
door Monique Marreveld

‘Ga toch weg, engerd!’ Freerk Ykema kreeg vroeger veel
negatieve reacties als hij zei dat er verschillen waren tus-
sen jongens en meisjes. ‘Dat was politiek incorrect. Maar
inmiddels is er genoeg wetenschappelijk materiaal dat er-
op wijst dat jongens in aanleg anders zijn. Hersenen zijn
plooibaar, maar de blauwdruk verander je niet.’
Ykema was jarenlang gymdocent en remedial teacher op
de Gemeentelijke Scholengemeenschap in het Noord-Hol-
landse Schagen. Hij ontwikkelde er zijn zogenoemde
Rots&Water-programma, dat rekening houdt met de
sekseverschillen tussen kinderen.
Ykema: ‘Jongens hebben andere kwaliteiten en proble-
men  dan meisjes: ze zijn energiek, onderzoekend, ze zoe-
ken een uitdaging (competitief, dapper) maar ze hebben
ook strakke, strenge regels nodig, structuur en veiligheid.
Meisjes passen zich sneller aan, willen graag lief gevon-
den worden, zijn zorgzaam, zijn veel taliger. Als ik te laat
was in de gymles, zag ik het telkens weer geïllustreerd: de
jongens waren gevaarlijke, stomme dingen aan het doen

en de meisjes zaten bij elkaar te kletsen op een bankje.’
Feit is dat jongens bij hun geboorte ongeveer negen keer
meer testosteronhormoon hebben dan meisjes. Testosteron
remt de ontwikkeling van de linkerhersenhelft (waar onder
andere taalontwikkeling gesitueerd is) tijdens de zwanger-
schap en in de eerste maanden daarna. De groei van de rech-
terhersenhelft, waar onder andere ruimtelijk inzicht is gesi-
tueerd, wordt juist door dit hormoon gestimuleerd.

AGRESSIE
Uit onderzoek blijkt dat er verband is tussen testosteron en
activiteit en agressie. Verhelderend voor wie weet dat de
hoeveelheid testosteron bij jongens rond hun vierde jaar
verdubbelt en tussen hun elfde en veertiende jaar nog eens
met 800 procent toeneemt! Ykema: ‘En juist dan moeten ze
de hele dag stilzitten op school. Dat gaat niet goed. Ik pleit
ervoor jongens te laten bewegen: zet hun energie positief in
en maak gebruik van die testosteron-factor.’ 
Op het GSG trainde Ykema duizenden leerlingen; jaarlijks
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Steeds zijn het weer jongens. Die problemen veroorzaken op school of in het win-
kelcentrum rondhangen. Wat is er toch met ze aan de hand? Om jongens aan
school te binden, is een andere aanpak nodig. Bewust omgaan met verschillen tus-
sen jongens en meisjes kan gedonder voorkomen.

Aandacht voor testosteron helpt leerkracht in de klas

De t-factor

‘Martine Delfos heeft wel een punt als
ze zegt dat tegenwoordig het meisje de
ideale leerling is.’ Dat vindt Louis Ta-
vecchio, hoogleraar kinderopvang aan
de Universiteit van Amsterdam (zie pa-
gina 6). Ook Jelle Jolles, hoogleraar
hersenwetenschappen aan de Universi-
teit van Maastricht, heeft de Utrechtse
psychologe hoog zitten. Opmerkelijk,
want nog niet alle modellen die Marti-
ne Delfos heeft ontworpen, zijn weten-
schappelijk bewezen. In onderwijskrin-
gen doet Delfos het goed. Regelmatig
treedt ze op congressen op, met haar
verhaal over de verschillen tussen jon-
gens en meisjes, en over autisme en
aanverwante stoornissen. Haar boeken

gaan in groten getale over de toonbank.
De schoonheid van het verschil (2004),
over verschillen tussen mannen en vrou-
wen, is al aan zijn derde druk toe.
Centraal in het verhaal van Delfos
staat dat jongens en meisjes dezelfde
capaciteiten kunnen hebben, maar dat
hun voorkeursgedrag verschilt: compe-
titie versus zorg. ‘Er is een verschil in
gerichtheid. Dat verschil is een gevolg
van menselijke selectie, provelutie, zo-
als ik dat noem. De mens is de soort die
het langst verzorgd moet worden na de
geboorte en die noodzaak heeft evolu-
tionair gezorgd voor de noodzaak van
uitwisselbaarheid van gedrag.’
Jongens en meisjes zijn kortom gelijk-

