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COMPUTER-ONDER WIJS 

OP 

E I N D H O V EN S E M A V O 'S 

Joost Burger / Annemiek Douw / Brigi Geurts / Félicie van Vree 

mei 1989 



VOORWOORD 

Juni 1988 kwam er bij de Tema-winkel van de TUE een opdracht binnen van de Stichting Vrouw en 

Informatica Noord Brabant. 

Deze opdracht werd uitgevoerd door vier studenten van de studierichting Techniek en Maatschappij, te 

weten Joost Burger, Annemiek Douw, Brigi Geurts en Félicie van Vree. De opdracht werd begeleid door 

Marijke van Vonderen en Ria Hermanussen, beide werkzaam op de TUE. Marloes van Lierop was de 

contactpersoon namens de stichting. 

Hierbij willen wij de docenten en leerlingen van de betrokken scholen bedanken voor hun medewerking. 
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SAMENVATTING 

Er is een onderzoek uitgevoerd naar de betrokkenheid van jongens en meisjes bij het computeronderwijs 

op Eindhovense MA VO's. Aan 612 leerlingen van 14 MA VO's werden vragenlijstjes voorgelegd en van 

elke school werd een docent geïnterviewd. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat meisjes 

minder betrokken zijn bij het computeronderwijs dan jongens. De docenten op de MA VO's zijn zich wel 

bewust van dit verschil tussen jongens en meisjes, maar zijn niet actief bezig dit te veranderen. 

Daarnaast is er door dit onderzoek een duidelijk inzicht ontstaan in de organisatie van het 

computeronderwijs op deze Eindhovense MA VO's. 
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HOOFDSTUK 1 

INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 

Uit onderzoek van o.a. Sanders (1987) blijkt dat meisjes minder gebruik maken van de computer dan 

jongens. Deze achterstand kan worden verminderd als op school computerkunde een verplicht vak is en 

als meisjes minstens evenveel op de computer moeten werken als jongens. 

Helaas blijkt dat "gelegenheid krijgen" meestal niet voldoende is om achterstanden op te heffen. Hoe 

komt dat? 

Wij nemen als uitgangspunt dat de school de achterstand niet veroorzaakt: het is niet meer zo dat meisjes 

van de machines kunnen afblijven, dat hun wordt voor gehouden dat computers nooit voor gebruik door 

vrouwen zouden zijn gemaakt etc. 

Als de scholen de achterstand niet veroorzaken, kunnen omstandigheden op school er toch wel toe 

bijdragen dat meisjes minder of op een andere manier gebruik maken van de computers op school en 

een achterstand bevestigen of oplopen. Dat zou als volgt te werk kunnen gaan. 

Als de meisjes op school met een computer in aanraking komen, merken ze het volgende: 

computers worden bij voorbaat al met mannen eeassocieerd 
een computer is een machine: is dat wel iets voor meisjes? 

bij werkt met algoritmen, dat is wiskundig: iets voor meisjes? 

er worden vaak agressieve spelletjes op gespeeld. vooral iets voor jongens! 

Deze "mannelijke" kanten aan de computer zijn voor veel meisjes een drempel. Zonder tussenkomst van 

de school zien leerl,ingen zelf dat het zo is; meisjes h,o,ç_yen er niet door te worden buitengesloten, maar 

het gebeurt vaak wel. 

Door omstandigheden op school wordt die associatie van computers met jongens/mannen bevestigd. Dat 

gebeurt bijvoorbeeld door: 

te zwijgen over mogelijke verschillen in de manier waarop jongens en meisjes worden 

aangetrokken door de computer; 

computerkunde te verbinden met wiskunde en dat vak zoveel mogelijk te laten vermijden door 

meisjes; 

software te kiezen die niet sexe-neutraal is. 
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Soms wordt aangenomen dat ook het geslacht van de docent de associatie van computers met mannen 

bevestigt. Uit onderzoek van Sanders (1987) blijkt dat het computergebruik door meisjes nauwelijks 

toeneemt als de docent een vrouw is. Wel van invloed is de opvatting van de docent of meisjes moeten 

worden gestimuleerd om computers te gebruiken. 

