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HIJ, ZIJ OF HET?
Jongens en meisjes worden verschillend aangekleed en krijgen ook vaak speelgoed dat bij
hun gender zou passen. Daarmee worden kinderen geconditioneerd. Egalia, een kindcentrum voor kinderen van 1 tot 5 jaar in Stockholm (Zweden), pakt dit heel
anders aan. Op het seminar Hij, zij of het? van Childcare International
krijgen we een inkijkje in deze bijzondere aanpak.
TEKST INGE VAN RIJN FOTO WILBERT VAN WOENSEL

S

tel je een rijke leeromgeving voor als
een cirkel, met daarin alle activiteiten en alle materialen, alle kleuren
en kleren, alle emoties en eigenschappen.
Alle kansen op alle beroepen… Alle kinderen op Egalia krijgen deze hele cirkel aangeboden. In twee films wordt de maatschappelijke visie van Egalia helder
uitgebeeld. Lotta Rajalin, die het centrum
leidt, vertelt: ‘We willen allemaal de hele
cirkel. Maar zonder dat we het echt in de
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gaten hebben, trekken we vaak een streep
door het midden van die cirkel. We verdelen de kinderen over twee vakken: in het
linker vak de meisjes en in het rechtervak
de jongens. We verwachten van ieder kind
dat het -min of meer- in één van die
vakken past. We geven de meisjes andere
kleren dan jongens, ander speelgoed,
andere boeken. We benoemen hun gedrag
anders. Een meisjesbaby wordt eerder lief
genoemd en schattig; bij een jongen zien

we al gauw stoere eigenschappen. Een
meisje mag wel een beetje stoer zijn, maar
niet de hele tijd en niet zo stoer als Pippi
Langkous. Een jongen mag wel dol zijn op
roze, zeker als hij nog een peuter is. Maar
als hij acht is en roze laarzen wil en een
roze fiets, vinden we dat toch iets ‘te’. We
richten kinderen langzaam af om zich
binnen de normen van dat ene vak te gedragen. Zo zonde, want je gunt ieder kind
het beste van twee werelden.’

JOSEFINE SJÖLUND VAN KINDCENTRUM EGALIA:
‘We praten vaak met de kinderen over hun lievelingsspel of hun lievelingskleuren. Ze leren veel van elkaar. Er kwam een nieuw kind dat heel hard begon te
lachen en te wijzen toen hij een jongen in een roze jurk rond zag lopen. De
andere kinderen reageerden niet en gingen ook niet meelachen. Zij vonden er
niks geks aan. Een week later zag ik het nieuwe kind in z’n eentje voor de
spiegel staan met die roze jurk.’

emoties zijn in principe bij alle mensen
hetzelfde: bang, blij, boos, verdrietig. Hoe
meer we die verschillen benoemen en
koppelen aan de sekse, hoe meer kinderen zich ook zo gaan gedragen. Door de
opvoeding maken we de verschillen
steeds groter.’

uit die cirkel wegdenken. Bij de activiteiten die we doen, bieden we de hele cirkel
aan voor alle kinderen: balspel en poppenspel, knutselen, schilderen, dans en
muziek, activiteiten in de natuur. Door
het gezamenlijk spel zien we ook veel
vriendschappen ontstaan tussen meisjes
en jongens.

SPEELGOED EN BOEKJES

NATUUR EN OMGEVING
Ook Marleen Groeneveld spreekt op het
seminar. Ze is pedagoog op de Universiteit Leiden. Marleen geeft voorbeelden
van onderzoek naar de invloed van opvoeding op jongens- en meisjesgedrag. Zo
kreeg een baby eerst een roze pakje aan
en daarna een blauw pakje. De volwassenen reageerden heel anders op de baby
toen deze het roze pakje aanhad. Ze pakten haar heel voorzichtig op en vertelden
hoe schattig ze er uit zag. Toen dezelfde
baby een blauw pakje aanhad, lieten ze
hem veel meer bewegen en prezen hem:
“Wat ben je al groot, sterke jongen!” ‘Natuurlijk zijn er biologische verschillen
tussen jongens en meisjes,’ legt Marleen
uit, ‘maar de verschillen in het brein, die
tegenwoordig zo benadrukt worden, zijn
bij baby’s echt heel klein. Ook de basis-

