
IN HET ONDERWIJS WERKEN MEER VROUWEN DAN 001T. 


VINDEN ZE GENOEG AANSLUITING BIJ JONGENS IN DE KLAS? 


VIER JUFFEN OVER RUIMTE EN REGELS, HET BELANG 


VAN BEWEGEN EN EEN 'JONGENSMIDDAG' IN UTRECHT. 
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Juf Jeske. 
cOp maandag 

bespraken 
we altijd de 

voetbal
uitslagen.' 

H et hek van he t schoolpl e in zlVaa it open en 

dan vliegen twintigjonge ns ail e kanten op. 

Eenmaal in de speeltuin , geven twee juffen in

s truc ti e voor levend Stratego. Ee n jonge n zegt: 

"Maar ik kan ni e t rennen want e r is in de pau ze 

heel hard tegen mijn scheen geschopt." 

Juf Rianne: " Nou, clan maar probe ren kam

pioen hinkelen te worden he." De jongens 

kamme n he t te rre in uit en gaan <I f en aan om 

ni euwe k<larlen te hal en. Te lkens klink en e r 

waarschuwingen: Bas is een zes ! Dav id is ee n 

bom' Dan is even iede reen in re p e n roer want 

er zijn toeva llig dri e jongens die David he ten. 

Een jongen valt , hij ke rmt he t uit en blijft 

liggen. Jllf Jeske zie t he t van een afs tandj e en 

zegl: " Kom llIaar even hie r. He t is toch be te l' 

a ls j e P."f''I] probeert te lopen." Hij s trompelt 

naar haar toe en da n is he t leed snel geleden. 

Als uite indelijk he t dui ze nddingendoe kj e (de 

vlag!) is gevonde n, gaa t e r een luicl gejuich op. 

Da n is de jonge ns middag voor de groepen 5/6 

van de Montessori school Buite n Willevrouwe n 

in Utrecht wee r voorbij. 

r'" 
In de med ia versc hijn en keel' op kee l' be ri chten 

dat he t ni e t goecl gaa t me t jongens in bet 

ond erwijs. Typi sc he 'vrouwelijke' kenmerken 

van he t (huidi ge) onderwij s zoud en mindel' 

goed bij ze aansluiten. Zoa ls de ta li ghe'id , 

nadruk op reAec ti e en fijn e motori ek. Maar ook 

h e t zelf plannen van werk is las tige r voor jon

gen s. Ze hebben juist ee n duidelijke s truc tuur 

en regels nodig. Compeliti e motiveert hen. 

In een moeite door wordt de ' ve rjuffing' van 

he t ondenvij s vaa k als probl eem genoemd. De 

meeste leerkrachten zijn nu immers vroLiwen 

en zij zouden jongens mind el' goed begrijpen. 

Terwijl jonge ns jlli s t lere n door te ondernemen 

en grenzen op te zoeken, zouden juIfen ze 

minder vrij laten, en meer tot voorziehtigheid 

manen. 

In dat beeld herkennen leerkraehten Rianne 

Brugman en Jeske Brouwer, de begeleiders van 

de jongensmiddag, zieh niet. 

Datzelfde geldt voor Hanna Iske, leerkracht 

op de 51. Augustinusschool in Landsmeer. 

Tijdens de nabespreking van een observatie 

van een leerling, merkte de psyr:holoog op dat 

Hanna een goede juf was voor jongens. Hanna: 

" Ze bedoelde dat ik ze voldoende ruimte geef. 

Gaandeweg heb ik geleerd dat het voor met 

name jonge ns veel gevraagd is, dat lange s til

zitten. Daarom laat ik de kleuters bijvoorbee ld 

even gaan als ze 's oehtends een beetje s toeien 

en duwen op de gang. Ondertussen houd ik 

ee n oogie in het zei!. Een kind dat zich onder 

een tafeltje vers topt voor de les, laat ik e ven 

zitten . Mel de kinderen doe ik ler afwi sseling 

ook weI spelletjes met een wedstrijdelement. 

