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Meer lezen? 

 
http://www.laukwoltring.nl/pages/nl/algeme
en/basistekst-jongens-in-balans.php 
 

 
René van Engelen 
‘De Jongenscode – Zó geef je les aan jongens! 
(2019) 
PICA – www.uitgeverijpica.nl  
 

 
 
 
 

Betsy van de Grift 
‘Jongens brein Meisjes brein – Over 
genderverschillen en –strategieën voor 
onderwijs en kinderopvang’ (2016) 
SWP Uitgeverij 
 
Richt zich vooral op het jonge kind. Zeer 
interessant voor kleuterleerkrachten. 

 

 

Angela Crott 
‘Jongens zijn ‘t – Van Pietje Bell tot 
probleemgeval’ (2013, aanrader!!!) 
Atlas Contact 
 

 
 
 

Nederlands Jeugd Instituut: 
 
Onderzoek uit 2010 (kort overzicht van de 
conclusies) naar de onderwijsachterstand van 
jongens door de Radbout Universiteit in 
Nijmegen:  
 

http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/cool5
-18.nl/pdf-
bestanden/De%20onderwijsachterstand%20v
an%20jongens.pdf  
 

Over andere culturen: 
 
In andere culturen wordt de rol van de jongen 
en de man anders gezien. Dat leidt meestal 
niet tot problemen. Soms wel. Zo is er 
discussie hoe er in delen van de Marokkaanse 
cultuur wordt omgegaan met jongens.  
 
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/arti
cle/detail/3363447/2012/12/14/Marokkaanse
-jongetjes-worden-thuis-verwend-als-
prinsjes.dhtml  
 

mailto:renevanengelen@outlook.com
http://www.laukwoltring.nl/pages/nl/algemeen/basistekst-jongens-in-balans.php
http://www.laukwoltring.nl/pages/nl/algemeen/basistekst-jongens-in-balans.php
http://www.uitgeverijpica.nl/
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Goed om over culturele verschillen na te 
denken als je kijkt naar hoe om te gaan met 
jongens. 
 
 

‘Jongens & Meisjes – Zoek de verschillen’ 
(redactie Carolien Gravesteijn en René 
Diekstra) met o.a. bijdragen van Jelle Jolles en 
Louis Taveccio. (2013) 
 
Van Gorcum Uitgeverij 
 

 
 
 
 

Meer zien?  
 
Op leraar 24 (o.a. van Martine Delfos): 
 
https://www.leraar24.nl/video/3611  
https://www.leraar24.nl/video/3693  
https://www.leraar24.nl/video/3620  
 

 
 

 
Van Lauk Woltring: 
 
http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/e-
colleges/e-college-lauk-woltring/ 
 
Dit is een kort e-college waarin hij nog eens 
duidelijk de belangrijke punten uiteen zet.  
 

 
 
 
 
Er is ook een lezing van Lauk beschikbaar 
(half uur): 
 
https://www.leraar24.nl/video/1241/lezing-
jongens-in-beeld#tab=0  
 
 

Van Holland Doc (VPRO): 
 
De echte jongensfilm (aanrader!!!) 
 
http://www.npo.nl/holland-doc/09-10-
2013/VPWON_1181953 
 

 
 

 
 

https://www.leraar24.nl/video/3611
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Worden jongens lastiger of hebben wij als 
maatschappij, opvoeders en onderwijzers steeds 
meer last van jongensgedrag? Waar vroeger 
kinderen nog gewoon druk, onrustig of juist in 
zichzelf gekeerd waren, wordt dat gedrag de laatste 
tijd steeds meer gelabeld als bijvoorbeeld ADHD of 
Asperger. Omdat jongens ook in het onderwijs 
minder 'in het gareel' lopen dan meisjes, heeft die 
etikettering voor jongens vaak eerder 
consequenties. Met de moeizame schooltijd van 
haar eigen zoon als rode draad, onderzoekt Katinka 
de Maar hoe jongens in het onderwijs hun weg 
proberen te vinden. De maakster kijkt ook naar het 
grotere geheel: kunnen jongens nog wel echte 
jongens zijn in de hedendaagse maatschappij en 
wat vinden die jongens er eigenlijk zelf van? 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kijk ook eens op: 
www.jongensinbalans.nl  
 
