
 

Boys & Girls Strategieën voor Onderwijs aan Jongens en Meisjes in het basisonderwijs 

Een boek voor Leraren in het Basisonderwijs is een onmisbaar hulpmiddel voor leraren die werken met leerlingen van groep  

1 t/m 8. Ook voor professionals in de vroege voorschoolse educatie, kindercentra en buitenschoolse opvang heeft het veel te 

bieden. Het combineert op eenvoudige en direct toepasbare wijze de wetenschap op het gebied van de hersenen met 

onderwijsstrategieën. Dit is het soort boek dat leraren willen, één dat de juiste balans biedt tussen ‘net genoeg’ theorie voor 

het opdoen van kennis en veel oefening, zodat ze op maandagmorgen de strategieën direct kunnen toepassen. 

In zijn klassieke bestseller 'Boys and Girls Learn Differently', verklaarde Michael Gurian de oorsprong en aard van gender-

verschillen in de klas. In zijn boek onderzocht hij het gedrag dat leerkrachten waarnamen en de uitdagingen waarmee zij 

geconfronteerd werden met zowel jongens als meisjes in de klas. Zijn volgende stap, het boek 'Strategies for Teaching Boys 

and Girls', biedt docenten een hands-on tool gebaseerd op onderzoek en training van het Gurian Instituut met basisscholen 

en schooldistricten. Dit is een boek dat praktische strategieën, lessen en activiteiten biedt die in deklas zijn getest en die 

ontwikkeld zijn om de unieke sterke punten van jongens en meisjes tot uiting te laten komen. 

Het boek is bedoeld om leerkrachten  een solide basis te geven inzake leer- en studiegewoonten, die leerlingen in de klas en 

thuis kunnen gebruiken. Het omvat de belangrijkste studiegebieden en biedt beproefde technieken om leren aantrekkelijker 

te maken voor alle leerlingen, ongeacht het onderwerp. Dit boek is een essentiële bron voor alle leerkrachten die het 

onderwijs willen verbeteren en het beste uit leerlingen willen halen -ongeacht hun geslacht, maar juist door daar feeling voor 

te ontwikkelen.  

De inleiding van deze boekvertaling is geschreven door Lauk Woltring, gedragsspecialist. 
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