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t
weede Kamerlid Bruins van de 
ChristenUnie kwam dit voorjaar 
met het initiatief Kerels voor de 
klas. Onderdeel van zijn plan is 

dat er in het basisonderwijs meer fulltime-
banen moeten komen, omdat veel mannen 
niet in deeltijd zouden willen werken. Ook 
wil hij maatregelen nemen om het basis-
onderwijs aantrekkelijker te maken voor 
mannelijke zij-instromers. 
Op de vraag waarom de ChristenUnie met 
een nieuw plan komt, terwijl legio eerdere 
acties en campagnes niet hebben gewerkt, 
antwoordt Bruins dat Kerels voor de klas 
een nieuwe insteek heeft. ‘Vaak wordt het 
gebrek aan meesters gekoppeld aan de 
feminisering van het onderwijs en wordt er 
gewezen op de voorbeeldfunctie die man-
nen hebben voor jongens. Daarmee creëer 
je onbewust een kloof tussen juffen en 

meesters. Alsof het ene goed is en het an-
dere minder goed. Onze actie is anders. Het 
startpunt is dat het voor iedere organisatie 
goed is om mannen en vrouwen te hebben. 
Diversiteit is gezond en leidt tot een weerba-
re organisatie. Jongens én meisjes hebben 
juffen én meesters nodig.’ Bruins wijst erop 
dat hij de komende tijd samen met leraren 
ideeën wil uitwerken tot maatregelen en 
acties waar overheid en scholen samen 
mee aan de slag kunnen.

Veel Meer Meester!
Een van de eerdere pogingen om meer 
mannen voor de klas te krijgen, is de 
campagne Veel Meer Meester! van Fontys 
Hogescholen, Stenden en de Noordelijke 
Hogeschool Leeuwarden. Deze campagne 
is bedoeld om met name jonge mannen te 
interesseren voor een baan als leerkracht in 
het basisonderwijs. Dick Vrenssen is docent 
pedagogiek, psychologie en onderwijs-
kunde en studieloopbaanbegeleider aan 
de Fontys Hogeschool Kind en Educatie 
in Eindhoven. Hij ziet dat de gezamenlijk 
campagne van de hogescholen resultaat 
oplevert en is ook blij met de nieuwe actie 
Kerels voor de klas. 

met meesters meer mans!

het basisonderwijs is nog steeds een vrouwenbolwerk, 
ondanks alle pogingen van de afgelopen jaren om 

meer mannen voor de klas te krijgen. Toch hebben 
die initiatieven zin, betogen Kamerlid Eppo Bruins, 

pabodocent Dick vrenssen en minister jet Bussemaker.

~} Nick van Vugt staat voor 
het vierde jaar voor groep 8 van 

openbare basisschool 
’t Schrijverke in Goirle. ‘Voordat 

ik aan de pabo begon, had ik 
ook een beetje het idee dat het 
een knip-en-plakacademie was, 

maar dat is onzin. Werken in 
het onderwijs past echt bij mij!’
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ik een heel positieve ontwikkeling, want 
mannen zijn onmisbaar in het onderwijs.’
De minister stelt dat ouders, kinderen en 
ook leraren zelf meer meesters voor de klas 
willen. ‘Gevarieerde teams zorgen voor een 
andere dynamiek. Scholen en docenten 
zijn gebaat bij een gezonde man-vrouw-
balans. Meesters geven anders les dan 
juffen. Daarbij speelt dat jongens zich vaak 
meer aangesproken voelen door mannen. 
Genoeg reden dus om te blijven streven 
naar meer mannen in het onderwijs, en dat 
begint bij meer mannelijke studenten op de 
pabo’s .’ |