En kijk eens naar: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ql6sscAL0jM 
‘Venten strijken niet (Why men don’t iron)’ 
 
En op de site van SIRE: 
http://sire.nl/campagnes/laat-jij-jouw-jongen-
genoeg-jongen-zijn 
 

 
 

  

http://www.jongensinbalans.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Ql6sscAL0jM
http://sire.nl/campagnes/laat-jij-jouw-jongen-genoeg-jongen-zijn
http://sire.nl/campagnes/laat-jij-jouw-jongen-genoeg-jongen-zijn
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMzq4ojBgMkCFca-FAodWDoD5A&url=https://www.filmfestival.nl/publiek/films/de-echte-jongens-film&psig=AFQjCNFdlghH5ajv6xBY3k7FxudhJHTepg&ust=1447061086081485
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=nJAoE7Bx&id=1CD1619640262F6A8D33CC97BA5CBD4F77EF60F7&thid=OIP.nJAoE7Bx_TzO9fGOieiPKgFNC7&q=SIRE+jongens&simid=608005918670262018&selectedIndex=2&qpvt=SIRE+jongens
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Actie op scholen voor 

meer meesters 

maandag 7 nov 2011, 17:32 (Update: 07-11-

11, 18:33)  
 

Mannen voor de klas 

Mannen voor de klas / Youngworks  

Op drie basisscholen hebben vanochtend 

alleen maar mannen voor de klas gestaan. 45 

mannelijke pabo-studenten en 45 mannelijke 

havo- en vwo-scholieren gaven speciale 

lessen. 

De pabo's en het ministerie van Onderwijs 

vinden dat er op basisscholen te weinig 

mannen voor de klas staan en daar vragen ze 

met het project 'Mannen voor de klas' 

aandacht voor. De actie wordt gehouden op 

scholen in Scheveningen, Utrecht en Zwolle. 

Uitval fors toegenomen 

Staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs wil dat 

in 2020 het percentage mannelijke 

onderwijzers in het basisonderwijs gestegen is 

naar 30. Momenteel is 15 procent van de 

basisschoolleerkrachten mannelijk en dat is 

geen goede afspiegeling van de samenleving, 

vinden pabo's en het ministerie. 

Sinds 2000 nam het percentage mannelijke 

basisschoolleraren met eenderde af, blijkt uit 

cijfers van het Sectorbestuur 

Onderwijsarbeidsmarkt. Ook is de uitval onder 

mannelijke pabostudenten een stuk groter dan 

die bij de vrouwen. 

Geen mannelijk rolmodel 

"Er is sprake van een ongelijke 

sekseverdeling", zegt Louis Tavecchio, 

emeritus hoogleraar pedagogiek en lid van de 

raad van advies voor het onlangs opgerichte 

expertisecentrum JongensTalent. 

"Nu is het zo dat deze kinderen veel vrouwen 

zien. Er is weinig interactie met mannelijke 

rolmodellen. Jongens zijn van nature veel 

drukker en krijgen vaak te horen, 'zit stil, 

concentreer je'. De juf trekt uiteindelijk aan het 

langste eind, want zij is de baas. Hierdoor 

raken jongens gefrustreerd en krijg je 

zogenaamde 'symmetrische escalatie'. Beide 

partijen ergeren zich aan elkaar." 

'Er staat niets over in de 
studieboeken' 

Er is geen wetenschappelijk onderzoek 

gedaan naar het effect van vrouwelijke 

leerkrachten op jongens. Dat is volgens 

Tavecchio ook erg moeilijk omdat er zoveel 

variabelen zijn. "Wel is vanuit de psychologie 

aangetoond dat een evenwichtige 

sekseverdeling van rolpatronen voor kinderen 

veel beter is voor het welbevinden van 

jongens", zegt Tavecchio. 

