
    RUIMTE VOOR JONGENS          

 

Dat er verschillen zijn tussen het brein van jongens en meisjes, weten we onderhand 

wel. De jaren ’70 hebben ons geleerd, dat ondanks een sekse neutrale opvoeding jongens 

zich anders gedragen dan meisjes.  

Meisjes kijken vlak na de geboorte langer naar gezichten dan jongens, maken oogcontact 

en lachen vriendelijk als je ze iets vraagt. Ze doen (meestal meteen) wat je van ze 

vraagt en vragen zich af wat anderen nodig hebben. Ze zijn ordelijk en netjes en houden 

zich vaker aan de regels. 

De meeste opvoeders waarderen dit gedrag als prettig en positief. 

Jongens houden van duwen en trekken, elkaar uitdagen en testen. Ze onderzoeken, 

experimenteren en rivaliseren. Ze hebben een ander soort motoriek, maken grovere 

bewegingen en hebben letterlijk meer ruimte nodig. Ze hebben vaker ruzie. Het van 

nature ‘mannelijk’ gedrag, dat zich bijvoorbeeld uit in stoeien en lawaai maken, wordt 

door menig opvoeder als lastig, druk en verstorend ervaren.  

 

Jongens zijn niet veranderd. De manier waarop wij naar ze kijken wel. 

 

Veel jongens komen tegenwoordig meer met vrouwen in aanraking dan met mannen. In de 

kinderopvang werken weinig mannen en in het basisonderwijs werken meer vrouwen dan 

mannen. Kinderen uit één- oudergezinnen wonen vaker bij moeder dan bij vader. Het 

geringe contact met mannen maakt het voor jongens moeilijk om zich met de eigen sekse 

te identificeren.   

 

Het lijkt erop, dat het sociaal wenselijk gedrag van meisjes ‘de norm’ wordt.  

Jongensgedrag wordt daarmee geproblematiseerd.  

Ze krijgen de boodschap, dat ze niet moeten zijn zoals ze zijn...  

Dit is voor mij de reden om samen met u het boeiende brein van onze jongens te 

verkennen en te ontdekken wat ze nodig hebben. Ons opvoedkundig aanbod èn de 

activiteiten beter op hen af te stemmen.  

Kortom: De behoefte en de autonomie van jongens zichtbaar respecteren. 

 

Onderwerpen die aan de orde komen 

 De kwetsbaarheid van jongens 

 Het problematiseren van jongensgedrag 

 Verschillen in emotie 

 Motorische verschillen 

 Verschil in interesse: spel en de activiteiten daarop afstemmen 

Het belooft een avond vol humor en herkenning te worden.  
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