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Woord vooraf
Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw deden jongens het naar behoren in het onderwijs. Ze presteerden beter in rekenen en wiskunde dan meisjes en gemiddeld slaagden er meer jongens voor hun eindexamen. Ook gingen meer jongens studeren: ze waren in diverse studierichtingen oververtegenwoordigd, zoals in de exacte
wetenschappen en de geneeskunde. Het landelijke programma ‘Marie, word wijzer!’ in
de jaren tachtig beoogde dan ook om de onderwijsdeelname van meisjes te vergroten,
zodat hun kansen in de samenleving zouden groeien. Sindsdien zijn de sekseverschillen in leren en studieprestaties snel kleiner geworden en tegenwoordig doen meisjes
het op veel domeinen beter dan jongens. Ze hebben betere prestaties, een betere leermotivatie en studeren korter, en er is een hoger percentage meisjes dat de studie afmaakt, in vergelijking tot jongens. Dit geldt zowel voor het voortgezet onderwijs als
voor het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. En ook aan het eind van
de basisschool lijken jongens het minder goed te doen.
Marie is dus wijzer geworden, maar hoe zit het met Paul en Achmed? En: Waar komen
de verschillen in studieprestaties en leermotivatie vandaan? In ieder geval spelen sociale en culturele factoren een belangrijke rol, dat is in de afgelopen decennia wel duidelijk geworden. Tot voor kort werden aan meisjes wat minder – of in ieder geval andere –
eisen gesteld (‘Myrthe, vergeet niet dat je een meisje bent’). En hun gedrag en
studiekeuzes zijn daar zeker door bepaald want ‘wiskunde is voor jongens’ ...
Daarnaast blijken ook biologische factoren en de neuropsychologische ontwikkeling
van jongens en meisjes een belangrijke rol te spelen. De overgrote meerderheid van de
meisjes komt een tot twee jaar eerder in de puberteit dan jongens; dat was al lang bekend. Maar pas recentelijk is ontdekt dat ook de rijping van – onderdelen van – de hersenen bij jongens wat trager verloopt en pas rond het 25e jaar is voltooid. Bij meisjes is
dat gewoonlijk twee jaar eerder. De meeste meisjes lopen daardoor al aan het einde van
de kindertijd wat voor in de ontwikkeling van zelfinzicht en van talige functies.
De meeste jongens daarentegen hebben vanaf de vroege jeugd een wat beter ruimtelijk
inzicht en zij ontwikkelen zich motorisch wat sterker. Al op basisschoolleeftijd zijn ze
wat ondernemender dan meisjes en volgen een wat meer op ‘handelen en doen’ gerichte strategie. Daarmee ontwikkelen jongens vaardigheden die hen in de volwassenheid goed van pas zullen komen. Maar: het leidt ook tot gedrag dat tot problemen kan
leiden in de schoolse context. Want hun nog wat impulsieve gedrag en matig ontwikkelde zelfregulatie brengt hen vaker in conflict met leraar en opvoeder: al op de basisschool.
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Het hoe en waarom van de vaak matige schoolprestaties van jongens, en hun voor leraar en opvoeder lastige gedrag worden sterk beschreven in dit boek, De ontwikkeling
van jongens in het onderwijs, dat onder redactie van Lauk Woltring en Dick van der Wateren tot stand is gekomen. Met acht co-auteurs hebben zij een praktijkboek gemaakt
waarin veel kennis en ervaring over jongens en hun ontwikkeling in verband zijn gebracht met recente inzichten in zowel de psychosociale, als de biologische en de pedagogische aspecten van de ontwikkeling. Uitgangspunt is het nu goed gedocumenteerde feit dat jongens het gemiddeld slechter doen in het onderwijs. Het is een bijzonder
boek omdat het gaat over ontwikkeling: over die hele, lange, periode van kindertijd en
jeugd. De auteurs maken daarmee duidelijk dat jongens (en meisjes) niet ‘af’ zijn op
hun tiende, hun vijftiende of twintigste. Ze zijn nog ‘werk in uitvoering’.
Dit boek zie ik als een waardevol pleidooi om het soms – inderdaad – wat lastige gedrag
van een jongen beter te begrijpen. Dat is belangrijk, want beter inzicht in de factoren
waardoor gedrag en cognitief functioneren worden bepaald, maakt het voor leraar en
opvoeder veel gemakkelijker om hen goed te begeleiden en tot ontplooiing te brengen.
