
HAN-‐project	  Meer	  Mans	  –	  over	  het	  opleiden	  van	  excellente	  mannelijke	  leraren	  
‘Help’	  de	  mannelijke	  leraar	  naar	  het	  basisonderwijs	  
	  
De	  komende	  jaren	  gaan	  er	  relatief	  veel	  mannelijke	  basisschoolleraren	  met	  pensioen.	  
Tegelijkertijd	  is	  de	  belangstelling	  van	  jongens	  voor	  dit	  beroep	  gering	  en	  kiezen	  er	  
maar	  weinigen	  voor	  de	  pabo.	  Hierdoor	  stromen	  er	  weinig	  jonge	  mannelijke	  leraren	  
in	  het	  basisonderwijs	  in.	  De	  Faculteit	  Educatie	  van	  de	  Hogeschool	  van	  Arnhem	  en	  
Nijmegen	  (HAN)	  is	  mede	  daarom	  gestart	  met	  het	  project	  Meer	  Mans,	  dat	  ten	  doel	  
heeft	  om	  de	  pabo	  als	  studiekeuze	  voor	  meer	  jongens	  interessant	  te	  maken	  en	  meer,	  
goede	  mannelijke	  leraren	  op	  te	  leiden.	  
	  
Excellente	  leraren	  
Van	  de	  jongens	  die	  aan	  de	  pabo	  beginnen,	  is	  minder	  dan	  de	  helft	  na	  5	  jaar	  
afgestudeerd.	  Uit	  onderzoek	  blijkt	  dat	  dit	  deels	  te	  maken	  heeft	  met	  verschillen	  in	  
beroepsmotivatie	  en	  verwachtingen	  van	  de	  opleiding	  tussen	  jongens	  en	  meisjes;	  het	  
onderwijsaanbod	  op	  de	  pabo	  sluit	  beter	  aan	  bij	  de	  motivatie	  en	  verwachtingen	  van	  
vrouwelijke	  studenten.	  Het	  geringe	  aantal	  jongens	  dat	  de	  pabo	  volgt	  en	  afrondt,	  is	  
een	  punt	  van	  aandacht.	  Tegelijkertijd	  vindt	  de	  pabo	  het	  belangrijk	  om	  van	  alle	  
jongens	  die	  de	  studie	  afronden,	  excellente	  leraren	  te	  maken.	  
	  
Meer	  Mans	  
Met	  het	  project	  Meer	  Mans	  wil	  de	  HAN,	  door	  het	  onderwijsaanbod	  van	  de	  pabo	  
beter	  op	  mannelijke	  studenten	  af	  te	  stemmen,	  de	  gemiddeld	  langere	  studieduur	  en	  
relatief	  hoge	  uitval	  van	  mannelijke	  pabostudenten	  aanpakken	  én	  inzetten	  op	  
excellentie	  van	  startende	  mannelijke	  leerkrachten.	  Dat	  is	  beide	  van	  belang.	  Met	  
meer,	  goed	  opgeleide	  mannen	  voor	  de	  klas	  laten	  we	  kinderen	  in	  het	  basisonderwijs	  
ervaren	  dat	  zowel	  mannen	  als	  vrouwen	  kinderen	  kunnen	  opvoeden	  en	  onderwijzen.	  
Een	  eenzijdige	  samenstelling	  van	  basisschoolteams	  is	  geen	  goed	  voorbeeld	  van	  de	  
rolverdeling	  die	  we	  in	  de	  samenleving	  wensen.	  En	  meer	  diversiteit	  betekent	  altijd	  
meer	  kwaliteit;	  dat	  geldt	  ook	  voor	  het	  basisonderwijs.	  
	  
Samenwerking	  
In	  het	  project	  Meer	  Mans,	  dat	  loopt	  tot	  1	  januari	  2013,	  werkt	  de	  onderzoekseenheid	  
Kwaliteit	  van	  Leren	  van	  de	  Faculteit	  Educatie	  van	  de	  HAN	  samen	  met	  Pabo	  HAN	  
(locaties	  Nijmegen	  en	  Arnhem),	  Stichting	  St.	  Joseph	  Scholen	  in	  Nijmegen,	  Stichting	  
Primair	  Onderwijs	  Peelraam,	  De	  Basis	  Stichting	  voor	  Openbaar	  Basisonderwijs	  
Arnhem	  en	  Scholengroep	  Veluwezoom.	  	  
	  
Krachtig	  Meesterschap	  
Meer	  Mans	  is	  een	  project	  van	  Krachtig	  Meesterschap,	  een	  overheidsinitiatief	  met	  als	  
doel	  om	  excellentie	  binnen	  het	  opleiden	  van	  leraren	  en	  het	  beroep	  van	  leraar	  te	  
bevorderen.	  Het	  onderwijswerkveld	  kreeg	  de	  gelegenheid	  om	  projecten	  voor	  te	  
stellen.	  Een	  deel	  hiervan	  is	  gehonoreerd,	  waaronder	  Meer	  Mans.	  
	  
Bron:	  www.han.nl/meermans	  
	  
	  


