Over lieve
juffen, stoere
meesters
en meer van die clichés
Deze foto komt uit een film over Mees Kees.
Hij is stagiair, daarom helpen de kinderen hem.
Ze leren hem bijvoorbeeld dat je bij ‘Nieuws
uit de natuur’ naar Spiderman mag kijken,
want een spin is ook natuur.

ONDERWIJS

In verhouding zijn er erg weinig meesters op
de basisschool. Maakt dat eigenlijk wat uit?
vraagt Annemiek de Gier zich af.

T

oen mijn jongste zoon voor het
eerst naar de basisschool ging,
kreeg hij een meester. Een
leuke, jonge, vlotte op wie
iedereen dol was. De kinderen
hingen de hele dag om zijn nek.
De moeders bleven bij het wegbrengen net wat
langer in de klas hangen om voor te lezen of een
werkje van zoon/dochter uitgebreid te
bewonderen. En ook het team van de school
leek uitermate verguld met deze enthousiaste
jonge hond, die er zijn hand niet voor omdraaide
om een horde kleintjes op speelse wijze in het
gareel te houden. De reden voor al dit
enthousiasme? Deze meester was natuurlijk een
ontzettend leuke vent, maar hij was vooral ook
de enige meester op de hele school. En
schaarste, tja, dat doet iets met mensen. Of het
voor de ontwikkeling en leerprestaties van mijn
zoon nu per se beter was om overdag onder
mannelijke invloed te staan, geen idee. Er zijn
verschillende onderzoeken gedaan naar dit
vraagstuk, maar de resultaten spreken elkaar
tegen: sommige onderzoekers beweren dat
meesters (vooral voor jongens) nodig zijn om
hun identiteit te kunnen vormgeven, andere
menen dat sekse helemaal geen bal uitmaakt
voor de klas.

Zacht en rustig
Toch is het natuurlijk een waarheid als een koe
dat mannen en vrouwen (en dus meesters en
juffen) van elkaar verschillen. En dat hun
invloed op kinderen daardoor waarschijnlijk
ook anders is. Onder anderen emeritus
hoogleraar pedagogiek Louis Tavecchio houdt
zich al jarenlang bezig met de vraag wat het
effect is van het grote aantal vrouwen in het
onderwijs. Hij stelt dat met de vele vrouwen in
het onderwijs ook de werkvormen zijn
gefeminiseerd: de nadruk ligt op samenwerken,

zachtjes en netjes je opdrachten doen, je aan de regels
houden. Anderzijds is er weinig ruimte voor typisch
jongensgedrag en sterke jongenseigenschappen, zoals
actiebereidheid, ontdekkingsdrift, leiderschap en assertiviteit.

Anders luisteren
Volgens Tavecchio roepen juffen jongens te snel tot de orde
als ze druk zijn, rennen, stoeien of onderzoekend gedrag
vertonen. Uit een (klein) eigen onderzoek concludeert hij dan
ook dat jongens zich minder goed hechten aan de juffen dan
meisjes. Sociaal wetenschapper Lauk Woltring is
gespecialiseerd in de ontwikkeling van jongens en geeft van
daaruit regelmatig adviezen aan scholen, instellingen en
ouders. Hij herkent vanuit zijn praktijk dat meisjes en jongens
zich inderdaad verschillend hechten aan een juf. ‘Jongens
hebben een andere taalontwikkeling dan meisjes. Ook
hebben ze een andere manier van luisteren, zijn ze meer
visueel ingesteld en minder gevoelig voor aanraking. Dat zijn
op zich allemaal kleine dingen, maar al vanaf dat het jongetje
een baby is zal een moeder die moe is, of stress heeft, daardoor
minder geduld opbrengen voor zijn andere (lees: lastige)
gedrag dan ze zou doen voor een meisje. Daardoor leert de
jongen zich al vroeg af te sluiten voor de ‘geïrriteerde’ houding
van zijn moeder, iets wat zich gemakkelijk voortzet bij de juf
op de basisschool. Als een jongen zonder veilige basis de
wereld in gaat, zal hij fouten maken en krijgt hij vaker op zijn
donder.’
Volgens Woltring gaat de feminisering van het onderwijs niet
per se over personen. ‘Je hebt goede juffen en slechte meesters.
Maar het feit dat bijvoorbeeld schoolzwemmen bijna is
uitgestorven en dat er minder gespecialiseerde gymleer
krachten op scholen werkzaam zijn, betekent in het algemeen
dat er minder ruimte is voor grove motoriek en voor
spannende oefeningen. Terwijl kinderen, zowel jongens als
meisjes, die beweging juist heerlijk vinden, sterker nog, ze
gaan er beter door presteren.’
naarschool
oudersvannu.nl