Dat kind en tiener nog ‘werk in uitvoering’ zijn, geldt natuurlijk voor jongens én voor
meisjes. Dit boek is bijzonder, juist omdat het nou eens alle aandacht geeft aan jongens. Dat heeft het voordeel dat we jongens en hun ontwikkeling kunnen bekijken
zonder steeds de vergelijking te hoeven maken met ‘de meisjes die braaf zijn, goede
cijfers halen en wél begrijpen waar het om gaat’. (Wat niet wegneemt dat het goed zou
zijn om ook eens speciale aandacht te geven aan de ontwikkeling van meisjes en ‘hoe
hen te stimuleren om net zo ondernemend te worden als jongens …’).
Het boek is multidimensionaal van opzet en geeft inzicht in zowel de sociale als de psychologische en de biologische aspecten van de ontwikkeling van jongens. Het is waardevol dat het boek een lans breekt voor een integrale benadering en uitgaat van een helder biopsychosociaal model. Dit model en de nadruk op ‘ontwikkeling’ heeft het grote
voordeel dat veel aandacht gegeven kan worden aan de consequenties voor de praktijk.
Het zal beslist nog wel goed komen met onze jongens. Leer in dit boek hoe met hen
om te gaan en gebruik de grote praktijkkennis en theoretische inzichten van de auteurs om de voor veel jeugdigen lastige periode van ‘kommer en kwel’ om te zetten in
een van ‘kansen en mogelijkheden’.
Prof. dr. Jelle Jolles
Jelle Jolles is hoogleraar em. aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Maastricht, oprichter van het Centrum Brein & Leren en auteur van onder meer het boek Het tienerbrein (2017). Zijn activiteiten richten zich op de relatie tussen leren, brein en ontplooiing
bij kinderen en adolescenten. Hij pleit voor een actieve dialoog tussen academia en de onderwijspraktijk met als doel het verbeteren van de ontplooiingsmogelijkheden van jeugdigen. Nadere informatie: www.jellejolles.nl.
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Casus 1 Geef ze de ruimte (door Hartger Wassink)
Op de basisschool ging het nog wel. Daar mocht zoonlief van de leerkracht staand zijn
sommen maken als hij dat prettiger vond. Of even buiten een rondje rennen of tegen
een bal schoppen, als hij dat nodig had. Sowieso kon hij meer zijn eigen dag indelen.
Op de middelbare school ging het alsnog mis. Daar bleek het toch de bedoeling dat
hij eerst zou leren stilzitten en luisteren, voordat hij zelf aan de slag kon. Maar dat
niet-beargumenteerde moeten, het gebrek aan mogelijkheden om zelf keuzes te maken, ook al waren dat misschien de verkeerde, dat zorgde ervoor dat hij compleet
afhaakte. Tegen de tijd dat hij wel zelf bezig mocht met de proefjes voor het (toegegeven) spannende CSI-project dat de natuurkundeleraar had voorbereid, hing hij
lusteloos in zijn stoel. Wat de wrevel van de leraar opwekte, wat bij mijn zoon weer
de overtuiging versterkte dat hij hier niets te zoeken had. Iedereen haatte hem toch
in deze ‘jeugdgevangenis’, zoals hij het zelf noemde.
Toen hij eenmaal thuiszitter was, gaf hij vanaf de eerste week gymles op zijn oude
basisschool. Iedere maandag, in drie maanden geen week overgeslagen, zelfs niet
toen de gymleraar die hij ondersteunde zelf ziek was. Hij werkte drie dagen in de
week als bakkershulpje, zonder problemen. Op het voetbalveld was hij fanatiek, ook
wel eens fel, maar hij respecteerde de autoriteit van de trainer en de scheidsrechter.
Onze twee dochters zaten op dezelfde school. Ze kenden precies de leraren waar
hun broertje bonje mee kreeg. Maar zij pasten zich aan. Glimlachten als het nodig
was, deden ander werk tijdens saaie lessen, zetten hun verstand op nul en gilden het
pas thuis uit van frustratie. Modelleerlingen volgens de leraren – die moesten eens
weten waar de gesprekken aan de eettafel over gingen. Dan was onze zoon in ieder
geval eerlijk tegen de leraren. Hij liet direct weten wat hem wel of niet boeide. Hij
vroeg steeds naar het waarom van bepaalde lessen. ‘Ik ga naar de stad en koop een
rode jurk’– vertaal in het Frans. Waarom? Helaas waren de meeste leraren niet in
staat de consequenties te overzien uit het ontbreken van een zinnig antwoord. Jongens hebben meer ruimte nodig. Letterlijk: om te bewegen, te stoeien, te klooien.