Dit onderzoek gaat over computergebruik in de lessen van Eindhovense MA VO's. De probleemstelling 

voor dit onderzoek is: 

Is er op de Eindhovense MA VO's een bewustzijn aanwezig dat meisjes anders benaderd zouden 

moeten worden dan jongens om ze enthousiast te maken voor techniek in het algemeen en 

computers in het bijzonder? 

Kan bij de leerlingen een verschil in betrokkenheid tussen jongens en meisjes worden 

waargenomen? 

Het bewustzijn van een andere benadering van meisjes door de scholen kan blijken uit: 

- uitingen van de schoolleiding en van docenten 

• verwachtingen over andere betrokkenheid van meisjes 

• waarnemingen van verschil in betrokkenheid tussen meisjes en jongens 

- de wijze waarop het computeronderwijs is georganiseerd: 

• keuze van de apparatuur 

• keuze van de software 

• verplicht/keuze/vrijetijds lessen 

• in welk leerjaar 

• bij welk vak: onderdeel van wiskunde, apart vak 

- deelname van jongens en meisjes aan de (vrijetijds) lessen 

Hierop zijn de eerste twee onderzoeksvragen gebaseerd: 

1 Hoe is het informatica-onderwijs op de MA VO's georganiseerd? 

2 Hoe denken docenten over de betrokkenheid van meisjes in vergelijking met die van jongens bij 

het informaticaonderwijs? 

Het tweede gedeelte van de probleemstelling gaat over de betrokkenheid van de leerlingen bij het 

computeronderwijs. Dit wordt samengevat in de derde onderzoeksvraag: 

3 Hoe is de houding van de leerlingen ten opzichte van de computer, computerkunde en 

computergebruik? Treden daarbij verschillen aan het licht tussen jongens en meisjes? 
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HOOFDSTUK 2 

ONDERZOEKSOPZET 

De eerste twee onderzoeksvragen kunnen beantwoord worden met gegevens die vooral betrekking 

hebben op kennis die bij de docenten aanwezig is. Onderzoeksvraag 3 is zowel door de leerlingen als 

door de leraren te beantwoorden. 

Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden moest een geschikte strategie bepaald worden. Om te 

kijken op welke manier we het beste de organisatie van het informatica-onderwijs konden inventariseren 

en waar de belangrijkste aandachtsgebieden liggen, werd een vooronderzoekje gehouden. Aan de hand 

van een literatuurstudie en interviews met informatica-docenten op een tweetal scholen in Helmond, 

werd de volgende werkwijze vastgesteld. 

Er werd besloten om alle scholen in Eindhoven waar MAVO-onderwijs gegeven wordt te benaderen. 

Scholen voor volwasseneneducatie werden gezien de probleemstelling niet relevant geacht en niet in het 

onderzoek meegenomen. Uiteindelijk werden 14 scholen benaderd. Twee scholen wilden geen 

medewerking verlenen aan dit onderzoek, zodat de totale te onderzoeken groep uit 12 scholen bestond. 

Per school werd er een interview gehouden met een docent die verantwoordelijk was voor het computer

onderwijs. Dit interview vond plaats aan de hand van een vragenlijst, om een duidelijke structuur in het 

gesprek te krijgen en om de resultaten van de verschillende scholen makkelijker te kunnen vergelijken. 

Een nadeel van deze methode is dat de geïnterviewde gedwongen wordt de lijn van de vragen te volgen. 

Het eerste gedeelte van het interview bestond uit vragen die verband houden met de organisatie van het 

informatica-onderwijs. Daarna werd ingegaan op de problematiek van de sexe-verschillen. De vragenlijst 

werd afgesloten met een aantal "schaaltjes-vragen", die ook in de leerlinglijst zijn opgenomen. Dit zijn 

stellingen waarbij op een vijfpuntsschaal aangegeven moet worden in hoeverre men het er mee eens is. 

Deze vragen zeggen iets over de betrokkenheid van de leerlingen, in dit geval volgens de docent. De 

léraren-vragenlijst is bijgesloten in bijlage 1. 

