Ruimte voor jongens
… én voor verschillen binnen sekse
Training bedoeld voor pedagogisch medewerkers, begeleiders en coaches die op een positieve
manier willen omgaan met ‘jongensachtig’ gedrag op de groep én differentiatie in gedrag binnen
sekse willen ondersteunen.

In de kinderopvang, peuterspeelzalen en scholen werken vooral vrouwen. Jongens worden sneller dan meisjes
als druk, storend of grensoverschrijdend ervaren en lang niet alle medewerkers voelen als vanzelf aan wat
jongens nodig hebben. Jongensgedrag wordt dan ook vaak gecorrigeerd en afgekeurd. Toch is het heel
belangrijk dat zowel jongens als meisjes zich thuis voelen in kindercentra en in het onderwijs. Hoe het beste
met 'jongensachtig' om te gaan? In deze training krijgen deelnemers inzicht in de ontwikkeling en behoeften
van jongens en hoe dit zich uit in hun gedrag.
Vervolgens kijken de deelnemers hoe ze er voor kunnen zorgen dat zowel jongens als meisjes zichzelf kunnen
zijn en zich prettig voelen op het kindercentrum. Hierbij wordt enerzijds ingegaan op passende activiteiten,
materialen en inrichting van de ruimte en anderzijds op het communiceren van de beroepskrachten richting
jongens én meisjes. De training is heel praktisch en interactief opgezet en er wordt gebruik gemaakt van
diverse unieke videobeelden.

Achtergrond Training:
Wendy Doeleman (DANA Trainingen) heeft de training ‘Ruimte voor jongens’ ontwikkeld en Ana del Barrio
Training & Consulting heeft de training verder bewerkt.
Programma: twee dagdelen
Het eerste dagdeel staat in het teken van de theoretische inleiding op het thema, met daaraan
gekoppeld praktische oefeningen.
Tussen de twee dagdelen door worden de deelnemers verondersteld een praktische opdracht uit te
voeren.
In het tweede dagdeel wordt dieper ingegaan op de theorie, stellen deelnemers een plan van aanpak
op voor de eigen groep of organisatie en wordt er praktisch geoefend.
Duur dagdeel 1: 3 uur en 30 minuten.
Duur dagdeel 2: 3 uur.
Leerdoelen
Na de training:
• hebben de deelnemers inzicht in het belang van aandacht schenken aan diversiteit in gedrag binnen
seksen
 hebben de deelnemers kennis van de oorzaken van typisch ‘jongensgedrag’
• hebben de deelnemers inzicht in de specifieke behoeften van jongens in de kinderopvang en bso
• zijn deelnemers zich bewust van hoe ze zelf met ‘jongensgedrag’ en ‘meisjesgedrag’ op de groep
omgaan en de invloed van familie- en de omgevingscontext
• zijn de deelnemers in staat om op een positieve manier om te gaan met ‘jongensgedrag’ en
‘meisjesgedrag’ op de groep

Literatuur
Bij aanvang van de training ontvangen deelnemers een reader met inhoudelijke informatie.
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