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“10 tips voor een sekseneutraal programma”
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Korte inhoud:
Hoe maak je een goed en uitdagend programma voor zowel meiden als jongens? Tien tips om je
hierbij te helpen.

Dit is geen officieel document van Scouting Nederland, maar is door Scouting Nederland geselecteerd
omdat het een goed voorbeeld is van hoe je zelf met dit onderwerp aan de slag kunt gaan. Hierdoor
kan het zijn dat sommige onderdelen van dit document niet geheel overeenkomen met wat Scouting
Nederland normaal communiceert.

1. Zorg voor een goede mix tussen vrouwen en mannen op
vrijwilligersfuncties.
Rolmodellen zijn erg belangrijk in de ontwikkeling van kinderen. Een leiding van
dezelfde sekse waarmee ze zichzelf kunnen identificeren.

2. Zorg dat alle activiteiten gebieden behandeld worden.
Waar jongens zich vaak beter kunnen vinden in Sport en Spel en Buitenleven, zijn
meisjes meer thuis in identiteit en expressie. Een goede afwisseling is dus erg
belangrijk.

3. Neem je eigen seksesocialisatie kritisch onder de loep.
Welke opvattingen over vrouwelijkheid en mannelijkheid signaleer je bij jezelf? Durf
je die ter discussie te stellen? Zijn jongens bijvoorbeeld irritant als ze druk zijn? En
zijn meisjes gemeen?
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4. Verdiep je in de kwaliteiten van de verschillende sekse.
Door de kwaliteiten te kennen, weet je ook de uitdagingen (inclusief de
achtergronden), zonder ze naar een bepaalde sekse te generaliseren. Het is
natuurlijk niet zo dat jongens bijvoorbeeld nooit onzeker kunnen zijn en meisjes nooit
concentratieproblemen hebben.

5. Erken dat meisjes andere behoeften hebben dan jongens.
Jongens proberen van nature meer uit en zijn minder terughoudend. Meisjes denken
eerder dat ze iets niet kunnen.
Zorg dus dat:
A. De leiding deze behoefte erkent en hier ook op inspeelt in de opkomsten;
B. Er (in het begin)op een speelse manier, in plaats van op een prestatieve manier
begeleidt wordt;
C. Geef de meisjes aandacht en help ze over de drempel heen, als ze eenmaal zien
dat ze het ook kunnen wordt het leuk voor ze (zorg voor succesbeleving).

6. Zorg voor afwisseling in programma’s.
Kijk of het aanbod van activiteiten binnen je groep niet te seksestereotype is en
voldoende aansluit bij de wensen van je leden. Vraag je af of jongens echt alleen
willen ravotten en meisjes thee willen drinken.
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7. Zorg voor een veilige omgeving.
waarin jongens en meisjes zich beiden thuis voelen en op een prettige manier
kunnen communiceren. Wanneer je merkt dat de ene sekse de ander intimideert of
dat bepaalde mensen de sfeer verzieken, spreek je ze daarop aan.

8. Zorg dat je bekend bent met de verschillen tussen jongens en
meisjes.
Jongens houden van actie, dat komt overal in terug. Stil zitten is moeilijk, ruzies
worden uitgevochten en op scouting zijn de activiteit het belangrijkst. Meiden
communiceren vooral. Hun mond houden is moeilijk, ruzies worden uitvoerig
doorgesproken en gezelligheid op scouting is het belangrijkst.

9. Geef af en toe wat extra aandacht per sekse.
Hou een keer een beauty-middag met de meiden en ga een hoog bouwwerk
pionieren met de jongens. Hierdoor voelt elke sekse zich gewaardeerd en willen zij
zich allebei aanpassen.
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10. Wees je bewust dat je rolbevestigend of roldoorbrekend bezig
kunt zijn.
Door hier bewust van te zijn, kun je hier mee spelen. Laat eens een vrouwelijke
leiding de tochttechnieken uitleggen en de mannelijke leiding het koken voor zijn
rekening nemen.
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