femiNiseriNg

‘Als docent op een pabo én als ouder van twee kinderen 
juich ik de oproep van de ChristenUnie van harte toe. 
Zonder afbreuk te willen doen aan het fantastische werk dat 
er op dit moment in het onderwijs wordt geleverd, ben ik 
groot voorstander van meer mannen voor de klas. Niet om-
dat mannen bétere leerkrachten zijn dan vrouwen of bétere 
collega’s, maar omdat mannen ánders zijn. Het sleutelwoord 
is diversiteit. Dat verrijkt, verbreedt, verdiept en inspireert.’
‘De instroom van mannelijke voltijdse studenten is, sinds de 
start van Veel Meer Meester! bij Fontys Hogeschool Kind 
en Educatie in vijf jaar tijd gestegen van nog geen vijfde 
naar bijna eenderde deel van de totale instroom. De nieuwe 
dynamiek die met de toestroom van jongens is ontstaan, 
wordt gewaardeerd door de jongens zelf én door meisjes. 
De doorstroom van mannelijke voltijdstudenten is in de 
afgelopen jaren flink verbeterd. Wat betreft de uitstroom is 
het duidelijk dat het werkveld zit te springen om kerels voor 
de klas. De mannen die afstuderen, vinden gemakkelijk een 
baan in het onderwijs’, aldus Vrenssen.

Geen knip-en-plakacademie
Minister Jet Bussemaker van OCW, die ook emancipatie 
in haar portefeuille heeft, vindt de activiteiten om meer 
mannen voor de klas te krijgen waardevol. ‘Op 15 oktober 
reed de Veel Meer Meester-trein van Leeuwarden naar Eind-
hoven. Ik mocht het startschot geven. In de trein konden 
mannelijke studenten kennismaken met ondernemerschap, 
onderzoek, technologie, nieuwe media en gaming. Zo za-
gen jongens dat de pabo zeker geen knip-en-plakacademie 
is, zoals de opleiding soms oneerbieding wordt genoemd. 
Een grote groep pabo’s werkt samen om te zorgen dat hun 
curriculum meer aansluit bij wat jongens interessant vinden. 
En wat blijkt? Deze pabo’s hebben beduidend meer jongens 
in hun opleidingen dan eerder. Op één pabo is het percen-
tage mannelijke studenten zelfs opgelopen tot 40. Dat vind 

Veel hij-instromers haken af

De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onder-
wijs (RVKO) kent sinds 2010 een project om man-
nen van buiten het onderwijs te verleiden leraar te 
worden. Ze worden in twee jaar opgeleid tot leraar 
basisonderwijs. Eén dag per week gaan ze naar de 
pabo, de andere vier dagen staan ze voor de klas. 

Het Rotterdamse Hij-instroomproject interesseert 
tientallen mannen per jaar, van wie er echter veel de 
eindstreep niet halen. Bovendien blijkt dat degenen 
die de eindstreep wel halen, lang niet allemaal voor 
de klas blijven. Een van hen is journalist Mark van der 
Werf, die er het boek Meester Mark draait door over 
schreef. 
Uit een evaluatie van het project kwamen verschillen-
de redenen voor de hoge uitval naar voren. Zo had een 
deel van de deelnemende mannen uiteindelijk onvol-
doende aansluiting met kinderen, onderschatten ze de 
zwaarte van het beroep of waren ze niet goed in staat 
om opleiding en werk met elkaar te combineren. Ook 
speelde mee dat een deel een gebrek aan zelfreflectie 
had en zeer statusgevoelig was. In eerste instantie wer-
den vaak mondige mannen uitgekozen, maar dit bleek 
niet altijd de juiste doelgroep. ‘Een meer bescheiden 
opstelling past beter binnen de onderwijscultuur’, zo 
staat in de evaluatie.
Op de website www.hij-instromers.nl staat het Hij-in-
stroomproject van RVKO vermeld als een uitdagend 
en uniek opleidingstraject voor talentvolle en gedre-
ven mannen met een afgeronde hbo- of wo-opleiding 
die een zeer bewuste stap in hun loopbaan willen 
maken. 

Minister: ‘Pabo is geen 
knip-en-plakacademie.’