waardig, zegt Delfos, maar niet gelijk.
Wie kinderen een dienst wil bewijzen,
moet uitgaan van die verschillen in
plaats van te doen alsof die verschillen
er niet zijn. We moeten kinderen op-
voeden met de biologische stroom mee,
stelt Delfos. In de nature or nurture-
discussie staat zij op het standpunt dat
er een derde factor is, de rijping van
het centrale zenuwstelsel, en dat socia-
lisatie deels aansluit bij basale structu-
ren in de hersenen.
Delfos: ‘Wat we nu steeds vaker vast-
stellen is dat de hersenen van mannen
en vrouwen niet zozeer verschillend
zijn, maar wel hoe hersenen op dingen
reageren. Meisjes hebben meer witte

De ideale leerlinge



keert hij terug om nieuwe docenten als onderdeel
van hun introductie een Rots&Water-training te ge-
ven. Alle leerlingen van het GSG krijgen in de derde
klas een module r&w. Daarnaast zijn er zogenoemde
zorgklassen en reboundgroepen die op intensievere
basis rots&watertraining krijgen.
Het Gadaku Instituut/R&W-instituut van Ykema traint
naar eigen zeggen jaarlijks zo’n twaalfhonderd Neder-
landse en wereldwijd 2000 hulpverleners en professio-
nals in onderwijs, politie en (gezondheids)zorg. Lande-
lijk worden jaarlijks duizenden kinderen door r&w-trai-
ners getraind op honderden basis- en middelbare scho-
len. Het r&w-programma won in 2001 de Jan Brouwer-
prijs voor het meest effectieve programma voor preventie
van geweld en het verminderen van kindermishandeling.
Dit jaar kreeg het eenzelfde soort prijs in België.

BEWEGEN
Maar wat is rots & water nu precies? Ykema noemt het een
psycho-fysiek programma; via fysieke oefening, momen-
ten voor zelfreflectie en kringgesprekken werkt het aan
zelfreflectie, zelfbeheersing en zelfvertrouwen. De rots
staat voor de keuze weloverwogen nee te zeggen tegen be-
paalde uitdagingen en een eigen weg te leren gaan, het
water staat voor communicatie en de bereidheid ergens in
mee te gaan. In zijn training leren jongens en meisjes/man-
nen en vrouwen beter communiceren en zich mentaal-
emotioneel ontwikkelen.
Bewegen is een belangrijk aspect van de training. Volgens
Ykema heeft beweging voor jongens een extra functie.
‘Jongens volgen in het algemeen een fysiek-emotionele
ontwikkelingsweg en meisjes een verbaal-emotionele ont-
wikkelingsweg. Met andere woorden, beweging is voor
jongens vooral een middel om tot zelfkennis te komen en
zelfrespect te ontwikkelen. Pas dan leren ze zich verplaat-
sen in een ander. Meisjes kennen deze ingang ook wel,
maar daarnaast komen zij tot zelfkennis en bouwen zij

vriendschappen en sociale netwerken op door met elkaar
te praten. Mijn doel is te proberen jongens bewuster te
maken van zichzelf en anderen, ze te leren denken voor ze
doen en zodoende betere communicatievaardigheden te
ontwikkelen. Zodat ze minder impulsief reageren en kun-
nen kiezen tussen een rots- of een wateractie. Het gaat om
het leren beheersen en beheren van hun energie. De oefe-
ningen voor meisjes zijn meer bedoeld om zelfvertrouwen
te ontwikkelen, ze te overtuigen dat ze vaak meer kunnen
dan ze denken. Wij leren ze ook zich assertief op te stellen
en indien nodig zichzelf te leren verdedigen.’
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stof in hun corpus callosum en leggen
daardoor voortdurend verbindingen.
Jongens hebben meer witte stof in hun
rechterhersenhelft en leggen binnen de
rechterhersenhelft verbindingen. Meis-
jes hebben de neiging te doen wat er
van hun gevraagd wordt, ze doen het
altijd beter dan jongens. Jongens heb-
ben niet de neiging om zich aan te pas-
sen en moeten geprikkeld worden, uit-
gedaagd.’
‘Jongens zijn altijd bezig met rangor-
de, zijn vaak aan het stoeien, vechten.
In het onderwijs moeten we niet tegen
jongens zeggen: hou op met dat ge-
vecht, maar we moeten ze leren dat er
ook andere rangorden zijn dan alleen

