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De afgelopen jaren is geregeld aandacht gevraagd voor de ontbrekende balans tussen juffen en
meesters op de basisschool. Ook al is het probleem dus al langer bekend, toch is het percentage
mannen in het primair onderwijs de laatste jaren verder gedaald en dreigt het aandeel meesters onder de 10% te duiken. Inmiddels zijn er veel scholen met 100% juffen en geen enkele meester. Deze
trend zet zonder nieuwe maatregelen de komende jaren door. Van de mannen in het onderwijs zijn er
relatief veel ouder dan 50. Er is dus relatief veel uitstroom onder mannen, terwijl de instroom voor
bijna 90% vrouwen uit vrouwen bestaat.
Het probleem is dus groeiend. Dat blijkt ook uit een internationale vergelijking. Waar het percentage
mannen in het primair onderwijs in Nederland 10 jaar geleden nog op het OECD-gemiddelde lag, ligt
het er nu ruim onder. Alleen Duitsland en Amerika scoren slechter. Daar is de daling inmiddels wél
gestopt respectievelijk omgezet in een stijging.
Een deel van het probleem in Nederland is dat het primair onderwijs wordt geassocieerd met zorg. De
helft van de mannelijke PABO-studenten stopt in het eerste jaar. Minder dan een derde van de mannen op de PABO maakt uiteindelijk de opleiding af.
Op verschillende plekken in de samenleving proberen scholen, leerkrachten, PABO’s en bezorgde
ouders op verschillende manieren om de steeds verder zoek rakende balans stapje voor stapje terug
te vinden. De ChristenUnie vindt dat de overheid aan dat proces moet meewerken en doet daarvoor
voorstellen. Het nieuwe beleid moet gericht zijn op verhoging van kwaliteit en diversiteit , zodat het
voor mannen aantrekkelijker wordt om een carrière in het onderwijs na te streven.

Op 17% van de basisscholen is nul of één man te vinden
Op 60% van de scholen werken drie mannen of minder.
86% van de leerkrachten merkt dat jongens behoefte hebben aan mannen voor de klas.
62% van de leerkrachten denkt dat ook meisjes een mannelijke leraar nodig hebben.
91% van de leerkrachten vindt het een slechte zaak dat er weinig mannen werken in het
primair onderwijs.

Kansen en onorthodoxe ideeën
Over een aantal jaren is er niet alleen een mannentekort, maar ook een lerarentekort over de volle
breedte. Dat geeft niet alleen het enorme belang aan dat ook mannen voor de klas willen, het is bovendien een enorme kans.

Het is nu immers sowieso nodig werk te maken van een stevigere inzet op het werven van leerkrachten; daarin kunnen we ons direct ook meer richten op de man. Als er dan meer mannen voor de klas
willen, sla je twee vliegen in één klap.
Maatregelen die tot nu toe werden genomen waren vaak eenmalig en tijdelijk. Een nationaal en
structureel pact van overheid en samenleving is nodig om het tij te keren. Vanuit de samenleving,
de wetenschap, het onderwijs en de PABO’s moet er veel gebeuren en de politiek moet alle zeilen
bijzetten om een gezonde diversiteit in het onderwijs te krijgen. Er zijn tegendraadse, onorthodoxe
ideeën nodig. Durf en lef, zodat ook buiten de gebaande paden initiatieven tot stand komen die ertoe
bijdragen dat het onderwijs blijvend verandert.
Aanpak
Een aanpak in drie lagen is nodig:
- Meer variatie en vrijheid in onderwijsmethoden: diversiteit in de onderwijspedagogiek
- Meer afwisseling en dynamiek in het leraarsvak: diversiteit op de PABO
- Meer plezier en een sterker team in de lerarenkamer: diversiteit op de scholen
1. Divers samengestelde teams presteren beter
Teams met mannen en vrouwen presteren beter. Diversiteit draagt positief bij aan de cultuur op het
werk. Meestal wordt dit feit1 gebruikt als een van de argumenten voor meer vrouwen aan de top van
het bedrijfsleven. In het onderwijs ligt het net omgekeerd: mannen én vrouwen die werkzaam zijn in
het onderwijs willen meer mannen op school, zo blijkt uit een onderzoek van MWM2 naar de positie
van mannen in het primair onderwijs . De sfeer wordt beter en leerkrachten functioneren beter in een
gemengd team3.
2. Meer meesters: goed voor jongens én meisjes
De werkelijkheid is verbazingwekkend eenvoudig: onderzoek4 heeft aangetoond dat de aanwezigheid van mannelijke leerkrachten op de school goed is voor jongens én meisjes. Uit recente studies is
gebleken dat ouders en leerlingen niet bezorgd zijn over het geslacht van leraren als het gaat om de
prestaties op school. De wens voor meer mannen voor de klas komt voort uit redenen die sociaal van
aard zijn en die positief werken voor jongens én meisjes.
Die redenen zijn onder meer5:
- Jongens leren hoe je je verhoudt tot een man, ze zoeken zijn hulp en kunnen vertrouwen in hem
stellen
- Meisjes leren hoe je je verhoudt tot een man en ontwikkelen begrip voor mannen
- Meisjes leren over interactie met een man
Er zijn dus goede redenen om aan te nemen dat meer mannen voor de klas een positief effect heeft
op de persoonlijke ontwikkeling van alle kinderen.

