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Over het boek 
 
Tiffany Dop, bats veur de kop, heeft het niet makkelijk. Ze woont in een achterbuurt. 
Haar moeder is een prostituee, haar twee halfbroers zijn vechtjassen die het liefst 
roken en tv kijken. En Tiffany is zelf ook geen lieverdje. Je moet geen ruzie met haar 
krijgen. 
Maar dan krijgt ze bij de supermarkt opeens een baby in haar armen gedrukt en de 
stoere, harde Tiffany smelt. Dat gevoel wil ze opnieuw ervaren maar hoe? 
Al snel heeft ze een plan. Een bizar, schokkend plan. 
Hoe zal dat gaan? 
 
Meer informatie op: www.lemniscaat.nl  
 
 
 
Over de auteur 
 

Tjibbe Veldkamp schreef vele prentenboeken, verhalen voor jonge kinderen en 
jeugdromans. Bij Lemniscaat verschenen onder andere zijn prentenboeken 22 
wezen en Kom uit die kraan!, die beide bekroond werden met een Zilveren Griffel, 
en Temmer Tom, de kolderieke avonturen van Bert en Bart (samen met Kees de 
Boer) en de jeugdroman Tiffany Dop, die eveneens bekroond werd met een Zilveren 
Griffel. Dit jaar verschijnen de prentenboeken Draken zijn niet te koop (met 

http://www.lemniscaat.nl/
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illustraties van Alice Hoogstad) en Maar eerst ving ik een monster (met illustraties 
van Kees de Boer). 
 

 
Thema’s: vriendschap, familie, armoede, buitenbeentjes, liefde, probleemgezin, 
Groningen  
 

 
 
Lessuggesties 
 

 
Doelgroep: 
 

 
Tiffany Dop is geschikt voor kinderen vanaf 12 
jaar. Onderstaande opdrachten zijn bedoeld voor 
leerlingen vanaf klas 1 van het voortgezet 
onderwijs 
 

Tijdsinvestering: 
 

Afhankelijk van de gekozen opdrachten variërend 
van een half lesuur tot meerdere lesuren. 

 
Uitvoering: 
 

 
Klassikale of individuele start, vervolginvulling 
zowel individueel als in groepjes mogelijk. 

 
 
 

Inleiding 
 

Laat de voorkant van het boek ‘Tiffany Dop’ zien. Je ziet daarop een silhouet van een 
meisje met een gebalde vuist. Vraag aan de leerlingen wat hun eerste indruk van dit 
meisje is. Laat ze vervolgens nadenken over de volgende vragen:  

 
- Waarom zou dit meisje boos zijn? 
- Wat zou dit meisje nodig hebben om niet meer boos te zijn? 

 
Lees dan de tekst op de achterkant en laat de leerlingen raden over het plan dat 
Tiffany Dop heeft. Bied vervolgens het boek aan. 
 
 

Uitvoering 
 
Maak een keuze uit de onderstaande 
lessuggesties en leid deze in bij de 
leerlingen. 
 
De moeilijkheidsgraad van de 
mogelijkheden wordt aangeduid met 
de volgende symbolen:  
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Leesverslag 
 
Lees het hele boek Tiffany Dop en maak er een leesverslag van. Op deze webpagina 
kun je vinden hoe je een leesverslag maakt. Overleg met je docent of deze lijst 
voldoet aan de eisen die hij stelt aan een leesverslag.  
 
 
 
Voortplanting 
 
Tiffany Dop wil een baby. Ze weet wel een beetje hoe je een baby moet maken, 
maar de details zijn haar nog niet helemaal helder. Weet jij hoe het precies zit met de 
voortplanting bij mensen? 
 
Opdracht 
Ga naar deze website https://maken.wikiwijs.nl/62560#!page-1933368. Kies een van 
de vijf opdrachten en ga dan langs alle stappen die onder het kopje “aan de slag” 
staan. Bij afronding staat een opdracht die je moet maken om het project af te 
sluiten. Dit is ook het eindproduct dat je uiteindelijk moet presenteren.  

 
.  

