman, op zijn pennenzak, op hun dekbed...) 

Bespreek de held : Spider Man. Toon aan de hand van boekjes of filmpjes op You Tube 

dat Spider Man “slechteriken” verslaat en voor het goede kiest. Op sommige filmpjes is 

zijn outfit goed te zien en komt het symbool van zijn spinnenkracht in beeld. Laat kinderen 

die hier interesse voor hebben, Spider-Man of hun eigen held tekenen naar een voorbeeld 

(=waarnemingstekenen).  

***  Vraag aan de kinderen om te fantaseren: Als jij een superheld zou zijn... Hoe zou jij 

er dan uitzien? Wat zou jij dan belangrijk vinden? Laat de kinderen hierover tekenen en 

vertellen.  

** Je gaat na welke idolen (zoals Romulu Lukaku ) in jouw klas leven, naar wie de 

kinderen van je klas opkijken. Vaak zijn dit hun ouders. Maar vraag verder door: wie 

bewonder je nog, buiten je ouders? Waar kijk je graag naar op TV? Of Welk liedje hoor je 

graag? Wat is jouw lievelingsboek, je lievelings-cd?  Je kan ook informeren bij de ouders 

of goed  luisteren naar gesprekjes die kinderen met elkaar hebben, tijdens het spel, bij 

overgangsmomenten, op de speelplaats, enzovoort.  Als je deze idolen googelt en op 

afbeeldingen klikt , krijg je voldoende beeldmateriaal om mee te werken.  

- De afbeeldingen van die idolen kan je verder nog gebruiken bij het vraag en 

antwoordspel (vertelplaat 9) 

- Met de idolen kan je allerlei dingen doen: dansen op muziek, naar een dvd kijken, een 

boek vertellen als tussendoortje of... een boekje maken met onze idolen... enzovoort.  

- Maak een minipodium in de klas waar de idolen kunnen optreden. Zorg ervoor dat de 

kinderen zich kunnen inleven in hun idool of held door verkleedkledij en attributen 

(als een microfoon(zelfgemaakt uiteraard), een spiegel, muziek, …) aan te bieden. De 

idolen kunnen dan optreden op het podium voor de andere kinderen van de klas. 

** Idolen/helden vind je ook in verschillende godsdiensten terug , namelijk figuren om 

naar op te kijken. Heiligen ook. Bijvoorbeeld M. Teresa, Pater Damiaan. Bespreek hun 

betekenis. Vaak zijn deze heiligen afgebeeld met symbolen en dan is het makkelijker om 

uitleg te geven. Bijvoorbeeld H. Franciscus en de dieren.  Moderne idolen zoals Spider Man, 

Mega Mindy nemen het ook op voor de zwakken! Leg de link. Zouden Jezus, Boeddha of 

                                                 
1
 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Idool 

2
 Bron:l http://nl.wikipedia.org/wiki/Held 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Moed
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zelfopoffering&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Krijger_%28strijder%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Moreel
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Allah ook een superheld kunnen zijn? Lees een passend verhaal voor uit het boek van Janny 

van der Molen: “Over engelen, goden en helden”, verhalen uit de grote wereldreligies
3
. 

Boekentips:  

- *Tine Mortier en Marjolein Pottie “Zoeperman”, uitgegeven bji De Eenhoorn
4
 

- ***Een boek en cd van Janny Van der Molen en Els Van Egeraat: Helden!: mensen die de 

wereld mooier maken,  uitgegeven bij Ploegsma
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- * Timmers, Leo.(2004) Supermuis (boektoppers 2007). Hasselt:Clavis 

- * Goossens, Ph. & Robberecht, Th.(2005). Benno buitengewoon. Hasselt:Clavis 
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