Het tweede deel van het onderzoek bestond uit een korte vragenlijst die door de leerlingen moest 

worden ingevuld. Deze vragenlijst bestond uit een aantal meerkeuze vragen en een aantal zogenaamde 

"schaaltjes-vragen". De meerkeuze vragen gingen over het gebruik van de computer en de tijdsbesteding, 

de schaaltjes-vragen meten weer de betrokkenheid van de leerlingen. 

De leerlingenvragenlijst werd voorgelegd aan de leerlingen van minstens één klas per leerjaar, indien in 

dat leerjaar computer-onderwijs werd gegeven. 

De leerlingenvragenlijst is bijgesloten in bijlage 2. 

Er werd besloten om de scholen onder de 4 onderzoekers/sters te verdelen. De onderzoekers kregen een 

interview-training om het werken met de leraren-vragenlijst te vergemakkelijken. 

De gegevens werden met behulp van een computer verwerkt. 
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HOOFDSTUK3 

RESULTATEN 

In dit hoofdstuk worden de antwoorden op alle vragenlijsten besproken. Eerst worden de resultaten van 

de docentenvragenlijst besproken. Hierna zal ingegaan worden op de resultaten van de 

leerlingvragenlijsten. In het daar opvolgende gedeelte worden de antwoorden van de leerlingen en de 

docenten, op de vragen die hetzelfde waren, vergeleken. In de laatste paragraaf worden de antwoorden 

van leerlingen. die wel computer-onderwijs hebben en leerlingen, die dat niet hebben, vergeleken. 

3.1 Docenten 

Aan het onderzoek werkten twaalf scholen mee. Vier zelfstandige MA VO's en acht MA VO's die een 

onderdeel zijn van een scholengemeenschap. Op twee van die vier MA VO's was nog geen computer

onderwijs. Op de andere twee en op de acht van de scholengemeenschappen wel. 

Van elke school is een leraar geïnterviewd, meestal de docent informatica. De docenten gaven antwoord 

op een reeks standaardvragen en gaven uiteindelijk hun mening over een aantal stellingen. 

We zullen nu de algemene resultaten van de antwoorden van de docenten bespreken. Om de gegevens 

van de individuele scholen niet verloren te laten gaan in het gemiddelde, is er van iedere school een 

profielschets gemaakt. Deze zijn te vinden in bijlage 3. 

Computerkunde: de lessen 

De meeste uren computerkunde worden in de tweede klas gegeven. In de eerste en derde wordt de rest 

van de lessen gegeven. De enige school die in de vierde nog een uur computerkunde beeft ingeroosterd, 

geeft ook in de eerste en tweede verplichte computerkunde. De facultatieve computerlessen kwamen 

alleen in de derde klassen voor (zie tabel 3.1). 

De klasgrootte ligt bij de scholen rond de dertien, terwijl de groepsgrootte van leerlingen per computer 

op maximaal drie ligt. Op twee scholen werken de leerlingen individueel. In de groepjes zijn de jongens 

en meisjes meestal gescheiden. Op zeven scholen gebeurt dat spontaan (de leerlingen kunnen zelf kiezen 

met wie ze samen willen werken) en op drie scholen is het verplicht. Dit komt doordat het vak com

puterkunde daar in het rooster wordt afgewisseld met bijvoorbeeld gymnastiek. In veel gevallen wordt er 

gezegd: het maakt niet uit dat jongens met jongens gaan werken en meisjes met meisjes, je moet alleen 

in de gaten houden dat niet steeds dezelfde zit te typen. Volgens de docenten is de samenwerking met 

alleen maar de eigen sexe duidelijk leeftijdsgebonden, want boe ouder ze worden hoe minder belangrijk 

dit voor de leerlingen wordt. Het type-probleem wordt trouwens in een aantal methodes al ondervangen 

door de opdracht te geven dat nu de ander moet gaan typen. De meeste methodes die de scholen ge

bruiken zijn zelf ontwikkeld (zes scholen). Twee scholen gebruiken Educaboek 'In orde', een 'Start up', 

twee 'Toets de toekomst' en een 'Logo'. De twee MA VO's die nog geen computeronderwijs hebben 
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gaven aan dat er samengewerkt ging worden bij het vergaren van lesmateriaal. 

