
Jongens	  op	  de	  PABO	  
	  
Sinds	  jaar	  en	  dag	  kiezen	  meer	  meisjes	  dan	  jongens	  voor	  de	  pabo.	  Onderstaand	  stuk	  
komt	  uit	  een	  rapport	  van	  2006.	  Sindsdien	  is	  de	  instroom	  van	  jongens	  nog	  minder	  
groot	  geworden.	  	  
	  
De	  HAN	  probeert	  hier	  verandering	  in	  aan	  te	  brengen	  met	  een	  project,	  dat	  hier	  in	  het	  
tweede	  deel	  van	  de	  tekst	  wordt	  beschreven.	  	  
	  
Sinds	  begin	  jaren	  negentig	  kiezen	  vijf	  keer	  zoveel	  vrouwen	  als	  mannen	  voor	  de	  
PABO.	  Bovendien	  verlaten	  mannen	  in	  vergelijking	  met	  vrouwen	  vaker	  de	  opleiding	  
zonder	  diploma.	  Gemiddeld	  eenderde	  van	  de	  mannelijke	  studenten	  verlaat	  de	  
opleiding	  gedurende	  het	  eerste	  jaar	  van	  de	  opleiding.	  Onder	  vrouwelijke	  studenten	  
gaat	  het	  om	  20%.	  Na	  drie	  jaar	  heeft	  de	  helft	  van	  de	  mannen	  en	  27%	  van	  de	  vrouwen	  
de	  opleiding	  zonder	  diploma	  verlaten	  (Geerdink,	  Bergen	  en	  Dekkers,	  2004;	  Van	  Eck,	  
Heemskerk	  en	  Vermeulen,	  2004).	  Van	  de	  Nederlandse	  PABO-‐studenten	  die	  in	  1999	  
afstudeerden	  was	  87	  procent	  vrouw	  (Vaatstra	  &	  Jacob-‐Tacken,	  2000).	  
	  
Deze	  percentages	  weerspiegelen	  zich	  in	  het	  aandeel	  mannen	  en	  vrouwen	  in	  het	  
beroep.	  Was	  in	  1994	  nog	  40%	  van	  de	  fte	  in	  het	  primair	  onderwijs	  man,	  in	  2000	  was	  
dat	  teruggegaan	  naar	  32%	  en	  in	  2002	  naar	  28,7%.	  In	  personen	  is	  de	  teruggang	  nog	  
groter,	  omdat	  mannen	  meestal	  voltijd	  werken	  en	  vrouwen	  in	  deeltijd:	  in	  2002	  is	  nog	  
maar	  23,3%	  van	  de	  in	  het	  primair	  onderwijs	  werkzame	  personen	  een	  man.	  Deze	  
feminisering	  (in	  kwantitatief	  opzicht)	  van	  het	  basisonderwijs	  zet	  zich	  dus	  nog	  wel	  
even	  door,	  gezien	  de	  deelnamecijfers	  van	  mannen	  op	  de	  opleidingen	  en	  de	  
voorziene	  grote	  uitstroom	  van	  ouderen	  (mannen)	  uit	  het	  primair	  onderwijs	  (Van	  Eck,	  
Heemskerk	  en	  Vermeulen,	  2004).	  
	  
De	  afname	  van	  het	  aantal	  mannen	  in	  het	  leerkrachtberoep	  wordt	  zowel	  vanuit	  
arbeidsmarktoverwegingen	  als	  vanuit	  pedagogische	  overwegingen	  onwenselijk	  
geacht.	  Wat	  dit	  laatste	  betreft	  is	  er	  vanaf	  2000	  veel	  aandacht	  voor	  de	  vraag	  of	  het	  
toenemende	  aantal	  vrouwelijke	  leerkrachten	  in	  het	  basisonderwijs	  een	  negatieve	  
invloed	  heeft	  op	  de	  schoolprestaties	  van	  jongens	  (Postma,	  2001).	  De	  waarden	  en	  
normen	  die	  in	  het	  basisonderwijs	  hoog	  worden	  gewaardeerd,	  zijn	  verbonden	  met	  de	  
traditioneel	  aan	  vrouwen	  toegeschreven	  eigenschappen,	  waardoor	  jongens	  
benadeeld	  zouden	  worden.	  Veendrick,	  Tavecchio	  en	  Doornenbal	  (2004)	  plaatsen	  
hier	  vraagtekens	  bij,	  maar	  suggereren	  dat	  de	  achterblijvende	  prestaties	  van	  jongens	  
in	  het	  voortgezet	  onderwijs,	  waar	  overigens	  geen	  sprake	  is	  van	  feminisering,	  wellicht	  
verklaard	  kunnen	  worden	  uit	  een	  negatieve	  attitude	  tegenover	  onderwijs	  die	  in	  het	  
basisonderwijs	  is	  ontstaan.	  	  
	  
