
werken in het onderwijs

Meer mannen voor de klas! De roep is er al
jaren, en niet voor niets. Mannen zijn an-
ders dan vrouwen en leerlingen komen het
best met een zo divers mogelijke groep do-
centen in aanraking. Meesters zijn zeer
welkom, maar komen niet zelden in een
vrouwenwereld terecht. Niet dat ze dat erg
vinden, meestal.

Tekst Jean-Paul Taffijn

Volkert Mollema: ,,De meesters en juffen zijn idealiter een rolmodel waarin de kinderen zich herkennen.” FOTO JACOB VAN ESSEN
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A
ls man in het primair onderwijs
ben je dikwijls een uitzondering.
De opleidingen doen er alles
aan om meer jongens klaar te
stomen en in Noord-Neder-

land lukt dat eigenlijk heel aardig. Lo-
gisch: het is gewoon een prachtvak.

Erik Drent is eerstejaars student aan de
pabo bij NHL Stenden Hogeschool in
Emmen. Hij weet nu al dat hij de goede
keus heeft gemaakt. ,,Je gaat heel snel op
stage en daar merk je of je geschikt bent.
Ik geniet er echt van. Groep 8 doe ik nu,
groep 4 heb ik ook al gedaan. Het ver-
schil is heel groot, maar ook de on-

derbouw bevalt me. Die kinderen geven
energie. Ze hebben hun mening klaar en
verrassen je elke keer.’’

UITZONDERING

Dat is bij iedere docent op de basisschool
bekend. Toch vrezen nog te veel jongens dat
het niets voor hen is, lijkt het. Hoewel NHL
Stenden een positieve uitzondering is. In de
klas van Erik zijn 9 van de 21 leerlingen man,
een veel hoger percentage dan het landelijk
gemiddelde. Onderwijsinstellingen komen
kijken hoe ze dat voor elkaar krijgen, daar in
Emmen, Groningen en Leeuwarden.

,,Ik denk dat ons geheim is dat we veel
ruimte geven, dat we een persoonlijke bena-
dering hebben’’, vertelt Anne Schepers. Zij is
teamleider van de pabo in Emmen. ,,Onze
opleiding is alleen in het begin heel breed, de
studenten maken al snel bewuste keuzes in
de richting die ze op willen. Die ruimte om je
eigen leerroute te kiezen, spreekt iedereen
aan, maar zeker ook jongens.’’

Overigens is het probleem breder – als dat
er in het Noorden al is. Het gaat om algehele
diversiteit. Kinderen zien het liefst een af-
spiegeling van de maatschappij voor de klas.
Docent bewegingsonderwijs aan de pabo in
Leeuwarden Volkert Mollema: ,,De meesters
en juffen zijn idealiter een rolmodel waarin
de kinderen zich herkennen. Leerlingen
voelen zich dan veiliger en dat helpt ze bij
het leren en ontwikkelen.’’

EIGEN REGIE

Want ja, het maakt echt wel uit wie er voor
de klas staat. Het liefst heb je een zo divers
mogelijk lerarenkorps. Anne Schepers: ,,Daar
streven we zeker naar, om zoveel mogelijk
verschillende studenten op de opleiding te
krijgen en te behouden. We kijken heel goed
naar welke scholen bij de studenten passen,
waar ze op hun plek zijn. Onze vraag is
steeds: hoe kun jij je het beste ontwikkelen
in de richting die bij je past? Daar organise-
ren wij de opleiding op. Het gaat om eigen
regie, om autonomie.’’

Eerstejaarsstudent Erik merkt dat al. ,,Dit
jaar gaat het om veel kennis en ervaring
opdoen, maar ik voel nu al de ruimte om
dingen op mijn manier in te vullen. Ik kies
de onderdelen die bij me passen. Nu loop ik
stage op een dorpsschool in Sleen, straks zou
ik op een grotere school willen kijken. Dan

kan dat.’’
Hoe zit het eigenlijk met de ‘coolness’

van het leraarsvak? Wellicht nemen
jongens de mogelijkheid niet in over-
weging omdat ze het niet stoer vinden.
,,Dat is denk ik snel aan het verande-
ren’’, zegt Mollema. ,,Een meester
wordt echt gezien als lesgever in

plaats van ook zorgverlener. Dat helpt
en is terecht.’’ Erik Drent is ronduit

trots dat hij meester wordt. ,,En
dat snappen mijn vrien-

den. Dit vak is mooi
en belang-

rijk.’’
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In Groningen en Friesland is 16 procent van de

docenten in het primair onderwijs man. In Dren-

the ligt dat percentage op 15, precies het lande-

lijk gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van DUO.

Een hoopgevend cijfer komt van de Vereniging

voor Hogescholen: het aantal nieuwe studenten

op de pabo in Nederland steeg vorig jaar. Het

aantal mannelijke studenten groeide sneller dan

het aantal vrouwelijke. Desalniettemin blijven er

voorlopig overal tekorten.

BAS I S O N D E RW I J S :
1 O P 6 D O C E N T E N I S MAN

Erik Drent en Anne Schepers. FOTO’S JAN ANNINGA
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