Wil je het in je kindercentrum anders
aanpakken, dan merk je al snel hoe de
hele cultuur die tweedeling juist benadrukt. Ga maar eens op zoek naar speelgoed op internet. De eerste filters die je in
moet stellen zijn: leeftijd en geslacht. In
Zweden wordt hier veel meer op gelet.
Alle kindercentra streven naar diversiteit
in het spelmateriaal. In de twee kindcentra van Egalia gaan ze nog een stapje verder. ‘Bij ons zijn geen boekjes te vinden
waarin een mooie prinses gered wordt
door een dappere prins’, vertelt Lotta. ‘We
letten erop dat we typisch jongens- of
meisjesspel niet stimuleren. We hebben
geen aparte bouwhoek, autohoek en poppenhoek; we mixen de materialen uit
verschillende hoeken.’ Ze laat plaatjes
zien. Een speelhoek met poppen, dino’s
en auto’s. Een vrachtwagen met sierraden
in de laadbak. Een technisch lego-figuur
met een roze balletrokje. Het ziet er heel
aantrekkelijk uit, een creatieve combinatie van twee werelden.

JE MAG ALLES ZIJN
Soms is een kind wild, soms rustig. Soms
angstig, soms behulpzaam. Soms trekt het
zich even terug. Bij Egalia mag ieder kind
alles zijn. Lotta: ‘We proberen het gedrag
of de eigenschappen van kinderen niet te
labelen als ‘typisch meisjesgedrag’ of
‘echt jongensachtig’. Die labels zitten
natuurlijk wel in ons hoofd, dus we moeten steeds kritisch naar onszelf blijven
kijken. Daarbij willen we de middenlijn

ALLES BEGINT BIJ DE PM’ER
‘Hoe worden de medewerkers hiervoor
opgeleid?’ We vragen het op de videoconferentie met Josefine Sjölund, die in Egalia
werkt. ‘Het begint bij jezelf. Je kunt wel
verantwoorde boekjes aanschaffen, maar
het belangrijkste is de toon waarop jij die
voorleest. Ook in het gesprek met de kinderen: je kunt wel zeggen dat het prima is

‘We letten erop dat we typisch
jongens- of meisjesspel niet
stimuleren’

dat jongens aan ballet doen en meisjes aan
judo, maar kinderen voelen direct aan of je
het ook echt meent. Met collega’s kijken
we ook naar filmpjes van onszelf in de
groep. Dan zie je je eigen vooroordelen
terug in je gedrag.’ Op onze vraag of je
mannen in je team moet hebben om zo te
kunnen werken antwoordt ze: ‘Het gaat
om de diversiteit. Mannen hebben net zo
goed stereotiepe beelden in hun hoofd
over jongens en meisjes. We zoeken mensen in ons team die dat willen doorbreken.’

NIET AFPAKKEN MAAR TOEVOEGEN
Kiezen ouders bewust voor Egalia? ‘Sommigen wel. Maar veel kinderen komen
hier gewoon omdat ze dichtbij wonen’,
>
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vertelt Josefine. Of ze die verschillen tussen ouders zien? ‘Vooral in de kleding van
de kinderen’, lacht ze. ‘Tegen een kind dat
met een mooie jurk binnenkomt roepen
we niet meteen: “Wat heb jij een mooie
jurk!” We zeggen bijvoorbeeld: “Wat kijk
je blij.” We leggen aan de ouder uit dat we
kinderen niet waarderen om hun seksespecifieke kleding, maar dat we liever de
emoties van het kind benoemen. Bijna
alle ouders waarderen dat. Commentaar
krijgen we vooral van mensen die ons
kindcentrum niet kennen. Ze denken dat
we kinderen iets afnemen, dat jongens
hier niet mogen voetballen of meisjes niet
met poppen mogen spelen. Dan zeggen
ze: “Jullie pakken kinderen hun identiteit
af.” Maar we pakken niets af, we voegen
juist iets toe! Van leerkrachten horen we
vaak dat onze kinderen zich in de klas
onafhankelijk opstellen, bijvoorbeeld dat
ze opkomen voor kinderen die gepest
worden.’ <