die van de vuisten. We proberen nu
vaak meisjes van ze te maken. Ze horen
voortdurend: doe dit niet, doe dat niet.
Jongens worden aangesproken op
meisjeskwaliteiten. Dat werkt niet en
resulteert in motivatieproblemen en
uitval.’
‘Het onderwijs leuk maken, werkt ook
niet. Als een jongen spijbelt, wordt ge-
vraagd: “Vind je het niet leuk op
school? Word je gepest? Is er iets?”
“Mmmm, nee.” Kinderen willen geen
leuk onderwijs. Jongens willen uitge-
daagd worden en meisjes willen ge-
waardeerd worden.
‘Ik spreek vaak docenten die zeggen:
“Die ateliers bij ons, dat wil maar niet

vlot lopen. Het is vooral een drama
voor de jongens.” Maar dat is logisch,
ze moeten steeds weer functioneren in
een nieuwe groep, dus ze moeten
steeds opnieuw uitvechten wie de baas
is. Dat geeft onrust en dat werkt niet.
‘Als je accepteert dat er verschillen zijn
tussen jongens en meisjes, heeft dat ko-
lossale gevolgen. Het onderwijs moet
anders. Maar één ding is duidelijk,
welk onderwijs je jongens ook geeft,
meisjes doen het er goed op. Voor meis-
jes maakt het niet zoveel uit. Zij passen
zich aan. Als we ons richten op het ver-
beteren van onderwijs aan jongens,
gaan meisjes het automatisch ook be-
ter doen.’ 
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EYE-OPENER
Voor sommige docenten is de testosteron-factor waar Yke-
ma zoveel aandacht aan besteedt in zijn trainingen, een
eye-opener. Jacqueline Vochteloo, docente handvaardig-
heid aan het GSG, vier jaar in het vak: ‘Jongens zitten vaak
aan elkaar, lopen te stoeien. Vroeger dacht ik: oh die jon-
gens altijd! Nu snap ik beter dat ze moeten bewegen, bij-
voorbeeld door te stoeien. Als ik merk dat ze druk zijn,
gun ik ze even de ruimte. Ik laat ze gewoon even bewegen,
een beetje rondlopen. Pas na een tijdje, als het weer rustig
is, begin ik met mijn theorie. Het kost tijd in het begin,
maar ik heb er de hele les profijt van. En het irriteert me
ook niet meer.’
Paulina Stroeve is al achttien jaar docente Nederlands,
maar deed als nieuwkomer op het GSG dezelfde r&w-cur-

sus als Vochteloo: ‘Ik had er nooit zo bij stilgestaan, maar
het heeft me wel aan het denken gezet. Nu realiseer ik me
hoeveel talige opdrachten er zijn in het onderwijs. En dat
jongens daar inderdaad in het nadeel zijn. Op mijn vorige
school had ik bijvoorbeeld al geconstateerd dat jongens
vaak afhaken als ze veel moeten schrijven. Meisjes doen
dat met meer gemak en hebben er ook plezier in. In de eer-
ste klas zie ik weinig verschil, maar in de derde klas des te
meer.’ Stroeve probeert bij jongens die dat nodig hebben
in ieder geval de motoriek van hun schrijven te verbete-
ren. ‘Als het motorisch makkelijker gaat, scheelt dat weer.’
Behalve de docenten krijgen ook alle leerlingen van het
GSG in de derde klas een aantal modules rots&water.
Gymleraar Bas Buchwaldt: ‘Je ziet na een aantal lessen dat
hun zelfvertrouwen enorm toeneemt en dat ze beter met
elkaar communiceren. Je ziet ook dat ze zich veel bewuster
worden van hoe hun gedrag overkomt op andere leerlin-
gen. Ik spreek altijd van de strandhouding, schouders om-
hoog, rechtop, vol zelfvertrouwen of de tunnelhouding,

kijkend naar de grond en uitnodigend tot pesten.’ Pièce de
résistance van de lessenserie is het door midden slaan van
een plankje hout van 1 centimeter dik. Docent Tim Stad:
‘Dat is echt een topper. Ze zijn er zo trots op als dat lukt.
Het verhaal erachter is natuurlijk: als je iets echt wilt, kun
je het ook en dat is heel belangrijk op deze leeftijd.’