Voor de docent 
Deze lessuggestie is ook heel goed klassikaal uit te 
voeren. U verdeelt de klas in groepen en wijst elke 
groep een onderwerp toe. In plaats van de afronding 
die bij de onderwerpen staan, kunt u er ook voor 
kiezen om elk groepje een filmpje van 3-6 minuten te 
laten maken. U kunt eisen dat in elk filmpje een 
aantal basisbegrippen terug komt. De filmpjes 
worden klassikaal vertoond. Om de leerlingen bij de 
les te houden kunt u de leerlingen elkaars filmpje 
laten beoordelen.  

 
 

 
Groningen 
 
Tiffany woont met haar moeder en haar halfbroertjes in de stad Groningen. Ben jij 
wel eens in Groningen geweest?  
 
 
Opdracht 
Organiseer een dagtrip naar de stad Groningen. Je bent er acht uur lang.  
De volgende dingen moeten in je dagtrip zitten: 

 
- Een wandeling door de stad van ongeveer anderhalf uur 
- Een museumbezoek 
- Een sportieve activiteit die leuk is voor mensen van jouw leeftijd 
- Een activiteit die leuk is voor het hele gezin  

 

http://www.lesmaker.be/files/Het%20maken%20van%20een%20leesverslag.pdf
https://maken.wikiwijs.nl/62560#!page-1933368
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De stadswandeling 
De stadswandeling maak je zelf. Je vertelt iets over interessante plaatsen 
(gebouwen, standbeeld, fontein, etc.) in, de geschiedenis van, en feitjes over de 
stad Groningen 

 
- Neem een plattegrond van het centrum van Groningen  
- Zoek minimaal acht interessante plaatsen op waar je iets over gaat vertellen  
- Zoek informatie over die plekken en schrijf op wat je over die plaatsen wilt gaan 

melden 
- Zoek dan informatie over de geschiedenis van de stad Groningen en kies vier 

gebeurtenissen waarover je gaat vertellen en schrijf dat in je eigen woorden op 
- Zoek dan naar grappige of interessante feitjes op over de stad Groningen en 

schrijf er minimaal vier op die tijdens de rondwandeling aan bod komen 
- Teken de route in de plattegrond en geef met kruisjes aan waar je gaat stoppen 

om je informatie te vertellen 
 
 

Museumbezoek 
Kies een museum uit waar je naar toe wilt gaan. Onderzoek wat je er kunt doen en 
verzin een leuke opdracht die je gaat doen.  

 
 

Sportieve activiteit voor mensen van jouw leeftijd 
Zoek een plek op in de stad Groningen waar je iets actiefs kunt doen dat leuk is 
voor mensen van jouw leeftijd. Onderzoek wat je er kunt doen. Schrijf op wat het 
is, waar het kan en leg de spelregels uit of beschrijf hoe je de activiteit moet doen.  

 
 

Activiteit die leuk is voor het hele gezin 
Zoek een activiteit in de stad Groningen die je met het hele gezin kunt doen: het 
moet dus leuk zijn voor kinderen en volwassenen. Het hoeft geen sportieve 
activiteit te zijn. Schrijf op wat het is dat je gaat doen, waar dit in Groningen kan en 
waarom jij vindt dat deze activiteit voor alle leeftijden geschikt is.  
 
Verwerk alle informatie in een brochure. Schrijf bij elk onderdeel op hoe lang het 
duurt en wat het kost.  

 
 
 
Armoede in Nederland 
 
Je kunt je misschien bijna niet voorstellen dat er in Nederland armoede heerst. 
Nederland is namelijk een van de rijkste landen ter wereld en toch… Tiffany Dop leeft 
in zo’n arm gezin.  

 
Opdracht 
Zoek informatie op over armoede in Nederland en maak er een informatieve poster 
van. Beantwoord minstens de volgende vragen:  

   
- Wat betekent armoede in Nederland?  
- Hoeveel mensen zijn er arm in Nederland?  



