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OPZET BIJEENKOMST VOOR JONGENSMOEDERS 

 

Enthousiast geworden door het lezen van het boek Tjonge 

jongens!? 

Organiseer bij jou thuis of in bijvoorbeeld je kerk of in de 

plaatselijke christelijke boekhandel een bijeenkomst 

waarvoor je moeders van jongens uitnodigt.  

Doel: samen praten over de opvoeding van zoons. En je eigen 

rol daarin.  

Hierbij een aantal tips voor de invulling van de bijeenkomst.  

 

 

 Wil je op een jongensmanier beginnen? Schenk dan cola en serveer chips. 

Maar een bak koffie of thee kan uiteraard ook! 

 Idee voor een Bijbelgedeelte: Genesis 1:27-31. Praat met elkaar door over het 

feit dat God man en vrouw schiep, naar Zijn beeld. Wellicht kun je deze 

uitspraak van pedagoog Bert Reinds erin verwerken: Man en vrouw zijn niet 

gelijkaardig, wel gelijkwaardig. Heeft dat ook invloed op hoe je je zoons 

opvoedt? En hoe jij en je man opvoeden? (lees hierover hoofdstuk 2.3 nog 

eens door, over samen opvoeden).  

 Heb je vooral moeders van jonge kinderen, dan kun je ook kiezen voor het 

lezen van het Bijbelgedeelte over David en Goliath. Deze geschiedenis is 

veruit het populairst onder (jonge) jongens. Waarom is dat zo, volgens jou? En 

wat heeft dat te zeggen over hoe jongens geloven? (zie ook hoofdstuk 4). 

 Zet eens voor je zelf op een briefje (post-it) waarin jij denkt dat je als moeder 

iets toevoegt (toe kunt voegen) voor je zoon(s). Hang de post-its op een muur. 

En bespreek met elkaar. 

 Je kunt eventueel beginnen met de video waarin jongens vertellen hoe ze 

tegen jongens (en meisjes) aankijken. Zie 

http://www.debanier.nl/overig/tjonge-jongens/#close 

 Praat eens (evt. in groepjes) door over de volgende vijf casussen. Hoe zou jij 

reageren? Ook leuk: zet de casussen op een kaartje en print deze uit. Elke 

groep krijgt een stapeltje kaarten. 

 
1. Je zoon is in een boom geklommen. Heel hoog. Jij ziet hem daar zitten. Wat doe je?  

2. De politie staat voor je deur. Je zoon(s) hebben vuurwerk afgestoken. Wat doe je?  

3. Je zoons is al dagenlang stil. Er is iets wat hem dwarszit, maar hij begint er niet met jou 

over. Wat doe je?  

4. Naar de verjaardag van een tante heb je je zoon(s) mooi uitgedorst. Een net bloesje, 

nieuwe broek. Wanneer je je zoon even uit het oog bent verloren, zie je hem met een 

bezweet voorhoofd een taartje op een schotel scheppen. Z’n blouse uit z’n broek, 

kapotte knieën. Wat doe je?  

5. Je bent overblijfjuf op school. Je ziet dat enkele jongens met elkaar op de vuist gaan. 

Hoe reageer je? 
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 In hoofdstuk 1 van Tjonge jongens! worden enkele wetenschappelijke 

inzichten over jongens benoemd. Op http://www.debanier.nl/overig/tjonge-

jongens/#close kun je dit hoofdstuk downloaden.  

Verdeel de groep in tweetallen. Verdeel de feiten en bespreek met jouw 

groepje wat dit wetenschappelijke feit over jongens betekent voor de 

opvoeding van jongens in het algemeen en voor jouw opvoeding in het 

bijzonder. 

 

 Bespreek in de grote groep onderstaande stellingen/uitspraken:  

 
1. Stoeien en vechten? Ik laat ze gaan tot er bloed vloeit. (een van de uitspraken van een 

moeder tijdens een eerder gehouden workshop) 

2. Als mijn zoon altijd een juf voor de klas heeft staan, schaadt dat zijn ontwikkeling. 

3. Met je zoon praten over seksualiteit kun je beter aan je man overlaten. (blz 138) 

4. Ik leer mijn zoons stofzuigen en strijken. (blz 52) 

5. Ik verbied mijn zoon met een klappertjespistool (of Nerf) te spelen. 

6. Schietspelletjes komen er bij ons niet in. 

7. Huiswerk? Ik ben er drukker mee dan mijn kind dat is. 

8. Ik kijk bij de opvoeding van mijn zoons naar hoe mijn man het doet.  

 

 Afhankelijk van de behoefte van de groep kun je nog met elkaar doorpraten 

over 

o Feestjes (deel leuke ideeën bij jou in de buurt) 

o Speelgoed (wat haal je wel/niet in huis) 

 

 Afsluitende vraag: Waarin ben je na het lezen van Tjonge jongens! 

veranderd? Of: waarin gaat jouw zoon komende tijd merken dat je met dit 

onderwerp bezig bent geweest?  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Leuke bijeenkomst gehad? Deel je foto van de bijeenkomst op www.facebook.com/jongensmoeders 
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