Op de pabo is er op dit moment nog geen 

speciaal studieaanbod waarin wordt geleerd 

hoe om te gaan met sekseverschillen. Dat zou 

volgens Tavecchio een goede oplossing 

kunnen zijn. "Er staat simpelweg niets over in 

de studieboeken. Al doende leert men 

natuurlijk wel maar dat is pas na vijf jaar 

worstelen." 

Bron: www.stamos.nl Sectorbestuur 

Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) 

Dit is een deel van het artikel. 

 Louis Tavecchio 
  

http://www.jongenstalent.nl/
http://www.stamos.nl/
http://www.onderwijsarbeidsmarkt.nl/
http://www.onderwijsarbeidsmarkt.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLrLs4K-gMkCFQlCFAodrGQHJg&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_Tavecchio&psig=AFQjCNECDyIXcSTtzNoLoWNu0gm2GAny3g&ust=1447060296606504
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(Agressie-) Energiecurve jongens en meisjes 

 
 
 

Artikel 
 

 

René van Engelen helpt een paar jongens met 
de voorbereiding van hun presentatie. © Chris 
van Klinken 

'Van een Barbie 
maken ze een 
machinegeweer' 
WORKSHOP VOOR JUFFEN Het 
onderwijs wordt gedomineerd door 
juffen. Die leren nu in een workshop 
hoe ze met typisch jongensgedrag 
moeten omgaan. 

Ine Cup 06-10-16, 09:02 Laatste 
update: 09:20  

Ik ging zagen en 
timmeren met die 
jongens, vonden ze 
leuk 
René van Engelen 
René van Engelen (51) zag het 
gebeuren: hij had als onderwijzer met 
die jongens geen probleem, de juffen 
wel. Hoe kan dat?, vroeg hij zich af 
toen hij in 1997 les ging geven op 
basisschool De Viermaster in 
Papendrecht. ,,Ik was de eerste man 
hier op school in groep 6. Had ook nog 
nooit in een vrouwenteam gewerkt."  
 
Achteraf kijkt hij vol verbazing terug op 
die tijd. ,,Ik denk wel eens: waar 
maakte ik me toen druk over. 
Sinterklaas, netjes schrijven in een 
schrift en daar een hele toestand van 
maken, veel gedoe over een kind dat 
uit de band springt. Ik ging zagen en 
timmeren met die jongens, vonden ze 
leuk. Dan hoorde ik soms wel eens iets 
over overlast, maar ach", haalt hij zijn 
schouders op.  
 

Huilen 
Zijn ervaringen vormden voor hem 
aanleiding om zich in jongensgedrag te 
verdiepen. Conclusie: jongens zijn 
anders dan meisjes. Iets wat in de 
jaren zeventig nog fel werd bestreden. 
,,Toen is het mis gegaan met ons 
mannen. Moesten we huilen en zo. En 
jongens werden gebombardeerd met 
poppen", zucht Van Engelen, 
inmiddels directeur bij De Viermaster. 
,,Maar jongens kiezen uiteindelijk een 
pistool. En van een Barbie maken ze 
een machinegeweer." 

http://www.ad.nl/nieuws/van-een-barbie-maken-ze-een-machinegeweer~a1bf24ab/71362662/
http://www.ad.nl/nieuws/van-een-barbie-maken-ze-een-machinegeweer~a1bf24ab/71362662/
http://www.ad.nl/nieuws/het-aantal-meesters-voor-de-klas-blijft-dalen~a4ed23fc/
http://www.ad.nl/nieuws/van-een-barbie-maken-ze-een-machinegeweer~a1bf24ab/71362662/
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Meisjes zijn braaf, die 
doen hun werkje wel 
René van Engelen 

 

© ANP 

Jongensgedrag 
Sinds een aantal jaren geeft Van 
Engelen workshops en lezingen over 
jongensgedrag op school. ,,De laatste 
twee jaar is de vraag daarnaar enorm 
toegenomen en heb ik er al zo'n 
veertig gegeven. Er is ook steeds meer 
aandacht voor de biologische kant van 
het verhaal. Jongens zijn gewoon luier, 
agressiever, nemen meer risico. Ik leg 
ook uit waarom ons onderwijs slecht 
past bij jongens. Door de 
emancipatiegolf is het gefeminiseerd. 
Het is heel taalgericht, met 
werkstukken en presentaties. Maar 
jongens zijn veel hiërarchischer 
ingesteld, hebben veel meer behoefte 
aan competitie, ook met zichzelf. Die 
moet je echt prikkelen. Meisjes zijn 
braaf, die doen hun werkje wel."  
 