Tabel 3.1: Computerlessen op twaalf scholen 

SCHOOL AANTAL UREN PER Kl.AS 
COMPUTERS klas: 1 2 3 4 

1 9 1 
2 15 1 
3 12 1 0.5 1• 

4 12 0.5 1 
5 15 1 
6 16 1 1• 

7 11 0.5 0.5 
8 9 1 
9 30 1 1 1 

10 11 
11 8 1 
12 0 

• facultatief 

Computers 
De computers worden ook gebruikt ter ondersteuning van andere lessen. Dit gebeurt voornamelijk bij 

Nederlands/taal en bij wiskunde/rekenen. 

Voor buitenschoolse activiteiten wordt de computer weinig gebruikt: slechts drie scholen maakten er 

melding van. De activiteiten bestaan uit een schaakclub, een mediatheek, programmeren en een cursus 

per computer. Deze buitenschoolse activiteiten waren ook nog van incidentele aard, bijvoorbeeld één dag 

per jaar, of er werd verwezen naar "vroeger" toen de school nog maar een paar computers bad. 

Er is nogal wat verschil in de tijd dat er op een school al met computers gewerkt wordt. Deze tijd 

varieert van nul tot tien jaar met het zwaartepunt rond de vijf/zes jaar. (Dit geldt ook voor de twee 

zelfstandige MA VO's). 

De helft van de scholen verwacht in de nabije toekomst nog vervanging of uitbreiding van het 

computerbestand. Dit hangt waarschijnlijk samen met het NIVO-project. Tot nu toe werden de 

computers gefmancierd uit eigen middelen van de school, met speciale overheids- of fondsgelden of 

waren ze in bruikleen. Het NIVO-project heeft de laatste tijd ervoor gezorgd dat alle scholen nieuwe 

apparatuur kregen of gaan krijgen. Tot laatstgenoemde groep behoren school 10 en school 12, de twee 

MA VO's die op het moment dat dit onderzoek plaatsvond nog geen computers en geen 

computeronderwijs hadden. 
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Op tien scholen is de computer al in gebruik. Daar zijn dan ook veranderingen gesignaleerd. Zo heeft op 

zeven scholen de computerles een andere plaats in het lesrooster gekregen. Bijvoorbeeld van 

buitenschoolse activiteit is het een vak geworden of van een half uur per week is het naar een uur per 

week gegaan. 

Op de scholen met computers verschilt de hoeveelheid computers per school. Meestal zijn er tussen de 

tien en vijftien. Een school beeft er dertig. Deze school werkt met een klasgrootte van maximaal 

vijfentwintig leerlingen en beeft ongeveer negen jaar computers. De school gebruikt ze in de eerste, 

tweede en vierde klas een uur per week. 

Jongens en meisjes: benadering en gedrag 

Volgens negen docenten is er verschil in de manier waarop jongens en meisjes individueel met de 

computer omgaan. Veel geboorde opmerkingen zijn: jongens durven meer, jongens doen meer op eigen 

boutje, jongens zijn technischer, meisjes meer toepassingsgericht en ze hebben toetsenbordangst. In de , 

manier waarop ze samenwerken zien zes leerkrachten wel verschil, vier niet en twee hebben geen 

mening. 

De leerdoelen zijn meestal opgesteld door de betrokken docent, in twee gevallen werd hierbij gebruik 

gemaakt van de Stichting Leerplan Ontwikkeling. De leerdoelen zijn voor jongens en meisjes hetzelfde. 

Alle docenten vonden dit terecht. De algemene mening was dat jongens en meisjes op dezelfde manier 

ermee om moesten leren gaan, 

Uit de leerdoelen blijkt dat jongens en meisjes aan dezelfde eisen moesten voldoen. Zoals een docent 

opmerkte:"Voor gelijke kansen moet je ook gelijk onderwijs geven." Tien van de twaalf leerkrachten 

dachten dat meisjes anders bij een computer betrokken waren dan jongens. "Jongens durven meer, 

meisjes werken netter" en doen andere activiteiten. Twee docenten geven aan dat meisjes vroeger anders 

betrokken waren dan nu. Dit proberen ze te ondervangen door ze meer aan het toetsenbord te laten 

wennen en de onbekendheid ervan zo weg te nemen. 

