
INFORMATIEBROCHURE 
Make Some Noise for Boys! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                   
   



Binnen de kinderopvang en het onderwijs werken vooral vrouwelijke professionals. Deskundigen die dagelijks 

te maken hebben met de begeleiding van groepen kinderen, onze kinderen. Deze begeleiding krijgt steeds 

meer een roze tintje…een talige omgeving, sociaal/emotioneel klimaat, welbevinden, plannen, 

risicobeperking, allemaal termen vanuit het vrouwelijke denken. 

Met veel van onze kinderen gaat het goed, heel goed. Sommige kinderen komen echter minder goed uit de 

verf, vallen buiten de boot of worden simpelweg niet begrepen. Van deze groep kinderen is het opvallend te 

noemen dat het met name jongens betreft…. 

Doel van het programma  

De meeste vrouwelijke professionals voelen niet van 

nature aan wat jongens  ervaren en nodig hebben voor 

hun ontwikkeling. Maar al te vaak vertonen jongens in de 

groep probleemgedrag, vervelingsgedrag of pestgedrag, 

gedrag dat wij als lastig ervaren. 

Maar… zijn jongens nou zo lastig, of… hebben wij last van 

hen? 

De training Make Some Noise for Boys! heeft als doel de 

kennis  in de verschillen te vergroten,  inspiratie op te 

leveren,  een groter begrippenkader omtrent de 

verschillen tussen jongens en meisjes en beter aan te 

kunnen sluiten op de behoefte van jongens. 

Vanuit dit begrippenkader kunnen professionals  een 

positieve bijdrage leveren binnen hun aanbod en 

begrijpen wat er achter gedrag van jongens zit, zodat zij 

sensitief en responsiever kunnen omgaan met jongens. 

Deze training is bedoeld voor leerkrachten als zowel 

pedagogisch medewerkers.  De training Make Some Noise 

for Boys! ondersteunt professionals bij de begeleiding van 

jongens. De training sluit  aan op het pedagogisch kader. 

 

Resultaat 

Deelnemers aan de training: 

 krijgen inzicht in de ontwikkeling van jongens 

versus meisjes 

 krijgen inzicht in gedrag en behoeften van 

jongens 

 kunnen aansluiten hierop met hun pedagogische 

begeleiding en communicatie 

 leren activiteiten, omgeving en materialen 

doelmatig toe te passen 

 krijgen inzicht in invloeden van omgeving en 

benadering, met specifieke aandacht voor 

reflectievermogen vergroten 

 

 

 

 

 

Inhoud en Opzet 

 

Inhoud van de training 

 specifieke ontwikkelingspsychologie  

 balans in verschillende behoeften van jongens  

 disbalans en macht herkennen  

 invloed van eigen gedrag en eigen rol als 

vrouwelijke professional 

 delen van kennis en inzichten 

 zelfreflectie  

 inbreng van eigen videobeelden 

 veel inspiratie 

 

Theorie 

De training is gebaseerd op Evidence Based Practice 

principes. 

We passen binnen de training  Evidence Based Practice toe 

opdat informatie zo goed mogelijk wetenschappelijk 

onderbouwd is, het beste passend bij de praktijk en voor 

deelnemers haalbaar en acceptabel.  

 

 

 



 

Kracht van deze training  

 
De training is opgebouwd in een theoretisch en 

praktijkgericht afwisselend tempo. Hierdoor is er een 

snelle klik te maken in bewustwording en eigen maken 

van hetgeen wordt aangeboden. 

 

Omvang 
2 bijeenkomsten van 3 uur, met de mogelijkheid tot een 

terugkombijeenkomst met een intervisie karakter.   

 

Bewijs van Deelname 
De training levert een bewijs van deelname Make Some 

Noise for Boys! op. 

Aanmelden  
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact 

opnemen  

06-14993030 

of een mail sturen naar info@angelabrandsen.nl  

 

De algemene voorwaarden van Angela 

Brandsen  
staan op de website. Wij nemen binnen twee werkdagen 

contacten bespreken met u de mogelijkheden. De 

afspraken worden per e-mail bevestigd. 

 

 

Investering 

Bij de in company trajecten maken wij een offerte voor u op maat. 

Hierbij wordt afgestemd op uw wensen en behoeften. Het is 

mogelijk om andere accenten te leggen waardoor ingespeeld 

wordt op de actuele ontwikkeling binnen uw organisatie.  

Deze training met maximaal 16 deelnemers kost € 1.200 

 

 

 

 

 

   
 

Angela Brandsen 
Organisatie en Advies in Onderwijs en Kinderopvang 
 
‘s Herenstraat 60  
3155SL-  Maasland 
T  06-14993030 
E  info@angelabrandsen.nl  
I   www.angelabrandsen.nl 
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