Uit	  een	  enquête	  van	  Het	  Onderwijsblad	  (2004)	  bleek	  dat	  bijna	  driekwart	  van	  het	  
personeel	  in	  het	  basisonderwijs	  feminisering	  als	  een	  probleem	  ziet.	  Als	  reactie	  op	  dit	  
publieke	  debat,	  dat	  voornamelijk	  gebaseerd	  is	  op	  opvattingen,	  laat	  het	  ministerie	  
van	  Onderwijs	  een	  onderzoek	  verrichten	  naar	  de	  effecten	  van	  de	  feminisering	  van	  
het	  basisonderwijs	  (Driessen	  &	  Doesborgh,	  2004).	  Hieruit	  komt	  naar	  voren	  dat	  het	  
geslacht	  van	  de	  leerkracht	  niet	  van	  invloed	  is	  op	  de	  prestaties,	  houdingen	  en	  gedrag	  



van	  de	  leerlingen.	  Dat	  geldt	  voor	  alle	  kinderen:	  jongens	  en	  meisjes,	  allochtoon	  en	  
autochtoon,	  kinderen	  uit	  hogere	  en	  lagere	  sociaal-‐economische	  milieus.	  Mannelijke	  
en	  vrouwelijke	  leerkrachten	  blijken	  nauwelijks	  van	  elkaar	  te	  verschillen	  in	  
achtergrondkenmerken	  en	  pedagogisch-‐didactische	  aanpak.	  
	  
Om	  andere	  redenen	  is	  een	  scheve	  verdeling	  van	  mannen	  en	  vrouwen	  in	  het	  beroep	  
van	  leerkracht	  wel	  onwenselijk.	  Jonge	  kinderen	  krijgen	  nu	  het	  idee	  dat	  alleen	  
vrouwen	  goed	  voor	  kinderen	  kunnen	  zorgen,	  het	  ontbreekt	  aan	  mannelijke	  
rolmodellen	  en	  van	  de	  verhoudingen	  in	  het	  team,	  waarbij	  de	  directeur	  vaak	  een	  man	  
is	  en	  de	  vrouwen	  leerkrachten,	  gaat	  een	  rolbevestigende	  werking	  uit.	  
	  
Het	  onderzoek	  geeft	  aanbevelingen	  voor	  de	  werving	  van	  jongens	  voor	  de	  PABO.	  Het	  
SBO	  ondersteunt	  in	  navolging	  daarop	  van	  2005	  tot	  2007	  zes	  pilots	  waarin	  wordt	  
bekeken	  hoe	  de	  instroom	  van	  mannelijke	  studenten	  in	  de	  opleidingen	  tot	  leraar	  
basisonderwijs	  bevorderd	  kan	  worden	  en	  hoe	  voortijdige	  uitval	  voorkomen	  kan	  
worden.	  De	  zes	  PABO’s	  die	  aan	  de	  pilots	  deelnemen,	  wisselen	  ervaringen	  uit	  en	  
verzamelen	  kennis.	  In	  mei	  2005	  organiseerde	  het	  SBO	  een	  rondetafelgesprek	  voor	  
deelnemers	  aan	  de	  regionale	  platforms.	  Oplossingen	  van	  de	  deelnemers	  om	  PABO	  
aantrekkelijker	  te	  maken	  voor	  jongens	  betreffen:	  betere	  voorlichting	  over	  het	  
beroep	  in	  het	  voortgezet	  onderwijs,	  de	  beroepsgroep	  zelf	  de	  mooie	  kanten	  van	  het	  
beroep	  beter	  uit	  laten	  dragen,	  op	  voorlichtingsbijeenkomsten	  ook	  bewust	  een	  
mannelijke	  student	  het	  woord	  laten	  voeren,	  de	  toegangseisen	  voor	  de	  PABO	  
verhogen,	  niet	  iedereen	  hetzelfde	  programma	  laten	  volgen,	  maar	  meer	  maatwerk	  
bieden	  aan	  studenten,	  meer	  specialisaties	  (Rondetafelgesprek	  over	  werving	  en	  
behoud	  van	  mannelijke	  leraren,	  2005).	  
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