Ten slotte zijn de meningen sterk verdeeld als het gaat om de vraag "ik zie geen enkel verschil tussen 

jongens en meisjes en de manier waarop zij met de computer werken": sommige docenten zien inderdaad 

geen verschil, andere juist heel veel. 

Toch denken veel docenten dat jongens en meisjes een verschillende houding hebben ten opzichte van 

computers. Dit blijkt uit de gesprekken die erover gevoerd worden. Hoewei hierbij moet worden 

opgemerkt dat jongens veel meer vertellen waar ze in bun vrije tijd mee bezig zijn geweest en dat meisjes 

dit niet zo sterk doen, Zodoende vinden de docenten het moeilijk in te schatten of jongens nou echt 

anders achter de computer zitten dan meisjes. 
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Docenten 
Hoeveel docenten geven les met een computer? Uit de antwoorden blijkt dat computerkunde bij hoge 

uitzondering door een vrouwelijke docent gegeven wordt. Van de 25 informaticadocenten zijn er twee 

vrouw. In het COO (computer ondersteund onderwijs) zijn zeven van de 41 docenten vrouw en de 

buitenschoolse activiteiten worden geheel door mannen verzorgd (11). 

Voor het geven van de lessen hebben de docenten vaak eerst een cursus gevolgd bij het NLO, het NIVO 

of het 100-scholenproject. Het overgrote deel hiervan gebeurde in de vrije tijd, soms een gedeelte in 

werktijd. 

Wat bij de cursussen opvalt is het NIVO-project. Want hoewel de scholen verplicht zijn om twee mannen 

en een 'niet-man' (citaat uit de cursusinformatie) de cursus te laten volgen, blijkt deze opgelegde 

deelname van vrouwelijke docenten niet te resulteren in vrouwelijke computerdocenten. De dames die de 

cursus volgden doen er niets mee, ze geven er geen les in. 

Tijdens de cursussen wordt overigens geen aandacht besteed aan een mogelijke achterstand van meisjes. 

Een docent vertelde dat die achterstand er wel was, maar dat die volgens hem vanzelf werd ingelopen 

door het verplicht stellen van het vak. 

De uitsprakenlijst: waarKenomen verschillen tussen meisjes en jonKens 

Op de laatste pagina van de lerarenvragenlijst staan een aantal uitspraken waar de leraren hun mening 

over moesten geven. Een deel van deze vragen wordt later in dit verslag besproken of vergeleken met 

antwoorden van de leerlingen. De rest van de uitspraken wordt nu besproken. De docenten die op een 

bepaalde vraag antwoorden met 'geen mening' worden buiten beschouwing gelaten. 

Vijf docenten zien geen enkel verschil tussen meisjes en jongens in de manier waarop zij met de 

computer werken. Zes docenten zien dit verschil wel. 

Eén docent vindt dat meisjes sneller met de computer om leren gaan dan jongens. Vijf docenten vinden 

dit niet. 

Vier docenten vinden dat meisjes eerder met het werken met de computer stoppen dan jongens. Vijf 

vinden dit niet. 

Geen één docent vindt dat meisjes met de computer meer durven te doen dan jongens. Negen docenten 

vinden dat meisjes minder durven doen op de computer dan jongens. 

Klachtenlijstje 

Over het huidige computeronderwijs zijn niet alle docenten even tevreden. De klachten op een rijtje 

gezet: 

- de groepen zijn te groot 

- er zijn te weinig uren 

- er is te weinig geld 

- er zijn geen cursussen voor valcleerkrachten 
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- het systeem is niet goed 

- de programma's voldoen niet aan de eisen 

- er moet een betere omschrijving komen van wat er van de leerlingen verwacht wordt, en de resultaten 

moeten vastgelegd worden. 

3.2 Leerlingen 

De leerlingenvragenlijst is afgenomen bij 612 leerlingen op 11 scholen. Op school 12 is geen 

leerlingenvragenlijst afgenomen; op deze school waren nog geen computers aanwezig. 

