
van met jongen of meisje. “Kin-
deren die naar onze school gaan 
hebben meer zelfbewustzijn en 
zelfvertrouwen. De kinderen 
leren strategieën hoe zij met 
conflicten om kunnen gaan”, 
laat Rajalin weten. De Uppsala 
Universiteit deed in mei 2017 
onderzoek naar kinderen die 
naar een Zweedse genderneu-
trale peuterschool gaan. Hieruit 
bleek dat de kinderen nog steeds 
gender herkennen maar minder 
in genderstereotypen denken.
 
Genderneutraal in Nederland
Nederland kent nog geen vor-
men van genderneutraal on-
derwijs. Lisa Brienen, docent 
Sociologie en Seksualiteit aan 
de Fontys Hogeschool voor 
Pedagogiek, merkt op dat er in 
Nederland steeds meer aandacht 
komt voor gender in het onder-
wijs maar vindt dat het nog beter 
kan. Er klinken in Nederland 

Dokter Javid Abdelmoneim 
onderzoekt in de BBC docu-
mentaireserie ‘Can our kids 
go genderfree’ de impact van 
gender op zevenjarige kinde-
ren van de Engelse basisschool 
Lanesend. In deze documentaire 
ziet de kijker hoe het meisje Lexi 
met een grote rubber hamer op 
de kop-van-jut slaat, een kermis-
attractie die kracht meet. Lexi 
is verrast want ze heeft zo hard 
geslagen dat de bel luid rinkelt. 
Hierna is klasgenoot Riley, een 
jongen, aan de beurt. Hij denkt 
zo hard te kunnen slaan dat 
de kop-van-jut kapot zal gaan. 
Riley slaat drie keer mis en rent 
huilend weg. Uit dit experiment 
blijkt dat meisjes vaker hun 
kracht onderschatten terwijl jon-
gens geneigd zijn om deze vaker 
te overschatten.

Promoten gendergelijkheid
In 1998 werd in Zweden een wet 
ingevoerd om gendergelijkheid 
te promoten in het onderwijs. 
Deze wet verbiedt het om kin-
deren genderrollen op te leggen 
en tracht de traditionele gender-
rollen te verminderen. Lotta 
Rajalin, schooldirectrice van een 
Zweedse peuterschool, realiseer-
de zich dankzij deze wet hoe be-
langrijk het thema gender is. In 
2012 richtte Rajalin Egalia op, de 
eerste Zweedse genderneutrale 
peuterschool. Rajalin laat in een 
reactie per e-mail weten waarom 
zij hiervoor koos. “Kinderen die 

genderbewust opgroeien ont-
wikkelen meer zelfvertrouwen 
omdat zij een beter perspectief 
hebben op hun positie in de 
samenleving en hun rechten en 
plichten. Hierdoor kunnen zij 
beter nadenken over hun identi-
teit en persoonlijkheid waardoor 
zij minder snel geneigd zijn te 
denken in genderstereotypen.”

Zweeds genderneutraal onder-
wijs
Inmiddels zijn er in Zweden vijf 
genderneutrale peuterscholen 
die kinderen vrijheid geven 
zonder dat dit gekoppeld is 
aan stereotyperingen op basis 
van hun geslachtskenmerken. 
Kleine veranderingen maken 
al veel verschil: neutrale pop-
pen waarvan gezichten emoties 
tonen, kleurplaten met de tekst 
‘Doornroosje zegt nee’, geen 
aparte poppenhoek, kinderen bij 
de voornaam noemen in plaats 