LESSUGGESTIES BIJ TIFFANY DOP LESMAKER 

 

- Wanneer ben je arm in Nederland?  
- Welke organisaties kunnen je helpen als je arm bent in Nederland?  
- Welke soorten armoede zijn er in Nederland en wat houdt dat precies in? 
- Wat zijn de gevolgen van armoede?  

 
Tip: Wissel plaatjes en tekst af.  

 
 
 
Zelfvertrouwen 
  
Tiffany is niet gewend dat mensen vriendelijk tegen haar zijn. Mensen vinden haar 
niet erg aardig en daarom vecht ze veel, of misschien is het andersom. Maar dan 
komt ze bij juf Daan in de klas en juf Daan is wel vriendelijk tegen haar. Tiffany raakt 
er een beetje van in de war. Eigenlijk heeft Tiffany niet zo heel veel zelfvertrouwen.  
 
 
Opdracht 
Er zijn dingen die je kunt doen om je zelfvertrouwen te vergroten. Zoek informatie 
over hoe je dat kunt doen en maak er dan een informatief filmpje over dat tussen de 
twee en vijf minuten duurt.   

 
 

 
Dialect  
 

Sheila, de moeder van Tiffany spreekt Gronings tegen Tiffany en haar broertjes. 
Spreek jij thuis ook in een dialect of een andere taal?  
 
Opdracht 
Het is handig als je meerdere talen spreekt, vooral als je naar het buitenland gaat en 
met andere mensen in contact wilt komen.  
 
Kies een taal die je altijd al hebt willen leren en ga dan op zoek hoe je de volgende 
tien dingen kunt zeggen:  

 
- Hoe je heet 
- Hoe oud je bent 
- Waar je woont  
- Naar welke school je gaat 
- Welke schoolvakken je hebt (noem er minstens 5) 
- Wat je favoriete hobby is 

- Of je zussen en broertjes hebt 
- Wat je lievelingsfilm / serie / game / artiest is  
- Wat je als ontbijt eet (noem minstens 5 dingen)  
- … verzin zelf iets  

 
Schrijf een kort verslagje schrijven. In het verslag moeten de volgende dingen komen 
te staan: 

 
- Een voorblad  
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- Een inleiding (wat heb je onderzocht en waarom) 
- Een inhoudsopgave 

- De inhoud  

• Een lijst van de dingen die je wilde leren zeggen in het Nederlands en 
de andere taal 

• Waar je de vertaling hebt gevonden (noem de naam van het boek / de 
website) 

• Hoe je hebt geleerd hoe je het moest uitspreken (wie heb je gevraagd / 
welk boek of website heb je gebruikt) 

- Een conclusie (hoe vond je het om een nieuwe taal te leren. Wat ging er goed. 
Wat vond je moeilijk? Hoe heb je dat opgelost? Wat zou je de volgende keer 
anders doen? Zou je anderen aanraden om deze taal te leren? Waarom 
wel/niet).   

 
 
 
Een baby verzorgen 
 
Tiffany Dop wil dan wel een baby, maar als ze moet oppassen bij de nicht van Olivier 
dan heeft ze eigenlijk geen idee wat ze moet doen. 
 
  
 
Opdracht 
Maak een filmpje waarin je uitlegt wat er allemaal komt kijken bij het verzorgen van 
een baby. Denk daarbij onder andere aan de volgende dingen: 
 

- Wat eet een baby 
- Hoe voed je een baby 
- Hoe houd je een baby vast 
- Hoe lang moet een baby slapen 
- Hoe verschoon je een luier 
- Welke kleren moet een baby aan 
- Hoe praat je tegen een baby 
- Hoe vervoer je een baby 
- … verzin zelf nog iets  

 
Zoek de informatie op op internet of vraag het aan je ouders / verzorgers. Schrijf een 
script van wat je gaat zeggen en bedenk ook welke spullen je nodig hebt ter 
ondersteuning van wat je gaat vertellen (zoals een babypop, babykleding, luiers, 
babyspeelgoed, etc.). Maak opnames en bewerk je filmpje tot een mooi verzorgd 
eindproduct. Let erop dat je goed te verstaan bent. Je filmpje moet tussen de drie en 
zes minuten duren.  
 