Lastig 
Aandacht voor jongensgedrag is niet 
nieuw. Er is uitgebreid 
wetenschappelijk onderzoek naar 
gedaan, onder meer door Louis 
Tavecchio, emeritus-hoogleraar 
pedagogiek aan de Universiteit van 
Amsterdam. Hij wijst al jaren op het 
belang van meesters voor de klas, 

zeker in het basisonderwijs, omdat 
meesters op een meer natuurlijke 
manier omgaan met jongens. Juffen 
vinden volgens Tavecchio jongens 
eerder lastig, omdat die minder rustig 
zijn dan meisjes. 

Vrouwen willen dat de 
jongens het uitpraten 
René van Engelen 

 

© ANP 

Netheid  
Gedragsdeskundige Lauk Woltring 
hamert ook al jarenlang op de 
verschillen tussen jongens en meisjes 
en het belang van het onderkennen 
ervan voor het onderwijs. 'Overmaat 
aan orde, netheid en bescherming, en 
in een te vroeg stadium te veel beroep 
doen op fijne motoriek en talige 
vaardigheden, verschijnen aan hen als 
dwang en hinderen hun 
nieuwsgierigheid, beweeglijkheid en 
experimenteerdrang', telt Woltring op 
zijn site. 
 
Van Engelen maakt met zijn 
workshops de vertaalslag van 
wetenschap naar praktijk. "Ik laat 
mensen naar zichzelf kijken, probeer 
ze zich bewust te laten worden van 
hun gedrag. Een juf hoeft zich niet als 
man te gaan gedragen, het gaat erom 

http://www.ad.nl/nieuws/van-een-barbie-maken-ze-een-machinegeweer~a1bf24ab/71362661/
http://www.ad.nl/nieuws/van-een-barbie-maken-ze-een-machinegeweer~a1bf24ab/71362661/
http://www.ad.nl/nieuws/van-een-barbie-maken-ze-een-machinegeweer~a1bf24ab/71362659/
http://www.ad.nl/nieuws/van-een-barbie-maken-ze-een-machinegeweer~a1bf24ab/71362659/
http://www.ad.nl/nieuws/van-een-barbie-maken-ze-een-machinegeweer~a1bf24ab/71362661/
http://www.ad.nl/nieuws/van-een-barbie-maken-ze-een-machinegeweer~a1bf24ab/71362659/
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dat ze weet hoe het werkt bij jongens 
en daar rekening mee kan houden."  
 
Het werkt niet om jongetjes allerlei 
regels te geven, zegt Van Engelen. 
,,Juffen hebben die neiging, maar 
jongens leren het beste door te doen 
en fouten te maken. Heel anders dan 
meisjes. Die verzamelen eerst 
informatie en gaan dan pas aan de 
gang. Ze sluiten zoveel mogelijk 
risico's uit. Stoeiende jongens? 
Gewoon even laten stoeien, niet 
zeggen dat het niet mag.'' 
 

Testosteronbommetje 
,,Jongens zijn gewoon veel fysieker. 
En gaan ze huilen, dan niet te moeilijk 
doen. Dan haal je ze uit elkaar en zeg 
je: nou mannen, dat ging dus niet 
goed. En vraag je wat ze eraan gaan 
doen. Vrouwen willen dat de jongens 
het uitpraten. Dat kan zo'n 
testosteronbommetje op dat moment 
nog niet. Die moet even tot rust 
komen." 
 
