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Hoe zou je met jongens in het PO moeten 
omgaan? 
 
Wat is van belang? 

• Samen bewust zijn dat jongens en 
mannen anders zijn. Dit is de basis 
voor… 

• …het hebben en uiten van waardering 
van mannelijke eigenschappen van 
jongens en mannen. Deze moet je…  

• …als man ook kunnen toepassen in je 
kleuterstage. Ervaring bij de 
kleuterbouw maakt je blik op 
onderwijs completer en voor kleuters 
zijn mannen ook goed! Het leidt dan 
tot meer…  

• …fysieker onderwijs (Rots en Water, 
bewegingsonderwijs, buitenspel, 
handvaardigheid, enz.). En wat heel 
goed is voor jongens zijn…  

• …allerlei activerende werkvormen 
(Actief Leren). Het liefst met een 
competitie element. Hierbij is het van 
belang dat we… 

• …op een andere manier omgaan en 
reageren op jongens en mannen. 
Hierbij is duidelijkheid van belang en 
het geven van ruimte (leren door trial 
en error). Dan zou het mooi zijn als… 

• …er meer ‘mannenhumor’ komt. Ten 
slotte is het belangrijk dat we… 

• “Niet zo zeuren”  
 

 

Wat praktische handreikingen om mee te 
geven in het omgaan met jongens in de klas: 

▪ Vraag je altijd af waar het gedrag een 
signaal van is. 

▪ Geef mee dat het belangrijk is typisch 
jongensgedrag positief te waarderen 
(bijvoorbeeld het meer beweeglijke 
gedrag). 

▪ Omgaan met jongensgedrag doe je niet 
door veel praten over wat er is 
gebeurd, maar door duidelijkheid. 

▪ Bij een conflict niet gelijk gaan praten 
met een jongen. Geef de tijd om de 
adrenaline en testosteronspiegels in 
het bloed te laten zakken. Daarna kun 
je communiceren. 

▪ Gebruik regelmatig activerende 
werkvormen waarbij ook het lichaam 
wordt gebruikt. 

▪ Gebruik energizers (kleine 
tussendoortjes). 

▪ Laat jongens (zeker degenen die veel 
willen bewegen) regelmatig een klusje 
voor je doen (koffie halen, vuilniszak 
wegbrengen e.d.).  

▪ Gebruik humor (geen sarcasme). 
▪ Maak fysiek contact als je merkt dat 

een jongen dat leuk vindt. Denk aan de 
schouderklop, schouderduw of (als dat 
bij je past) een potje stoeien. 

▪ Geef veel complimenten (jongens zijn 
hier nog gevoeliger voor dan meisjes) 
en geef ze verantwoordelijkheden. 

▪ Laat jongens stoeien met elkaar. Zo 
bouwen ze een band op. Leer ze 
stoeien door de grenzen te bespreken. 
Wees hierin een coach en geen 
scheidsrechter. 

▪ Laat ze altijd weer met een schone lei 
beginnen. 

 
Wat praktische handreikingen voor thuis: 

▪ Wees je bewust van het feit dat het 
een jongen is en vraag je altijd af waar 
het gedrag een signaal van is. 

▪ Geef ruimte aan typisch 
jongensgedrag. Toon je waardering 
hiervoor. Bijvoorbeeld voor het feit 
dat ze meer actiegericht zijn en ze 
meer fysiek contact maken (stoeien). 

▪ Stoei met ze, heb veel lichamelijk 
contact. 

▪ ‘Zeur’ niet te veel over details die er 
niet toe doen. Pak de grote lijn. 

▪ Wees direct als je feedback geeft aan 
je zoon/de jongen.  

▪ Laat vaders en andere mannen een 
nadrukkelijke rol spelen in het leven 
van de jongens. 

▪ Ga doe dingen doen. 
▪ Laat ze altijd weer met een schone lei 

beginnen. 
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▪ Geef ruimte voor vallen en opstaan. 
Het geeft niet als het fout is gegaan.  

▪ Hou gesprekken ontspannen. Gebruik 
hierbij humor.  

▪ Wees duidelijk en consequent. 
▪ Bij een conflict niet gelijk gaan praten 

met een jongen. Geef de tijd om de 
adrenaline en testosteronspiegels in 
het bloed te laten zakken. Daarna kun 
je communiceren. 

▪ Laat jongens (zeker degenen die veel 
willen bewegen) regelmatig een klusje 
voor je doen (koffie halen, vuilniszak 
wegbrengen e.d.).  

▪ Maak fysiek contact als je merkt dat 
een jongen dat leuk vindt. Denk aan de 
schouderklop, schouderduw of (als dat 
bij je past) een potje stoeien. 

▪ Geef veel complimenten (jongens zijn 
hier nog gevoeliger voor dan meisjes) 
en geef ze verantwoordelijkheden. 

▪ Laat jongens stoeien met elkaar. Zo 
bouwen ze een band op. Leer ze 
stoeien door de grenzen te bespreken. 
Wees hierin een coach en geen 
scheidsrechter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de onderwijspraktijk 
 
Voor het primair onderwijs: 16 belangrijke 
punten voor de praktijk. Deze worden 
uitgebreid beschreven, onderbouwd en 
toegelicht met casuïstiek in het boek over 
Jongens in het primair onderwijs bij uitgeverij 
PICA. www.uitgeverijpica.nl. Alle 16 punten 
worden afgesloten met praktische tips. 

1. verklaar gedrag niet vanuit gedrag, 
maar vanuit de biologie; 

2. begrenzen en omgang met regels; 
3. conflicthantering en 

conflictpreventie; 
4. actief leren door ervaren, spelen, 

doen, experimenteren; 
5. competitie; 
6. waardering voor jongensgedrag; 
7. humor; 
8. fysiek gedrag; 
9. lichaamsleren (kinetisch leren); 
10. visualisering; 
11. schone lei; 
12. structuur en duidelijkheid bieden; 
13. reflectie als middel om te komen tot 

inzicht in jezelf, de ander en de groep 
– beïnvloeding van de Theory of Mind; 

14. de kleuterjongen; 
15. beoordelen en 
16. omgaan met tragere taalontwikkeling. 
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Oneliners 

 

Fouten maken mag! 
 
Laat ze vallen en opstaan! 
 
Politie: ‘99% van de 
jongens die we tussen 11 
en 19 buiten moeten 
aanspreken, zien we 
vanaf hun 20ste niet meer. 
Het hoort bij hun normale 
ontwikkeling.’ 
 
Niet zo zeuren! 
 
Geen lange preken! 
 
Wees duidelijk! 
 
Begrens! 
 
Humor! 