ONDERBOUW
Ykema staat niet alleen in zijn aandacht voor de verschil-
len tussen jongens en meisjes. Ook Louis Tavecchio, hoog-
leraar kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam,
vindt dat er meer aandacht moet komen voor jongens in
het onderwijs. Hij drukt zich voorzichtig uit: ‘Spijbelaars
en uitvallers zijn vaker jongens dan meisjes. Dat is een
zorgelijke trend in de hele westerse samenleving. De alter-
natieven die jongens kiezen als ze niet meer naar school
gaan, zijn niet prettig. Het gaat niet zelden om jongens die

crimineel worden.’
Tavecchio ziet ‘een link en een samenhang’, maar wil
niet spreken van ‘een causale relatie’ tussen ontwikke-
lingen in de samenleving en de problemen die jongens
ervaren. ‘Mannen verdwijnen in de opvoedingsomge-
ving buiten het gezin steeds meer uit beeld. Dat bete-
kent dat identificatie voor jongens bemoeilijkt wordt.
Jongens hebben vooral mannen als rolmodellen nodig.
Laat er geen misverstand over bestaan, gelukkig zijn er
veel vrouwen die het fantastisch doen en hun verant-
woordelijkheid in opvoeding en onderwijs wel nemen.
Vrouwen kunnen veel, maar ze zijn niet de eerst aange-
wezenen om jongens te helpen hun sekse-identiteit te
ontwikkelen.’

Van jongs af aan gericht aandacht besteden aan de ver-
schillen tussen jongens en meisjes, dat bepleit Tavecchio.
Want het gaat soms al in de kinderopvang fout: ‘Er is on-
derzocht welke interacties leidsters met kinderen hebben.
Wat blijkt? Jongens hebben meer interactie, maar vijftig
procent daarvan is negatief (Blijf af! Doe niet! Pas op!),
meisjes hebben minder interactie, maar tachtig procent
daarvan is positief. Jongens worden dus veel meer gecorri-
geerd. “Zit toch eens stil!” 

LAGERE LEERMOTIVATIE
‘Uit Duits onderzoek naar kinderen tussen de een en zes
jaar komen vergelijkbare conclusies. Daar blijkt ook dat de
leermotivatie van jongens lager is dan die van meisjes. De
hypothese van de onderzoeker (Lieselotte Ahnert) is dat
jongens zich in het onderwijs minder geaccepteerd voelen
door al die vrouwen om zich heen en mede daardoor gaan
denken: school is niks voor mij.’ Tavecchio wordt wat stel-
liger: ‘De sterke punten van jongens doen er steeds minder
toe in het onderwijs. De aanlegfactoren van de meisjes
worden systematisch versterkt en de aanlegfactoren van
de jongens worden eigenlijk systematisch verzwakt, niet
meer gestimuleerd of relevant gemaakt.
‘Een concreet voorbeeld, kleien in de onderbouw: de meis-
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Jongens kunnen hun 
sterke kanten niet kwijt
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Vrolijk jeugdbeleid
Jeugdbeleid is in ons landje een ernstige en sombere aan-
gelegenheid. Als je ergens het woord jeugdbeleid tegen-
komt, vind je in dezelfde zin of alinea altijd wel termen
als probleemcumulatie, knelpunten, ellende, verkokering
en falen. En een alinea verder wordt het nog erger, want
dan wordt het nieuwste bureaucratische jargon ingezet
om ‘oplossingsrichtingen’ aan te duiden. De toekomst
van onze jeugd wordt doorgaans veiliggesteld met be-
hulp van clusterbijeenkomsten, sturingsadviezen, coördi-
natie van beleidsvorming en interdepartementale agen-
dasetting. En als kinderen dan al geen comorbide stoor-
nissen vertonen, zijn het toch op zijn minst in hun ont-
wikkeling bedreigde, kwetsbare rugzakkindertjes. Wie in
Nederland nog een beetje van het leven wil genieten,
doet er verstandig aan geen beleidsnota’s over jeugd te
lezen, want dat zijn echte depressiva. 
Dat het ook anders kan, laten onze zuiderburen zien. Ook
zij hebben een beleidsnota jeugd en ook hun nota gaat
problemen niet uit de weg. Maar, zo stelde de Vlaamse
minister in 2006 in zijn toelichting: ‘als ik aan jonge men-
sen denk, dan denk ik spontaan aan spelen, aan ontdek-
ken, aan groeien, aan kinderverdriet en jongerenplezier.’
En: ‘jeugdbeleid moet ruimte, licht en lucht maken, zodat
jonge mensen elkaar zien en ontmoeten.’ Jongeren heb-
ben volgens dit beleid gewoon recht op goede bescher-
ming, kwaliteitsvolle voorzieningen, een stem in het debat
en actieve en creatieve deelname aan het vrijetijdsleven.
Bijzonder boeiend wordt het Vlaamse jeugdbeleid dan
ook, waar men spreekt over ‘concrete beleidskruispunten
op de lange weg naar integraal jeugdbeleid’. Deze laatste
term hebben ze ongetwijfeld van ons afgekeken. Hier
wordt aandacht besteed aan de thema’s fuiven, spelen en
sporten, op kamp gaan en meer mobiliteit in het verkeer.
Het fuifklimaat in Vlaanderen wordt – dat verbaast ons
niet – als prima gekwalificeerd, maar het kan nog beter.
Er moet meer ruimte komen voor sport en spel, want
sporten en spelen is plezant. Het kamperen heeft enigs-
zins te lijden onder de regelzucht van de overheid, maar
deze belooft acuut beterschap. En om te kunnen fuiven,
sporten en kamperen, moet je natuurlijk veilig aan het
verkeer kunnen deelnemen en mobiel zijn.
Of het Vlaamse jeugdbeleid slechter of beter uitwerkt
dan het Nederlandse, durf ik niet zo maar te zeggen.
Maar na het lezen van de Vlaamse nota heb je wel het
idee dat het leven voor jongeren waard is om geleefd te
worden en dat de overheid hiervoor ruimte wil bieden.
De Nederlandse stukken scheppen het beeld van het le-
ven als een uitzichtloos tranendal voor per definitie zie-
lige en kwetsbare jongeren die vooral geen plezier mo-
gen hebben. Misschien is het toch zo gek niet om eens te
denken aan het opzetten van een fuifbeleid voor jonge-
ren. Dat kan beter niet aan Rouvoet worden gevraagd,
maar er moet toch een Bourgondisch ingestelde be-
windspersoon te vinden zijn die hier wat clusterbijeen-
komsten en sturingsadviezen tegenaan kan gooien. Een
vrolijk jeugdbeleid naar Vlaams model, dat hebben we in
dit landje hard nodig.