De afgelopen twee jaar laten een lichte 
stijging zien van het aantal jongens dat 
naar de pabo gaat. Alleen komt zes op 
de tien mannen niét voor de klas, 
maar  in het voortgezet onderwijs of 
een managementfunctie in het 
onderwijs terecht. Bijna de helft gaat 
iets anders doen, volgens het  CBS. 
Van Engelen: ,,Het onderwijs moet 
aantrekkelijker worden gemaakt voor 
mannen. Leerkrachten op de 
basisschool krijgen het laagst betaald. 
En dat moet anders. Want de 
basisschool is allesbepalend." 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Uitgeverij Lannoo Campus (2019) 
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Er zijn veel factoren die het gedrag en de 

ontwikkeling van kinderen bepalen; sekse is er 

één van. Het verschilt per jongen of bepaald 

gedrag überhaupt voorkomt, en zo ja, in welke 

mate. Ook zijn er gedragskenmerken die als 

‘jongensgedrag’ te boek staan, maar die 

uiteraard ook op bepaalde meisjes van 

toepassing zijn. 

De verschillen tussen jongens en meisjes gaan 

niet zozeer over wat ze kunnen, maar meer 

over de manier waarop ze hun vaardigheden 

ontwikkelen en uitvoeren.1 De verschillen zijn 

niet alleen biologisch (‘nature’), maar worden 

ook gevormd door de omgeving (‘nurture’). 

Er zijn behoorlijk wat bronnen waaruit 

kenmerken te destilleren zijn, die specifiek 

horen bij de ontwikkeling van jongens en het 

jongensgedrag. 

Hieronder een niet-uitputtend overzicht van 

kenmerken. Deze zijn relatief en gelden 

allemaal ten opzichte van meisjes. 

Jongens.. 

• hebben een andere vorm van 

empathie; 

• zijn agressiever; 

• kunnen zich langduriger op een 

onderwerp concentreren; 

• zijn directer; 

• zijn actiegerichter; 

• zijn hiërarchischer ingesteld; 

• zijn assertiever; 

• zijn minder sterk in zelfreflectie en 

zelfonderzoek; 

• zijn minder talig op gevoelsgebied; 

• hebben negen maal zoveel 

testosteron in hun bloed; 

• kunnen risico’s en gevaar beter 

inschatten; 

• hebben een ‘jongenscode’ waaraan ze 

moeten voldoen; 

 
 

• hebben een brein dat signalen afgeeft 

om veel te oefenen, te bewegen. Ze 

leren meer door te doen (trial-and-

error); 

• hebben een andere spierontwikkeling; 

• hebben een brein dat conceptueel 

sterker is; 

• lopen als ze naar de basisschool gaan 

gemiddeld een jaar achter in 

taalontwikkeling; 

• lopen gemiddeld achter in emotionele 

en sociale ontwikkeling; 

• zijn gemiddeld enkele jaren later 

uitgerijpt wat de hersenen betreft; 

• zijn zelfverzekerder; 

• zijn luier; 

• zijn minder taakgericht; 

• zijn meer rigide; 

• bouwen een band met elkaar op door 

lichamelijk contact; 

• zijn gevoeliger voor competitie; 

• leren zich neer te zetten in de 

maatschappij en meten zich af aan de 

ander. 

 

Uit: ‘De Jongenscode – Zó geef je les aan 

jongens!’ 
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Boeken van René van Engelen: 

 

Klik op de link voor bestellen. 

 

De Jongenscode - Zó geef je les aan jongens! 

 
Als het gaat om het verschil tussen jongens en 
meisjes, zijn er pittige discussies gaande. Wat 
het onderwijs betreft mondt dit uit in 
standpunten die uiteenlopen van: er is geen 
jongensprobleem, tot: er is een groot 
probleem in het omgaan met jongens. 

 
Volgens mij is het wel duidelijk dat er 
problemen zijn met betrekking tot jongens in 
onze samenleving én op school, maar wordt er 
nu ook anders dan vroeger omgegaan met 
jongens(gedrag). In dit boek laat hij zien wat er 
dan zo specifiek aan jongens en hun gedrag is, 
zeker als je met onderwijsogen kijkt. Zo zijn 
jongens gemiddeld genomen actiegerichter, 
gevoeliger voor competitie, minder taakgericht 
en verloopt de sociale en emotionele 
ontwikkeling anders. 