1 S. Hoogendoorn, M. van Praag, Universiteit van Amsterdam (2013)
2 CNV Onderwijs (2014)
3 Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel, CAOP (2013)
4 M. Sinclair and K. McGrath, Int. Journal of Innovation, Creativity and Change, Vol. 1 Nr. 2 (2013)
p. 142-158
5 Platform Onderwijs2032, VakWerk nr. 13 (Beter Onderwijs Nederland), 2015

Maak de PABO aantrekkelijk voor mannen
De ChristenUnie wil dat alle PABO’s zichtbaar maken hoe zij hun opleiding aantrekkelijk maken voor
mannen en dat zij op dat punt meer van elkaar leren. Zo zijn er PABO’s die ervoor hebben gezorgd dat
de kleuterstage niet meer de eerste stage is, zodat de kennismaking met het beroep minder zorg-gerelateerd is. Ook is het voor mannen belangrijk dat zij snel in aanraking komen met de praktijk doordat zij tijdens hun opleiding voor een deel van de week betaald werken als lerarenondersteuner (via
permanente stages).
Mannelijke PABO-studenten ervaren dat zij veel tijd kwijt aan zaken zoals reflectie, zelfevaluatie,
theorie en sociale groepsopdrachten – zaken die eerder worden geassocieerd met vrouwen. De opleiding moet daarom ook stevig sturen op zelfleiderschap en leermethoden die eerder worden geassocieerd met mannen. Geef in het primair onderwijs en op de PABO meer aandacht aan techniek, ICT
en gym. Technologie is van toenemend belang in onze samenleving en moet alleen om die reden al in
het onderwijs ruim aan bod komen5. Diversiteit in het lerarenbestand en diversiteit in lesvormen gaan
hand in hand.
Behalve deze inhoudelijke verbeterde balans van de PABO, moet ook worden nagedacht over het
imago dat aan de PABO kleeft. Een nieuwe naam kan helpen. ‘Lerarenopleiding basisonderwijs’ dekt
de lading van de opleiding beter. We scholen immers leraren, geen pedagogisch academici.
Hij-instromers: Omscholen van mannen, bijvoorbeeld in fysiek zware banen
Er zijn heel wat banen die fysiek zwaar zijn, waarbij relatief veel professionals tussen de 40 en 50 jaar
uitstromen vanwege lichamelijke fitheid. Er valt te denken aan Defensie (inclusief Koninklijke Marechaussee), sportscholen, brandweer of politie. Er liggen kansen in het omscholen van deze mannen,
waarbij met name gericht kan worden op professionals die ervaring hebben met het opleiden en
begeleiden van de jongere generatie. Door hun leeftijd en ervaring nemen ze een positieve werksfeer
mee en ´staan hun mannetje´. Dit is goed voor jongens én voor meisjes.
Om mannelijke zij-instromers (ook wel: hij-instromers) te stimuleren is een hogere baankans nodig
en lagere kosten tijdens de omscholing. Het creëren van aanstellingen met een behoorlijke omvang
is zo mogelijk nog relevanter voor het werven van meer hij-instromers. Hij-instromers komen vanuit
een geheel andere sector en dragen zeer waarschijnlijk een groot deel van het gezinsinkomen. Voor
een overstap naar het onderwijs is het nodig dat hij-instromers vooraf uitzicht hebben op een baan.
Zorg er bovendien voor dat hij-instromers hun opleiding kunnen doen zonder (veel) kosten. De kosten om als hij-instromer leraar in het basisonderwijs te worden bedragen zo´n 4000 euro. Dat moet
sterk worden verlaagd – zeker voor mannen, maar zo mogelijk ook voor vrouwen.
Mannen kunnen buiten het onderwijs vaak meer verdienen dan in het onderwijs. Voor vrouwen is dat
verschil veel kleiner of zelfs omgekeerd6. Voor het aantrekken van meer meesters kunnen doorgroeimogelijkheden doorslaggevend zijn. Dit is ook bekend in andere sectoren zoals de zorg. De ChristenUnie is daarom van mening dat er meer doorgroeimogelijkheden moeten zijn voor leraren. Zorg er
dan wel voor dat deze doorgroeiers niet stoppen met lesgeven, maar in deeltijd zichtbaar blijven in
de klas.