Doornroosje zegt nee
De term genderneutraal komt steeds vaker voor: genderneutrale kleding, 
genderneutrale toiletten, genderneutrale taal. In Zweden ontstond jaren geleden 
al de eerste genderneutrale peuterschool. Kan deze vorm van onderwijs ook in 
Nederland helpen om genderstereotyperingen te verminderen?
Manel van Nieuwland
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echter ook tegengeluiden. Een 
van de tegenstanders van het 
gebruik van deze term is Sandra 
Turel, blogger op de website ma-
maplaneet.nl.“Het verdwijnen 
van dames- en herentoiletten 
vind ik het grootste probleem. 
Net zoals dat er op het station 
geen ‘dames en heren’ meer 
wordt omgeroepen maar ‘rei-
zigers’. Ik ben wel voorstander 
van minder stereotypering maar 
ik vind dat de genderneutrale 
veranderingen een beetje door-
slaan”, laat Turel via de mail we-
ten. Brienen begrijpt dat er men-
sen zijn die moeite hebben met 
de term, dit komt waarschijnlijk 
door onbegrip. “Ik denk dat 
heel veel mensen denken dat we 
af willen van het jongen en het 
meisje zijn, maar dat is niet het 
geval. Het gaat om het doorbre-
ken van genderstereotype gedrag 
niet om het verdwijnen van 
masculiene en feminiene cul-
tuur. Natuurlijk mogen jongens 
nog met een auto spelen, maar 
het moet even normaal zijn dat 
een meisje dat ook doet”, licht 
Brienen toe.

Genderstereotypering 
Brienen is zich bewust van de 
biologische verschillen tussen 
mannen en vrouwen maar vindt 
dat de focus op deze verschillen 
er toe heeft geleid dat mensen 
ongelijk behandeld 

worden. “Kinderen worden door 
genderstereotype gedachten 
geremd en beperkt in hun ont-
wikkeling. Het feit wat mensen 
onder hun kleren hebben zitten 
is al bijna bepalend voor hoe zij 
moeten zijn, hoe zij eruit moe-
ten zien en hoe zij zich moeten 
gedragen”. Dit uit zich bijvoor-
beeld in de studiekeuze van 
jongens en meisjes. Zo kiezen 
jongens veel vaker voor techni-
sche studies en ICT-opleidingen, 
terwijl meisjes sneller kiezen 
voor studies als verpleegkunde 
en de pabo. Hierdoor ontstaan er 
zogenoemde mannenberoepen 
en vrouwenberoepen wat een 
nadelig effect kan hebben. Uit 
cijfers van het CBS blijkt dat In 
het studiejaar van 2015 slechts 
2.100 mannen en maar liefst 
22.000 vrouwen een diploma in 
de verpleegkunde of verzorging 
behaalden.

Talent ontwikkelen
Brienen is voorstander van gen-
derneutraal onderwijs: “gender-
neutraal peuteronderwijs zal ook 
in Nederland veel meer vrijheid 
bieden aan kinderen om zich te 
ontwikkelen zoals zij zelf willen. 
Kinderen zijn zich al op jonge 
leeftijd bewust van de verschil-
len tussen jongens en meisjes. 
Door genderneutraal onderwijs 
kunnen kinderen hun talenten 
beter ontwikkelen doordat deze 

niet beperkt worden door de 
stereotypen die vastkleven aan 
hun gender. Kinderen moeten 
het gevoel hebben dat zij later 
kunnen worden wat ze willen, 
zonder dat ze als afwijkend wor-
den gezien wanneer zij niet aan 
het stereotype voldoen”.

Tegennatuurlijke indoctrinatie
Sommige tegenstanders den-
ken echter dat genderneutraal 
onderwijs een vorm van tegen-
natuurlijke indoctrinatie is. 
“Identificatie doen kinderen 
op basis van hun omgeving, 
genderneutraal onderwijs geeft 
meer vrijheid aan kinderen. Kin-
deren geven dus meer zelf vorm 
aan hun identiteit in plaats dat 
dit wordt opgelegd. Het lijkt mij 
erg onwaarschijnlijk als een kind 
hierdoor een identiteitscrisis 
krijgt”, vertelt Brienen. Nadelen 
van genderneutraal onderwijs 
ziet Brienen vooral in het maat-
schappelijke debat dat met dit 
onderwerp gepaard gaat. “Zo-
lang genderneutraal onderwijs 
niet landelijk gehanteerd wordt, 
kan dit zorgen voor een botsing 
in de samenleving. Ik denk dat 
mensen vooral bang zijn dat 
door genderneutraal onderwijs 
het masculiene en feminiene uit 
de samenleving zal verdwijnen. 
Dit is niet het geval, het gaat om 
gelijkwaardigheid en de vrijheid 
om te kiezen hoe jij je voelt en 
hoe jij dit wilt uiten”.