 
Het verwerven van inzicht in hoe je in bepaalde 
situaties het best kunt handelen, samen met de 
tips en handvatten die dit boek biedt, kan 
leraren helpen het onderwijs voor jongens 
aantrekkelijker te maken. 

Prijs: €22,95 wanneer besteld bij de uitgeverij 
 
Bestel hier bij uitgeverij PICA 

 
 
 

 

Grip op de groep 

 

 
In januari 2007 kwam 'Grip op de groep' uit (de 
eerste versie). Sindsdien heeft het een grote 
vlucht genomen in het onderwijs. Ik wilde geen 
methode neerzetten, maar inzicht verschaffen 
in processen. De professional, de leerkracht, 
kan daarmee beter inschatten wat nodig is in 
zijn of haar groep. Het boek is al meer dan 
20.000 keer verkocht. Van het boek is 
inmiddels de derde versie op de markt. 
 
Prijs: € 36,80 

 
Bestel hier bij uitgeverij ThiemeMeulenhoff 
 
 
 

  

https://www.uitgeverijpica.nl/titels/verwacht/de-jongenscode-pica
https://www.thiememeulenhoff.nl/hoger-onderwijs/pabo/pedagogiek-en-didactiek/9789006951431
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Bouwen aan je groep 

 

 
'Bouwen aan je groep' is het vervolg op 'Grip op 
de groep'. In het boek wordt onder andere de 
meer curatieve zes-sporen aanpak beschreven 
en komt de essentiële rol van de professional 
(de leerkracht) aan bod. 

 
In dit boek komen aan de orde: 
H1 - de theoretische achtergronden van de 
morele ontwikkeling (en hoe je die ziet in de 
praktijk) 
H2 - waarden en normen (gedrag) in de 
onderbouw 
H3 - waarden en normen (gedrag) in de 
bovenbouw en het voortgezet onderwijs 
H4 - hoe borg je waarden en normen 
onderwijs in je organisatie 
H5 - leerkrachtcommunicatie 
H6 - bewegingsonderwijs en andere vrijere en 
fysiekere situaties in relatie tot 
groepsdynamiek 
H7 - wat te doen als een groep al negatief is 
 
H6 is gebaseerd op onderzoek dat vooral 
gedaan is door André Deunhouwer en Koen 
van de Genugten. 

 
Prijs: € 39,70 

 
Bestel hier bij uitgeverij ThiemeMeulenhoff 

 
 
 
 

 

Het Skateboardsyndicaat 

 
 
Frank is verhuisd. Als hij voor het eerst buiten 
speelt komt hij Tim en Nicole tegen. Tot zijn 
grote teleurstelling komt hij niet op dezelfde 
school als Tim en Nicole. Als Frank naar zijn 
nieuwe school gaat, wordt hij gepest door 
Duncan en zijn vrienden. Tim wil hier iets tegen 
doen en mobiliseert zijn eigen groep op De 
Vlielandschool. Wat moet er gebeuren? Dan 
bedenkt Yuri het skateboardsyndicaat en 
begint de strijd... 

 
Een verhaal voor kinderen van 9 tot 14 jaar. Het 
skateboardsyndicaat is een jeugdboek dat acht 
hoofdstukken heeft. 

 
Het geeft kinderen inzicht in positieve en 
negatieve groepen, rollen in een groep en hoe 
je er mee om kunt gaan. Dit alles in de vorm 
van een spannend verhaal. U kunt de 
hoofdstukken als spiegelverhaal gebruiken. Bij 
ieder hoofdstuk is dan ook een oefening te 
vinden op de website van Grip op de groep. 
 
Ga hier naar de oefeningen bij Het 
Skateboardsyndicaat. 
 
Prijs: € 14,45 

 
Bestel hier bij uitgeverij Boekscout.nl 

https://www.thiememeulenhoff.nl/hoger-onderwijs/pabo/pedagogiek-en-didactiek/9789006951219
https://website.thiememeulenhoff.nl/gripopdegroep/artikelen/oefeningen-skateboardsyndicaat.html
https://website.thiememeulenhoff.nl/gripopdegroep/artikelen/oefeningen-skateboardsyndicaat.html
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=1720