TIPS EN INFORMATIE
> Probeer een week lang niet over ‘jongens’ en ‘meiden’ te praten, maar
gewoon over ‘kinderen’. Moeilijk? Wissel ervaringen uit met elkaar.
> Hoe seksespecifiek zijn jullie speelhoeken ingericht? Kan je dit een beetje
mixen?
> Wat staat er over seksestereotypen in jullie pedagogisch plan en komt dit op
de agenda in het gesprek met de pedagogisch coach?
> Op de site www.childcareinternational.nl vind je informatie over dit seminar
(klik op ‘seminars’). Binnenkort komt het verslag van het seminar op de site.
> De lezing van Lotta Rajalin is te zien op YouTube (zoek op ‘Lotta Rajalin’).

Maak het verschil!

Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont geeft elk nummer zijn
visie bij een van de pedagogische artikelen in Kinderopvang.

Lees de helft van de keren waar Jip staat
Janneke en waar Janneke staat Jip. Het is
een simpel voorbeeld van de wat moeilijke klinkende term ‘genderneutrale opvoeding’. Het begint er eenvoudigweg mee
dat we ons eigen onbewuste gedrag snappen. Dat we zien hoeveel kleiner we daarmee het gebied maken, waarin een kind
zich huis kan voelen. En hoe hardnekkig
dat is. Dat bleek wederom uit een documentaire op de BBC waar aan mensen
gevraagd werd met voor hun onbekende
kinderen te spelen. De documentairemakers hadden de kinderen zo verkleed dat
de jongens op meisjes leken en de meisjes
op jongens. Het is schokkend om te zien
hoe rolbevestigend het spel van de vol-
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wassenen is. En ook hoe erg ze zelf schrikken als ze zichzelf naderhand op beeld
terugzien. Hoe ruimdenkend ze dachten
dat ze waren en hoe ze daar van terug
moeten komen omdat ze steeds ‘meisjesspelletjes’ aan de meisjes (maar dus
eigenlijk jongens) en ‘jongensspelletjes’
aan de jongens (maar dus eigenlijk meisjes) bleken voor te stellen. Dat seksespecifieke gedrag vertonen we dus niet alleen
bij baby’s (jongens blauw, meisjes roze),
maar ook bij oudere kinderen. We volgen
ze dus niet, we leiden ze. Maar het zijn
ook grote krachten waar we ons teweer
tegen moeten stellen. Donald Duck gaat
bijvoorbeeld bijna alleen maar over mannen, Pinoccio, Peter Pan, Harry Potter en

de meeste kinderfilms ook. Er zijn maar
weinig Nijntjes, al heeft Disney expres
met Frozen een vrouwelijke hoofdrol
gelanceerd. Langzaam maar zeker worden zaken rechtgetrokken, maar het blijft
allemaal nog wel veelal rolbevestigend.
En daarom is het goed dat we de kinderen
in de opvang vroeg in hun leven tegenkomen. We kunnen daarmee echt het verschil maken! Ook als het later in hun leven dan allemaal nog wat achter blijkt te
lopen. Hun verbazing daarover zal de
volwassenen dan hopelijk een beetje
achter hun oren doen krabben. Want wij
voeden de kinderen natuurlijk op, maar
als we dat goed doen voeden kinderen de
volwassen wereld ook een beetje op.