 
 
Cryptogrammen 
 
Sheila, de moeder van Tiffany Dop verzint cryptogrammen voor de plaatselijke 
krant, maar ze worden nooit geplaatst.  
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Cryptogrammen zijn puzzels waarin op cryptische wijze een woord of uitdrukking 
wordt omschreven. Vaak wordt er gebruik gemaakt van de dubbele betekenis van 
sommige woorden.  
Bijvoorbeeld: dit deel van je lichaam heeft niet veel geld (3 letters). Het antwoord is: 
ARM. Want een arm is een deel van je lichaam en iemand die arm is heeft niet veel 
geld.  
 
 
Opdracht 
Lees de tips over hoe je een cryptogram kunt oplossen op deze site  
https://puzzelclub.be/magazine/cryptogram/181-tips-tricks-cryptogram.html  
 
Vervolgens kun je een vijf keer een gratis cryptogram oefenen op dezelfde site  
https://puzzelclub.be/cryptogram.html  
 
Gebruik ten slotte alles wat je hebt geleerd over cryptogrammen om je eigen 
cryptogram puzzel te maken.  
  
 
 
Tiffany Dop: een jaar later 
 
Tiffany Dop eindigt met Tiffany die besluit niet meer terug naar huis te gaan. We 
weten niet waar ze dan wel naar toe gaat en wat er verder met haar gebeurt.  
 
 
Opdracht 
Hoe denk jij dat Tiffany’s leven er een jaar later uitziet? Waar woont ze? Wat heeft ze 
allemaal meegemaakt? Schrijf een nieuw hoofdstuk uit het leven van Tiffany Dop. Je 
verhaal moet ongeveer 500 woorden hebben.  
 
 
 
Je eigen slogan 
 
Tiffany Dop is geen lieverdje! Ze heeft zelfs haar eigen slogan: “Tiffany Dop, bats 
veur de kop”. Een slogan is een kort, pakkend zinnetje dat iets over iets of iemand 
zegt.  
 
Opdracht 
Verzin een slogan voor jezelf die iets over jou zegt: het is het leukst als de slogan 
rijmt met je naam.  
Maak dan een poster op A4-formaat met een foto van jezelf en de slogan erop.  

 
 
 
Soundtrack  
 
Welke muziek denk je dat Tiffany Dop leuk zou vinden? Welke liedjes vind jij dat 
goed bij het boek Tiffany Dop passen?  
 

https://puzzelclub.be/magazine/cryptogram/181-tips-tricks-cryptogram.html
https://puzzelclub.be/cryptogram.html
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Opdracht 
Zoek ten minste acht nummers waarvan jij vindt dat ze goed bij Tiffany Dop passen 
en maak een playlist aan op een muziek-app zoals Spotify.  
 
Maak vervolgens een poster waarop je de titel van elk nummer schrijft en onder elke 
titel schrijf je in 50-100 woorden op waarom je vindt dat dat nummer goed bij het 
boek past. 

 
Zet de link naar de playlist ook op je poster zodat mensen de playlist kunnen vinden. 
Als je een QR-code van de playlist maakt dan is het nog makkelijker. (Gebruik 
daarvoor bijvoorbeeld https://qrcode-maken.nl)   

 
 
 
 Afronding 
 
Ter afronding van het project rond Tiffany Dop kunt u een dag(deel) inroosteren om 
de leerlingen hun gemaakte werk te laten presenteren. Het is leuk om daarvoor ook 
andere leerlingen, ouders, familie en vrienden uit te nodigen.  
 
U kunt ook een excursie naar de stad Groningen organiseren. Het is leuk als u 
daarvoor de inhoud kiest die door de leerlingen zelf is gemaakt voor de lessuggestie 
‘Groningen’ waarin ze een dagtrip naar de stad moesten organiseren.  
 
Het zou leuk zijn als er in de school of het lokaal een (semi-) permanente plek voor 
het werk van de leerlingen ingeruimd wordt.  
 
 

https://qrcode-maken.nl/