5 Platform Onderwijs2032, VakWerk nr. 13 (Beter Onderwijs Nederland), 2015
6 Algemene Onderwijsbond: http://www.aob.nl/doc/hob15.pdf

De beste leerlingen worden leraar - start een Teachnasium op de havo
Het Technasium is een bekend fenomeen: de meest getalenteerde leerlingen krijgen extra uitdaging
en mogen zich specialiseren in techniek. Dit geeft een positief imago aan deze vakken. Met hetzelfde
model kan een Teachnasium7 worden gestart. Op de havo krijgen leerlingen met een gemiddeld cijfer
8 – en die de kwaliteit en het karakter hebben om leraar te worden – de kans om zich via hun vakkenpakket vroegtijdig te richten op het beroep van leraar. Zo´n aanpak kan helpen vooroordelen en
zelfbeeld te overwinnen. Zo’n aanpak zal niet alleen meisjes maar ook jongens trekken, wanneer het
klimaat op de PABO’s en het onderwijsbeleid daarop zijn afgestemd.

Emile van Velsen, directeur PABO over Teachnasium
“Er zijn meerdere partijen nodig om dit verder te ontwikkelen. Niemand kan dit in z’n
eentje, maar we moeten niet lang wachten. Als we nu handelen, duurt het nog zes jaar
voordat we de vruchten plukken. We weten wat we moeten doen, nu hebben we alleen
nog daadkracht nodig van wat bestuurders met energie.”

Zorg voor meer fulltime aanstellingen
Veel vrouwelijke leerkrachten gaan na enkele jaren werkervaring in deeltijd werken. Veel (vrouwelijke) leerkrachten hebben, door de arbeidsduur beetje bij beetje te verkorten, kleine aanstellingen.
Vrijkomende vacatureruimte moet door de werkgever aangeboden worden aan leerkrachten met een
deeltijdbetrekking en reeds aanwezige leerkrachten met een vast dienstverband. De werkgever moet
daarbij rekening houden met de belangen van de individuele leerkracht. Hierdoor zijn er extreem
weinig vacatures die leiden tot een vaste fulltime aanstelling in het onderwijs. In Nederland willen
veel mannen echter voltijds (of bijna voltijds) werken. De ChristenUnie wil onderzoeken wat er mogelijk is in cao’s en regelgeving om scholen meer flexibiliteit en vrijheid te geven zodat vacatures van
behoorlijke omvang te kunnen worden gevormd.
Creëren van massa is belangrijk
Uit studies over ‘vrouwen naar de top’ weten we dat een kritische massa nodig is om een cultuurverandering mogelijk te maken . Daarbij wordt vaak de vuistregel van 25 à 35% participatie gehanteerd.
Wat geldt voor vrouwen aan de top geldt ook voor mannen voor de klas. In een monocultuur zonder
diversiteit wordt er onvoldoende weerwoord en feedback georganiseerd. In een team met diversiteit
heeft werkvloer meer inbreng en zal een leerkracht eerder het gevoel krijgen zijn werk in eigen hand
en onder controle te hebben. Zonder het creëren van massa lukt het niet om het onderwijs aantrekkelijker te maken voor mannen. Hoewel het niet zal lukken om op afzienbare tijd 35% mannen te
behalen, kan de monocultuur al doorbroken worden door te streven naar lagere maar substantiële
percentages. Daarbij kan het helpen ook andere minderheden te stimuleren leraar te worden. Zo ligt
er een grote kans als we jongens (én meisjes) van allochtone afkomst enthousiasmeren om meester
(en juf) te worden. Diversiteit is van belang voor een gezonde organisatie.

7 Teachnasium leidt slimme havist naar PABO: https://www.nd.nl/nieuws/nederland/teachnasium-leidt-slimme-havist-naar-PABO.1402724.lynkx
8 o.a Talent naar de Top, Diversiteitsladder 2007 i.o.v. Woman Capital. De theorie van kritische massa in de sociologie is
ontstaan in studies naar gender en politiek; zie hiervoor het baanbrekende werk van o.a. Prof. D. Dahlerup (Univ. Stockholm
sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw, en Prof. S. Childs (Univ. Bristol).

