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JONGENSDIP

Henno Oldenbeuving
03 oktober 2019

GENERALISEREN?!

PROGRAMMA

1. Jongensdip en meiden
stress

2. Verschil met vroeger
3. Brein en hormonen
4. J/M (Leerstijlen)
5. Groepsdruk
6. Motivatie
7. Tips

SCHOOLLOOPBAAN

1

09-10-19

1. JONGENSDIP EN
MEIDENSTRESS
_____________________________________________

INZICHT:
Jongens blijven in alle
opzichten achter bij de
meisjes in het onderwijs
1.

Slagingspercentage meisjes is hoger

2.
3.

Er zitten meer meisjes in VWO
Meisjes stromen meer door naar HBO en WO

4.
5.

Percentage geslaagde meisjes in HBO & WO is hoger
(21%), studieduur jongens is langer
Meer uitval jongens

6.
7.

Meer studieswitchende jongens
60 % van de jongens op het MBO zit 1 niveau lager.
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STRESS BIJ MEISJES

WAT IS HET LEUKSTE AAN
DE ANDERE SEKSE?
1. Stress op steeds jongere leeftijd
2. Twee keer zoveel kans op depressie
en/of burn-out
3. 10 keer zoveel meisjes worden
behandeld aan eetstoornis

2. VERSCHIL MET VROEGER
`
2. TIJDSGEEST:
DE JONGERE VAN NU
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BEVEL à ONDERHANDELING

INTRINSIEKE
MOTIVATIE
=
geen vanzelfsprekendheid

‘Vertrouw niet blind op intrinsieke motivatie,
maar stuur, stimuleer, zorg voor structuur en hou
ze bij de les’
Piers Steel & Joseph Ferrari (2013). Seks, Education and Procrastination.

4

09-10-19

3. BREIN EN HORMONEN

BREIN PAS VOLGROEID
ROND 25 JAAR

Recent inzicht
“Ze zetten de prefrontale cortex
wel in als ze ergens gemotiveerd
voor zijn en het nut er van
inzien”

• betrokkenheid van school/peers/ ouders
• Instructie van de taak
• Nut en belang van die taak (emoties)
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(AGRESSIE-) ENERGIECURVE
Heftigheid
emoties

Crisis, F-F-F
♂ niet aanspreekbaar

♂ aanspreekbaar

♀: vaak meer verbale agressie, Lijken
aanspreekbaar, moeilijker vat op te krijgen

tijd

HORMONEN (11-14 JR.)
Testosteron x 700-800%
Oestrogeen ++

Het is gezond als jongens grenzen
zoeken. Het is ongezond als die niet
gegeven worden.

4. J/M

‘Jongensachtig?’

GENERALISEREN?!

Verschillen
Verschillen

30-10-2012,
Henno Oldenbeuving
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Ontwikkeling meisje in
vogelvlucht
Emotionele en cognitieve ontwikkeling sneller en geleidelijker

Taalontwikkeling 1-1,5 jaar sneller
Verschil in structuur hersenen; Meer verbindingen en minder
scheiding tussen afzonderlijke gebieden
De rijping en de integratie van verschillende hersenfuncties
vindt eerder plaats

Ontwikkeling jongen in
vogelvlucht
Jongens hebben moeite meer dingen tegelijk te doen
Jongens zijn impulsiever en hebben snel nieuwe interesse
Goed plannen komt later. Actie/onderzoek eerst
Jongens doen meer (nog) op gevoel dan op verstand

VERSCHILLENDE MOTIEVEN

FLOW-ERVARING
VO

PO
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Motieven jongens

Motieven meisjes
Reflectie; Conclusies zonder eigen ervaringen
Saamhorigheid (doorgroeien met vriendinnen)
Excelleren dmv persoonlijke aandacht (veiligheid)

Duidelijke stappen en opdrachten in training
Verantwoordelijkheid voor de club en team