119

ONDERWIJS

‘Jongens kunnen van
vrouwen heel veel
leren, maar niet hoe
je man moet worden’
SOCIAAL WETENSCHAPPER LAUK WOLTRING

vaak net een stapje verder en dagen ze kinderen meer uit om
spannende dingen te doen. Conflicten worden anders
gehanteerd: meesters zijn sneller geneigd om te zeggen ‘hup,
klaar, opgelost’. Juffen zijn meer van het praten, om er de
volgende dag nog eens op terug te komen.’ Niet dat het ene
nu per se beter is dan het andere, er is geen goede of foute
aanpak, benadrukt Woltring. ‘Het gaat erom dat kinderen
verschillen zien in de omgang met een juf of een meester.
Juist daarom is diversiteit op scholen zo belangrijk, zodat alle
kinderen tijdens hun basisschool
periode zowel juffen als
meesters krijgen.’

Welles of nietes
Het grappige is: toen mijn zoon na onze verhuizing naar een
Woltring wijst op het recente onderzoek van
andere school ging, kreeg hij een heel coole juf. Zonder
het Universitair Medisch Centrum van de
bloemetjesjurken, maar mét skinny jeans en stoere boots.
Rijksuniversiteit Groningen, waarbij kinderen
‘Zachtjes’ en ‘rustig’ waren nou niet direct de typeringen die
in de groepen 4 en 5 van verschillende
bij haar pasten. ‘Daar ligt ook precies de nuance’, zegt
basis
scholen zogenoemde Fit & Vaardigles
Woltring. ‘Of een kind les krijgt van een meester of een juf,
kregen. Drie keer per week werd een half
maakt voor de directe leerprestaties in wezen weinig uit. Wat
uur lang bewogen tijdens de taal- en rekenles.
echt telt, is of de leerkracht feeling heeft voor wat kinderen
Bij een rekensommetje als 3 x 2 = 6 stonden
nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Kan hij of zij
de kinderen bijvoorbeeld naast hun tafeltje,
door het onrustige gedrag van jongens heen kijken? Ik
maakten een sprongetje en spreidden en sloten
vermoed zelf dat mannen daar in het geval van jongens iets
hun armen waarbij ze riepen: ‘drie!’. Daarna
beter in zijn, omdat ze zelf ook een jongen zijn geweest. Maar
volgde nog een sprong met de tekst: ‘keer
hard bewijs heb ik er niet voor. Het is natuurlijk ook gewoon
twee!’ En ten slotte een laatste sprong: ‘is
zo dat jongens in het algemeen te weinig mannelijke seksezes!’. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat
rolmodellen hebben. Ze kunnen van vrouwen heel veel leren,
leerlingen die bewegend taal- en
maar niet hoe je man moet worden.’
rekenles krijgen na twee jaar tijd
Of het nu wel of niet van invloed is of
zo’n vijf maanden voorlopen met
een kind les krijgt van een meester of
rekenen en spelling op kinderen
LANGZAAM MEER
een juf, opvallend is dat uit cijfers van
die zittend les krijgen.
MEESTERS
het CBS (2014) blijkt dat jongens op
Oké, even los van de lesmethoden
Cijfers van onderwijsdatabank
school slechter presteren dan meisjes.
en de werkvormen en terug naar
Op de basisschool valt het verschil
Stamos (2013) wijzen op 86%
Mars-Venus (de verschillen tussen
nog mee, maar vanaf de middelbare
vrouwen en 14% mannen op
mannen en vrouwen) hebben
school doen meisjes het beduidend
basisscholen. Absoluut komt dat
meesters nou echt zo’n andere
beter. Dat gegeven, in combinatie met
neer op ruim 110.000 juffen
aanpak dan juffen? Ja, stelt
het feit dat meer dan 80% van de leertegenover ruim 18.000 meesters.
Woltring, een meester zet echt iets
krachten vrouw is... Volgens sommigen
Op zo’n 4% van de scholen staat
anders neer. ‘Dat begint al met
is de link snel gelegd. Maar prof. dr.
helemaal geen man voor de klas.
taalgedrag: mannen communiceren
Greetje Timmerman, hoogleraar
Pabo’s lijken er voorzichtig in te
korter, directer en duidelijker dan
‘Jeugd als sociaal verschijnsel’ aan de
slagen meer mannelijke studenten
vrouwen. Ze kunnen soms meer
Rijksuniversiteit Groningen, stelt dat
te werven. Volgens het ministerie
hun autoriteit gebruiken en
we niet zo snel moeten oordelen.
van Onderwijs zijn het afgelopen
hebben andere humor. Daarnaast
Timmerman: ‘Honderd jaar geleden
schooljaar 1.641 jongens aan de
accepteren mannen meer risico’s:
vond men ook al dat er te veel juffen
lerarenopleidingen voor het
waar vrouwen nogal eens roepen:
waren, en was men huiverig voor hun
basisonderwijs begonnen, een
‘Pas op, kijk uit’, gaan mannen
‘te zachte aanpak’. Nu is de kritiek dat
stijging van 15%.
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zij te veel discipline eisen en de bewegings
vrijheid van jongens inperken. Toch blijkt
steeds opnieuw dat er geen relatie is tussen de
sekse van de docent en de schoolprestaties van
de leerlingen. Mannelijke en vrouwelijke
docenten verschillen niet zoveel van elkaar als
gedacht. Bovendien, wat is een ‘vrouwelijke
aanpak’ eigenlijk? Waarom dichten we bepaalde
waarden, zoals zorgzaamheid, ‘zachte pedagogiek’ of juist ‘discipline’ toe aan vrouwen?’
Andere wetenschappers, zoals hoogleraar
psychologie Jelle Jolles denken dat de slechtere
leerprestaties van jongens worden veroorzaakt
door het gegeven dat zelfstandig leren in het
huidige onderwijs centraal staat, iets wat meisjes
goed aankunnen terwijl jongens meer sturing
nodig hebben. Volgens Greetje Timmerman is
het niets nieuws dat jongens zodra ze naar de
middelbare school gaan een achterstand
oplopen ten opzichte van meisjes. ‘Vroeger zag
men dat als iets wat hoorde bij het opgroeien
van jongens. Het stereotype ‘stoere jongen’ en
‘braaf meisje’ speelt ook in de schoolbanken een
rol. De juf moet in elk geval niet de schuld
krijgen.’ Timmermans wordt in haar standpunt
gesterkt door onderzoek van Helma Koomen
(UvA), Suzanne Jak (UvA) en Jantine Spilt (VU).
Hieruit blijkt dat het niet waar is dat jongens een
slechtere relatie zouden hebben met juffen dan
met meesters. Het onderzoek wijst uit dat
vrouwen in alle opzichten betere relaties met
leerlingen ervaren dan mannen: closer, minder
conflictueus en minder gekenmerkt door
afhankelijkheid. Relaties met jongens blijken, of
de leerkracht nou een man of een vrouw is, meer
conflictueus dan die met meisjes. De relaties van
vrouwen met meisjes zijn daarnaast wel wat
hechter en warmer dan die met jongens.

