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Opvoedkundige Nieuwsbrief Pekénios 

Dat jongens en meisjes heel 

verschillend zijn, is op deze leeftijd 

overduidelijk. De belangrijkste reden? 

Testosteron! 

 

Spannende stunts of 
gezellig geklets 
 

Is uw oppaskind een jongen? Dan houdt 

u waarschijnlijk regelmatig uw hart 

vast. Risico’s nemen en grenzen 

verkennen kan hij als de beste! Op het 

afdakje klimmen, van hoge hekken 

springen of spectaculaire skatestunts… 

Hij zoekt spanning en moet zijn 

energie kwijt. 
 

Meisjes zijn minder ondernemend. Ze 

kletsen graag met leeftijdsgenootjes 

of spelen een spelletje. Over het 

algemeen zijn meisjes rustiger, kunnen 

ze beter stil zitten en beter luisteren. 

Op deze leeftijd zijn ze verbaal 

sterker dan jongens. Hun spel verloopt 

volgens een bepaald plan en 

rolverdeling. Terwijl jongens meer 

experimenteren, uitdagen en 

competitief gericht zijn. Hun 

concentratieboog is kort. 
 

De reden van deze grote verschillen is 

het hormoon testosteron. Jongens 

maken dit in een veel grotere 

hoeveelheid aan dan meisjes. 
 

Positieve communicatie 
 

Uit onderzoek blijkt dat leid(st)ers in 

de kinderopvang meer met jongens 

communiceren dan met meisjes. Dit 

contact is echter voor 40% negatief 

(zit stil, houd op, niet doen!). De 

communicatie met meisjes daarentegen 

is voor 80% positief. Hoe is dat bij u? 

Steekt u een meisje eerder een hart 

Jongens versus meisjes 

Inhoud 
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Handige Tips 1 

Extra tip 1 

Kind 9 tot 10 jaar 

onder de riem omdat ze aangepast 

en gewenst gedrag laat zien? En 

spreekt u een jongen misschien 

eerder bestraffend toe en/of 

beperkt u hem in zijn 

experimenteerdrang?  

 

Probeer dat niet te veel te doen. 

Om hun eigen identiteit te kunnen 

ontwikkelen, moeten kinderen van 

deze leeftijd volwassenen van hun 

eigen geslacht zien en kunnen 

imiteren. Voor meisjes is dat geen 

kunst; op school en in de 

kinderopvang werken vooral 

vrouwen. Maar voor de jongens is 

dat niet voordelig. Als ze dan ook 

nog terecht worden gewezen door 

een vrouw zijn ze eerder geneigd 

tot opstandig gedrag. 

 

Handige Tips: 
• Rituelen zijn belangrijk. Niet 

alleen om de hoogtepunten in het 

leven te vieren, maar ook om de 

dagelijkse bezigheden te markeren. 

Specifieke gebruiken en gewoontes 

die bij u horen, bieden herkenning 

en een houvast. 

 

• Zorg dat jongens een fysieke 

uitlaatklep hebben. Zet een stip op 

de buitenmuur en daag hen uit om 

met een bal die stip te raken. Ook 

een stoeipartij in huis volgens de 

regels van judo, en het spel Twister 

zijn een absolute aanrader. 

 

Extra tip: 

Meisjes en jongens 

zoeken altijd 

figuren (in de 

thuissituatie, maar 

ook in de sport of in 

de media) waarmee 

ze zich kunnen 

identificeren. 