Figuurlijk: om vragen te stellen, er iets van te vinden, zelf keuzes te maken. Als leraren in staat zijn die ruimte te maken, dan zullen ze ontdekken dat het hun zelf ook
meer ruimte geeft. Onze zoon heeft inmiddels een plek waar dat zo is. Waar gelukkige leraren werken met gelukkige leerlingen. En als hij ooit een rode jurk nodig
heeft, leent hij er wel een van zijn zussen.
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Wat doe je daar?
Welkom in dit boek. Het nodigt lezers uit om nieuwsgierig en vol verwondering te kijken naar de ontwikkeling van jongens van 0 tot 24 jaar en hun gang door het onderwijs, van primair tot hoger onderwijs. Ontdek hoe zij zich ontwikkelen uit het ruwe
materiaal van hun aanleg, hoe zij ervaringen opzoeken en aangeboden krijgen, verzamelen en verwerken. Die lange lijn van 0 tot 24 is gekozen om zicht te krijgen op allerlei cumulatieve invloeden op hun groei, zowel binnen als buiten het onderwijs. Dit
boek is bedoeld voor professionals in en om het onderwijs, en voor ouders, opvoeders
en begeleiders. De subtitel Wat doe je daar? verwijst naar de neiging van veel jongens
tot doen, handelen, iets uitproberen, maar duidt ook op oprechte interesse in hen. Anderzijds klinkt er de neiging van volwassenen in door om jongens steeds ter verantwoording te roepen. En tot slot roept het de vraag op wat het onderwijs jongens te bieden heeft: wat hebben ze daar te zoeken?
Waarom dit boek speciaal over jongens?
Het is fijn dat het met steeds meer meisjes op allerlei terreinen steeds beter gaat, zo op
het oog ook in het onderwijs. Maar hoe gaat het eigenlijk met de jongens? Lange tijd
was de stilzwijgende gedachte dat zij zich maar moesten aanpassen en dat gebeurt ook
wel, maar zo werkt het niet altijd, soms integendeel. Ondanks allerlei aandacht voor
jongens in het onderwijs doen de meeste jongens het in bijna alle schoolsoorten nog
steeds minder goed dan de meeste meisjes.1 Voor meer details zie hoofdstuk 4 tot en
met 12 en de website www.lannoocampus.nl (zie pagina 2) waarop met name statistieken over jongens en meisjes in vele onderwijssoorten zijn opgenomen.
Maar hoe definiëren wij dan ‘goed’ in het onderwijs? Wat zou er geleerd moeten worden? Waarom en waartoe? Wat zijn eigenlijk de doelen en wat is de bedoeling van het
onderwijs? Wat zijn de maatstaven? Wat meten we eigenlijk op welke leeftijd? En wat
weten we dan? En waarom schrijven we niet gewoon, genderneutraal, over kinderen en
jongeren? Zo groot zijn de verschillen met meisjes toch niet? Ieder kind is toch anders?
Natuurlijk, en toch blijken, gemiddeld, de verschillen tussen jongens en meisjes in het
onderwijs groot te zijn, niet alleen qua prestaties maar ook qua gedrag, beweeglijkheid,
aandacht, motivatie en met name het tempo van hun ontwikkeling en rijping.
Debat: specifieke aandacht voor jongens of gevoel voor sekseverschillen?
Jongens en meisjes overlappen elkaar in hun ontwikkeling op vele punten, de verschillen zijn vaak diffuus, mannen en vrouwen trekken steeds meer sámen op en
kunnen elkaar inspireren. Pleiten voor gescheiden onderwijs schiet te ver door en
past niet bij onze samenleving. Ervaring met gescheiden onderwijs leert dat het sommige jongens en sommige meisjes helpt bij sommige vakken, maar dat anderen in
1 Recent kwam dit weer eens scherp in beeld, nu blijkt dat slechts 35% van de jongens zijn havo-diploma binnen 5 jaar haalt, bij de meisjes is dat overigens ook maar 50%. (Inspectie, Staat van het
onderwijs 2019).

18

de on t wikkel ing van jongens in he t onder wijs

zulke scholen beperkt worden en bijzonder ongelukkig zijn. Op jongensscholen is
meer onderling geweld, op meisjesscholen kunnen meisjes elkaar ook beperken. De
data uit veel onderzoek wijzen qua leerprestaties niet op heldere voordelen voor óf gescheiden óf gemengd onderwijs (Halpern, 2012; Mael et al. 2005; Pahlke, 2013). Verder doen jongens het niet altijd goed op scholen waar meisjes het goed doen, maar op
scholen waar jongens het goed doen presteren meisjes ook goed.2 Meer aandacht voor
de jongens en hoe zij opgroeien, kan ook meisjes uitdagen om kwaliteiten te ontplooien als experimenteren, trial & error, out-of-the-box denken, overzienbare risico’s nemen, en zo meer.