Bij de grotere kinderen bijvoorbeeld een quiz. 

Dat competiti eve spreekt jongens meer aan. 

Met gym kies ik ook altijd voor een 'wild' spel

letje , zoal s de Wolf di e onder de deken verstopt 

zit en dan plotseling aehter de sehapen £Ian 

moet. Dat vinden de meisjes oak hartslikke 

leuk trouwens. Na de gym heb ik aJtijd de 

rustigs te klas van de wereld. Dan zijn ze lekker 

uitge raasd en kunnen ze beel geeoneentreerd 

werk en." 

If A G 

Jongens moeten nou eenmaal af en toe hun 

ene rgie kwijl , weet ook Rianne: "Als er eentje 

heel onrustig wordt, stuur ik hem weI eens nam 

buit en. Meet maar eens in hoeveel sprongen je 

aan de overkant van het plein bent, zeg ik clan. 

Laa ts t sehreef een jongen een woord tel kens 

fout. Toen ging ik een uitdaging mel hem aan. 

Hij moest binnen een bepaa ld e tijd twee kee l' 

he t school plein ronclr'e nnen en in e lke hoek he t 

woord opschrijven met hijt. Bij meer da n drie 

[outen, moes t hij een li edj e zingen . Dat is hem 

goed afgegaan, hij hoefde ni e t te zingen. Zo 

leert hij he t, al bewegend ." 

Ook lijd ens de jongensmiddag wordt er veel 

bewogen, ges toe id en gebouwd . 

He t id ee I'oor deze tweernaa ndelijkse midclag 

onts lond omdat de jonge ns in de drie combina

ti egroepen 5 en 6 ve ruit in de minderhe id zijn. 

Tijdens deze middag kunnen ze el kaa r be te l' 

le re n kennen. 

Zou een meeste r deze jongensmiddag ni e t 

moe ten begele ide n'? Rianne: " Zo hebbe n we e r 

nie t ove r nagedaeht. He t is e igenlijk wel ec ht 

\Vat voor Oil S." 

Jes ke: " Ik houd ni e t zo van gepri egel. Jongens 

zijn meer van: ni e t zeuren maar doen . Ze zijn 

diree ter en hebben een leuk ge voel 1'00)' humor. 

Ik heb veellol met ze." 

Jeske had eerder een bovenbouwgroep met veel 

jongens. Zij leerde ze werken mel een soldeer
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'Ik houd niet zo van 
gepriegel. Jongens 
zijn mee.r van: niet 
zeuren maar doen.' 

boul. "We hebben ook speelgoed gemaakt van 

restafval. Op maandag bespraken we altijd de 

voetbaluitslagen. Een jongen di e moeite had 

met concentreren, stuurd e ik vaak naar Jaap, 

de conc ierge. Bij hem kunne n ze dan even hel

pen me t klussen of andere praktische din ge n." 

t ~ IE Sw .(; fl- IE r EEN PL l.'IECiN'NC 

Op de montessorischool van Jeske en Rianne 

is er veel ruimte om dingen te ondernemen. 

Marjon de Boer, leerkrac ht op de Anne Frank 

school op Kanalene iland in Utrecht (groep 5) 

zou dal graag vaker doe n. De natllur in gaan 

bij voorbeeld, en d ,lt combineren met het aa nle

ren van taalvaardigheden. "Dat onderzoekende 

van jongens vind ik zo lellk. Daar wil ik meer 

mee gaan doen. Maar de methodes zij n daar 

niet a ltijd op ingericht en dus kost het veel 

extra tijd." In de ond e rbouw gaf ze 'stoe iles' 

en nu voetbalt ze regelmatig met de kinde ren 

in de pauze. Waar mogelijk springt zij in Oil de 

talenten va n jongens: "Onlangs waren er twee 

jongens in mijn klas heel enthous ias t een plat

tegrond aan het maken. Toen ben ik stukken 

schuim gaan halen bij een architectenbureau 

zodat ze hun antwerp dri edimensionaal konden 

uitwerken. Ze hebbe n wekenlang gemeten en 

gezaagd. De andere jongens uit de klas wilden 

allemaal meedoen. Dam moet je dan regels 

voor make n." 