C O L U M N KLOPROGGE

jes maken keurig poppetjes, de jongetjes proberen of klei
blijft plakken als je het tegen de muur aan gooit. Ondeu-
gend gedrag zal een leerkracht zeggen, maar je kunt er ook
positief naar kijken: ze onderzoeken de eigenschappen
van het materiaal. In ons huidige systeem wordt dergelijk
experimenteergedrag niet op prijs gesteld. Meiden zijn
meer geneigd om regels te volgen en daar kun je tegen-
woordig heel ver mee komen.’
Meer in het algemeen zegt Tavecchio dat in de onderbouw
nauwelijks lessen worden aangeboden waar jongens hun
sterke kanten in kwijt kunnen. ‘Ze hebben last van bewe-
gingsonrust, daar kunnen ze niks aan doen. Als ze vier jaar
zijn, verdubbelt hun testosteron, dat hormoon zet aan tot
actie en bepaalt dus mede hun identiteit, zoals progeste-
ron een deel van de vrouwelijke identiteit bepaalt. Daar
moet je iets mee doen: bewegen. In Australië hebben ze
onderzocht wat er gebeurde als kinderen niet langer dan
twee uur achter elkaar in de klas moesten blijven zitten;
daarna mochten ze even bewegen. De prestaties van jon-
gens werden een stuk beter!’
Des te zorgelijker vindt hij het dat in de meeste pabo-leer-
plannen weinig tot geen aandacht voor sekseverschillen
is. Tavecchio, verontwaardigd: ‘Alsof die niet bestaan en
geen invloed hebben op het onderwijs. Uit onderzoek in
het basisonderwijs blijkt dat 25 procent van de leerkrach-
ten niet naar verschillen tussen jongens en meisjes wil kij-
ken. “Ik kijk naar kinderen”, zegt men trots en heel poli-
tiek correct. Maar verdorie nog aan toe, je kunt niet weg-
poetsen dat het om vrouwen en mannen in wording gaat
en dat er verschillen zijn tussen die twee. Mijn pleidooi
zou zijn: laten we weer eens serieus naar jongens kijken.’

Wilt u reageren op dit artikel, stuur dan een e-mail naar redac-
tie@didaktief.nl. Meer info over rots&water-trainingen: zie
www.rotsenwater.nl. Zie ook pagina 17: Terug naar de mms?
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