Meisjes waren en zijn vaak onderwerp van campagnes om seksueel geweld aan te
kaarten, hen te helpen opgroeien tot zelfstandige vrouwen, te gaan studeren en carrière te maken. Dat lijkt aardig te lukken, al moet er nog meer gebeuren. Maar nu zijn
ook jongens aan bod omdat het met velen niet zo goed gaat, met niet alleen nare gevolgen voor henzelf maar ook voor hun contacten met de andere sekse en voor de maatschappij als geheel. Heroriëntatie biedt ook jongens meer perspectief: de last van de
hypotheek draag je samen, vaderschap en zorg voor opvoeding en huishouden geeft
hen een bredere betekenis in een veelzijdiger bestaan. Deze voordelen staan bij opgroeiende jongens echter niet zo helder voor ogen met hun geringere planningsvaardigheid en anticipatie, hun sterkere oriëntatie op het hier en nu en soms weinig-inspirerende voorbeelden. Schrijven over jongens in het onderwijs is ook schrijven over
mannelijkheid in al z’n vormen.3 Jongens zijn immers bezig met wat het is om jongen
te zijn, of je nu hetero, homo, biseksueel of intergender bent, Marokkaan in Amsterdam-West, witte zoon van een stratenmaker, ambtenaar of ondernemer. Daar gaat veel
van hun energie in zitten (Woltring, 1988, 1996, 2017a, Connell, 1995).4
Toen SIRE in 2017 naar aanleiding van signalen van ouders over hun zoons de campagne Laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn? voerde, viel het in de reacties op hoe beducht men is voor stereotypen, heel anders dan wanneer het over emancipatie van
meisjes ging of gaat. Men is beducht om belangrijke – inderdaad: gemiddelde – verschillen te benoemen. Dat was lange tijd anders: vanaf de feministische golf in de jaren
1960-1970 gaat het terecht veel over meisjes en vrouwen, hun achterstand en behoeften, hun kwaliteiten, hun positie en later ook over allerlei specifieke gendergroepen.
Prima, laat hun rechten tot het uiterste worden verdedigd, zeker nu die soms weer
2 Henno Oldenbeuving na een onderzoek bij Youngworks op 10 verschillende scholen (november
2011). Niet gepubliceerd, maar dit komt overeen met indrukken van andere auteurs en vraagt zeker
om nader onderzoek.
3 Dit boek gaat niet specifiek over kinderen met een migratieachterstand of uit milieus met een lage
sociaal economische status, al komen die achtergronden wel in diverse hoofdstukken aan de orde.
4 R.W.Connell schreef in 1995 het invloedrijke ‘Masculinities’ over de aard en constructie van mannelijke identiteit. Er bestaan meer ‘mannelijkheden’, elk samenhangend met uiteenlopende machtsposities in een wereldwijde ‘gender-orde’ waarin mannen enerzijds eenzijdig worden overbelast,
anderzijds nog steeds vaak worden bevoorrecht boven vrouwen. Dominant, maar gelukkig? Dit
werpt ook lastige vragen op voor mannen en jongens.
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worden bedreigd. Al vanaf de jaren ’80 zijn oog voor diversiteit, actieve bestrijding van
seksueel geweld en herverdeling van taken essentieel. Dat hoeft de ogen echter niet te
sluiten voor de achterstand, positie, vragen en dilemma’s van veel jongens. Integendeel: verwaarlozing van jongens en de opgaven waar zij voor staan en hun reacties
daarop, leidt mogelijk juist tot (seksueel) geweld.

Score op eigenschap of vaardigheid
Figuur 1.1 Overlappende eigenschappen en vaardigheden. Je kunt jongens en meisjes op veel eigenschappen en vaardigheden vergelijken. Soms betreft de ene curve meisjes en de andere jongens en
soms andersom. Het zijn geen absolute verschillen. De ene vaardigheid ontwikkelen meisjes gemakkelijker, de andere jongens. Het verschil tussen de gemiddelden is meestal niet erg groot en hangt af
van het te meten item, maar wordt groter zonder de uitersten. Per leeftijdsklasse zie je ook grotere
verschillen omdat de ontwikkeling en rijping bij jongens meer tijd vraagt.