Naar de sloot
Ook op de nieuwe school van mijn zoon zijn er
ongeveer twee meesters op dertig juffen. Toch
maak ik me eigenlijk totaal geen zorgen over de
ontwikkeling van mijn kind: hij gaat als een
speer. En, leuk om te melden: de school is wel
degelijk bezig met nieuwe vormen van
onderwijs. Zo is er op vrijdagochtend om elf uur
techniekles, waar de kinderen spannende
proefjes doen, figuurzagen en constructies

over
Meer hiejre op
lees nu.nl/
oudersvoalnkind
scho

HET KLEI-EXPERIMENT
Het volgende experiment is beroemd als het gaat om
het verschil in aanpak tussen meesters en juffen.
Geef alle kinderen in een kleuterklas een stuk klei en
laat het even op zijn beloop. Wat gebeurt er? De meisjes
gaan voorzichtig met de klei aan de slag: ze maken er
figuren, letters en cijfers van. De jongens maken er, voor
een buitenstaander, een puinhoop van: ze gooien de klei
tegen het plafond om te zien of het blijft plakken of
proppen hem in het sleutelgat van de deur. Hierop
reageren juf en meesters verschillend. De juf prijst de
meisjes en spreekt de jongens aan op het geklooi. De
meester daarentegen ziet eerder in dat de jongens met
een creatief proces bezig zijn en prijst hun experimen
teerdrift. ‘En, hoelang duurde het voordat de klei naar
beneden kwam? En, wat denk je, gaat de klei net zo
gemakkelijk uit als in het sleutelgat?’

‘er blijkt steeds dat er geen
relatie is tussen de sekse van
de docent en schoolprestaties’
HOOGLERAAR PROF. DR. GREETJE TIMMERMAN

ontwerpen. Laatst moest mijn zoon laarzen en
oude kleren aan, omdat hij met zijn klas naar ‘de
sloot’ ging. Schepnetten en grondboren gingen
mee voor het experiment dat ze daar zouden
gaan doen. Kortom, er komt langzamerhand
meer ruimte voor bewegen, onderzoeken, met
de handen bezig zijn. Al die leuke en leerzame
dingen waar meesters zo in uitblinken, en heel
veel juffen gelukkig ook. En reken maar dat de
meisjes in de klas daar net zoveel van genieten
als de jongens.
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