Reflectie; Door zelf te doen
Rolmodellen en groeimogelijkheden
Spelen (trial and error)!
Verantwoordelijkheid voor resultaat, vrienden en team
Focus op competitie (de beste willen zijn/ beter willen worden)
Excelleren door uitdagingen en haalbare doelen (hoge lat)

Leerstijlen

‘JONGENSACHTIG’

‘MEISJESACHTIG’

TRIAL-AND-ERROR LEREN

STAP-VOOR-STAP LEREN

COMPETITIE

SAMENWERKEN

UITDAGING

VEILIGHEID

DIRECTE FEEDBACK

‘WAT-VIND-JE-ER-ZELF-VAN?’ FEEDBACK

PEDAGOGISCHE
GRONDHOUDING

Aandacht en begrip

Vertrouwen en bevestiging

REFLECTEREN
Snelle mogelijkheid tot reflectie
Conclusies zonder eigen ervaringen

SLANGENKUIL
OF APENROTS?

Reflecteren niet automatisch!
Maar wel nodig om te leren!
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5. GROEPSDRUK
Kenmerken conflicten
Jongens: fysiek, verbaal geweld, intimidatie,
impulsief, uitlokken, vlagen
Meisjes: uitsluiting, vernedering,
gezichtsverlies, valkuilen, nooit klaar

Reacties
Jongens: je niet laten kennen, eerst
meebuigen, verbijten, terugslaan, klaar!
Meisjes: dichtslaan, verdrietig zijn, steun
zoeken, ontwijken, lief gevonden willen
worden, nooit klaar

Reflectie, huh? ….oh dat!

Stoeien en
schreeuwen helpen
om een veilige en
heldere rangorde te
bepalen.

6.

MOTIVATIE
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3 Elementen van motivatie
Daniel Pink: management goeroe, schrijver

Zingeving

Motivatie
• Autonomie
• Competentie
• Relatie

• Autonomie
• Meesterschap
• Zingeving

Motivatie

Veiligheid en
randvoorwaarden

Autonomie

Verbinding

Motivatie en
verantwoordelijkheid

Meesterschap

RANDVOORWAARDEN
___________________________
VERBONDENHEID

COMPETENTIE (groeipad)
‘IK WIL VERDER KOMEN’
_____________________________________________________________________________________________________________________

‘IK WIL ME VERBONDEN VOELEN’
FAAL

AUTONOMIE

FAAL

‘IK WIL RUIMTE HEBBEN’

COMPETENTIE
‘IK WIL VERDER KOMEN’

FAAL
WIN

FAAL
WIN

RUIMTE VOOR GLORIEUS FALEN!
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1
HART-HOOFD-HANDEN
Heb aandacht voor alle drie.
Laat ze zowel denken als doen als dromen.

7. TIPS

2
UITDAGING vs VEILIGHEID
Leg de lat soms wat hoger!
Een verwachtingsvolle instelling helpt bij vertrouwen
Zorg wel voor een veilige omgeving.

3
‘TRIAL AND ERROR’
EN ECHT
Is er genoeg ruimte voor experiment en falen?
Leer ze reflecteren op concrete acties

4
COMPETITIE

5
DIRECTE FEEDBACK

Met elkaar, maar ook met zichzelf

Wees niet te talig, stel niet te lang uit en wees
duidelijk (consistence)

Daag ze uit!

Stuur en structuur
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6
‘SHOW ME THE WAY’

7
POSITIEVE FEEDBACK

‘Hoe ver nog grote smurf?’

Benader het kind met een ‘growth’ mindset

Zorg voor voorspelbaarheid!

8
ROLMODELLEN

Geef feedback op het proces

9
MOTIVATIE IN BEELD
Waarvan krijgen ze ‘boevenogen’?

Zichtbaar, haalbaar en benaderbaar

‘Wat vind je leuk?’
‘WAT KAN IK ALLEMAAL?’

10
SOCIALE OMGEVING IN
BEELD
Is er sprake van afremming of stimulering?
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