In veel commentaren op de campagne en überhaupt bij specifieke aandacht voor jongens komt de zin terug: ‘de verschillen tussen jongens onderling en meisjes onderling
zijn groter dan het verschil tussen jongens en meisjes’. Dit klopt met de uitersten in het
spectrum ‘jongens’ en het spectrum ‘meisjes’, maar dit lijkt soms meer een mantra om
discussie te bezweren. Zo verdwijnen relevante verschillen in het opgroeien van jongens en meisjes uit het zicht. Waar zijn de m/v verschillen reëel, leuk, interessant, en
waar zijn ze hinderlijk? Daar kunnen we het over hebben en waar mogelijk aanpassen
of beÏnvloeden. Vergelijk 100 jongens en 100 meisjes op beweeglijkheid, groeitempo,
vloeiend taalgebruik, fijne en grote motoriek, concentratievermogen, experimenteerdrang, impulsiviteit, ongelukken, zelfregulering en verbale of fysieke communicatie.
Zonder overdrijving ontstaat een duidelijk en genuanceerd beeld van verschillen; gemeld door ouders, pedagogen, jeugdhulpverleners en leerkrachten en goed onderzocht
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in bijvoorbeeld de biopsychosociale wetenschappen.5 Door iets te doen, mee te maken
en fouten te maken, maken jongens de nodige verbindingen in hun brein (leren) en
daarvoor hebben ze nieuwe uitdagingen en zowel fysieke als ‘mentale ruimte’ nodig.
Die zoeken ze ook op, zij hebben ook zeker grenzen nodig, maar mét speelruimte én
feedback, hetgeen overigens ook tot fantastische resultaten kan leiden. Bij de meeste
meisjes zijn veel neurale netwerken en functies in het brein van meet af aan al meer
verbonden. Zij kijken al eerder vooruit en schatten de gevolgen en gevaren van hun
handelingen zelf in, soms overigens te sterk en dan hebben juist zíj veilige stimulans
nodig om wat meer risico te nemen en dingen uit te proberen. Ouders en de school bieden niet altijd die nodige ruimte aan jongens. De klaslokalen zijn vaak letterlijk te klein,
de inrichting thuis te kwetsbaar en de opvoeders te beschermend of risicomijdend.

Kader 1 * Afwijkend gedrag
Een jeugdverpleegkundige reageerde op de SIRE-campagne: ‘Ik ben op dit moment
een aantal kind-dossiers aan het bijwerken van voor de zomervakantie. Van de 19 kinderen uit het zorgoverleg op school wegens ‘afwijkend’ gedrag, betrof het 17 jongens. Het
gaat om kinderen op de basisschool: grotendeels slechte concentratie, onrustig gedrag,
opstandig, ‘toont niet gelukkig’, etc. Heel vaak noem ik het verschil van het benaderen
van jongens en meisjes, heb daar oog voor! Want dat wordt nog lang niet voldoende gezien in het onderwijs, zo is mijn ervaring.’ (TV, Nieuwsuur 25-8-2017).

Dit is geen uitzondering; de afgelopen jaren gaf ik (LW) honderden lezingen en trainingen in jeugdzorg, onderwijs en kinderdagverblijven. Dit geluid laat zich steeds
weer in andere woorden horen. Wie met jongens werkt, herkent het beeld en de cijfers.
Veel ouders reageren opgelucht op de huidige aandacht. Hoe verder je echter van de
werkvloer komt –– management, bestuurders, ambtenaren, emancipatie- en genderwetenschappers of ‘standpuntologen’ in de media – hoe verder het onderwerp ‘jongens’ uit zicht raakt, hoe meer het wordt gerelativeerd. In veel nota’s over ‘het jongensprobleem’ staat steeds weer: het valt wel mee en anders moet je dat toch echt
individuéél benaderen. Dat heeft gezien de cijfers nog niet gewerkt, integendeel: reactionaire bewegingen als Alt-right dreigen zich meester te maken van de thematiek. Samenhang, samenwerking en ontwikkeling van een visie lijken te wijken voor, of op te
lossen in, een polariserende ‘identitaire strijd’ rond gendervraagstukken waarbij de
scheidslijnen steeds belangrijker zijn dan het bindende element.
Je kunt nooit zeggen: ‘Dit is een jongen, dus ...’ of ‘Dit is een meisje, dus …’. Dat zou kinderen reduceren tot slechts één dimensie, hun geslacht, en er is zoveel meer.

5 De term komt (LW) van Diana Halpern (2012). Miller en Halpern (2014) deden een gezaghebbende
overzichtsstudie naar ‘The new science of cognitive sex differences’, zie ook figuur 1.2.
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