Want ruimte geven is mooi, maar strucluur en 

regels zijn oI1ontheeriijk. Juist voor jongens . 

Hanna: "Je moet altijd afbakenen. Na een 

pauze kome n ze bijvoorbeeld ook prelliger bin

nen als alles goed verliep. Problemen proberen 

we te voorkomen door duidelijke afspraken 

me t leerlingen te ma ke r!. Zoals: niet met meer 

dan tien kinderen voe tballen." 

MEE~' MEbn:.<s 
De vi er juffen vinden he t bovenal e rg leuk om 

met jongens te werk en. Hanna: "Ze zijn zo 

ondernelllend en neme n vee l initiatief. En ik 

vind ze makk elijker me t conflicten. lVI eisjes 

kunnen heel lang boos en heledi gd zijn, met 

jongens is het zo weer over. Je moet er ook niet 

oeverloos me L ze over praten. Jongens sluiten 

ook niet zo snel iemand blliten. Mijn ervaring 

is da t het voor een meisj e veellastiger is om 

in een nieuwe k las te aarden dan voor een 

Jon gen. 

Hoe en thou s ias t de juffen ook zijn , meer 

me esters zijn van h31te welk om. Marjon: "Ik 

merk bijvoorbeeld dat mijn lee rlingen andel'S 

reageren op Illijn mannelijke stagiaire. En bij 

SOlllmige allochtonf:! jongens hebben l11annen 

meer gezag dan vrouwen . Toch is uiteinddijk 

de kwalite it van een persoon be langrijker. En 

wat rolmodellen betreft: je hebt naluurlijk ook 

nog vaders en sportleraren." 

H anna: "Voor een Leam is he tnatuurlijk 

ook beter als het gemengd is . En sommige 

mees ters begrij pen jongens vas t betel'. Maar 

Structuur en regels 

zijn onontbeerlijk, 

juist voor jongens. 


een voord eel va n juffen is dat zij SOI11S ook 

een bee tj e een moede rfiguur zijn en veilighe id 

kunnen bieden." Dat hlijkt uit het voorbeeld 

van Jes ke: "Ik ken een jonge tje dat best stil 

en verlegen is. Hij was hang voor zij n s toe re 

meester en leefd e helemaal op Loen hij een 

Ii eve, zachtaardige juf kreeg in groep 3." . 

En wat vinden de jongens van de montessori

school eigenlijk zelf van 'hun' middag? 

Bas: "Wij vinden jongensmiddag megaleuk. 

We gingen een keer zwaarden maken van 

ballonnen." 

Storm: "Maar ik maakte er toen een pistool 

van. Oat mocht ook. Maar dat was met vech

ten wellastiger tegen die zwaarden. ha ha." 

David: "Ik vond datl11et die balionnen l11inder 

leuk. Want die kunnen kapot gaan en ik houd 

niet zo van voorzichtig doen. Maar we hebben 

ook een keer een hele route lritgestippeld op 

het schoolplein." 

Daan: "Het allerleukste vond ik dat we een 

constructie gingen bouwen voor een vallend 

ei. Die mocht niet breken alsje hem naar 

beneden gooide. Oat was echt vet." 

Storm: "Ik krijg er zo'n jongensgevoel van als 

we jongensmiddag hebben." 

Bas: "Meisjes zijn echt wei anders. Ze gieche

len de hele tijd en klitten aan elkaar. Meisjes 

zijn ook altijd voor meisjes." 

Storm: "En ze zijn kattig." 

Bas: "Maar jij hebt toch een vriendin?" 

Daar moet Storm even over nadenken: "Eh ja. 

Merel. maar zij is niet zo ... en eigenlijk heeft 

ze het net uitgemaakt (giechel gi echel)." 
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