Op school 10 is ondanks het feit dat er nog geen les gegeven wordt met behulp van de computer wel een 

vragenlijst aan de leerlingen voorgelegd. De antwoorden van deze leerlingen (totaal 89) worden in 

paragraaf 3.4 vergeleken met de andere antwoorden. 

Bij het afnemen van de lerarenvragenlijst werd nagegaan in welk leerjaar computeronderwijs gegeven 

werd. De leerlingenvragenlijst werd voorgelegd aan minimaal een klas per leerjaar waar computer

onderwijs gegeven werd. Bij school 10 werd er in elk leerjaar een klas benaderd. De verdeling van de 

vragenlijsten over de klassen en de scholen is in tabel 3.2 weergegeven. 

klas 1 klas 2 klas 3 klas 4 Rij 
Totaal 

school 1 42 42 

school 2 109 109 

school 3 19 25 26 70 

school 4 13 24 37 

school 5 60 60 

school 6 14 14 

school 7 28 30 58 

school 8 46 46 

school 9 23 17 20 60 

school 10 23 20 25 21 89 

school 11 27 27 

Kolom 106 285 180 41 612 
Totaal 

Tabel 3.2 : De verdeling van de vragenlijsten over de klassen en de scholen. 
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De verdeling jongens en meisjes die de vragenlijst beantwoord hebben over de scholen is in tabel 3.3 

weergegeven. De verdeling jongens/meisjes is niet 50/50 maar 57% jongens tegen 43% meisjes. 

Scholen waar dit vooral het geval is zijn de scholen 1, 4, 7, 9 en 11. 

De enige uitzondering is school 2 waar er meer meisjes dan jongens zijn ondervraagd. Het grote verschil 

tussen het aantal jongens en meisjes is niet direct te verklaren. Op de scholen waaruit het verschil voor

komt is het informatica-onderwijs niet anders georganiseerd dan op andere scholen. Computerkunde 

wordt bijvoorbeeld niet facultatief gegeven, waardoor er minder meisjes zouden kunnen zijn. Dit verschil 

in aantal heeft voor zover wij kunnen ontdekken geen specifieke reden. 

jongens meisjes Rij 
Totaal 

school 1 27 15 42 
7.7 5.8 6.9 

school 2 48 61 109 
13.6 23.5 17.8 

school 3 39 31 70 
11.1 11.9 11.4 

school 4 24 13 37 
6.8 5.0 6.0 

school 5 33 27 60 
9.4 10.4 9.8 

school 6 11 3 14 
3.1 1.2 2.3 

school 7 31 27 58 
8.8 10.4 9.5 

school 8 26 20 46 
7.4 7.7 7.5 

school 9 42 18 60 
11.9 6.9 9.8 

school 10 48 41 89 
13.6 15.8 14.5 

school 11 23 4 27 
6.5 1.5 4.4 

Kolom 352 260 612 
Totaal 57.5 42.5 100.0% 

Tabel 3.3: De verdeling van jongens en meisjes over de scholen 
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De probleemstelling van het onderzoek was: Hoe zit het met de betrokkenheid van de leerlingen bij het 

computeronderwijs? 

De betrokkenheid van de leerlingen is in de leerlingenvragenlijst op de volgende manier gemeten. 

Betrokkenheid is op te delen in twee componenten: 

- de perceptie van het gebruik van de computer en 

- motivatie om de computer te gebruiken. 

Het cebruik van de computer is op te delen in twee componenten namelijk het soort activiteit en het 

aantal uren. Het soort activiteit werd gemeten met vraag 5. Er kon gekozen worden uit: 

-tekstverwerken; 

-spelletjes; 

-programmeren; 

-bewaren van gegevens en 

-rekenen. 

Hoewel gevraagd werd om maar één antwoord aan te kruisen werden er in de meeste gevallen meerdere 

antwoorden aangekruist. In één geval heeft de leraar de beantwoording van deze vraag beïnvloed. Op 

deze school werd bij vraag 5: "voor welke activiteit gebruik je de computer het meest?" door alle leerlin

gen van het eerste leerjaar bijgeschreven: Leren omgaan met de computer. Dit antwoord is niet 

meegenomen in de verwerking van de data. 

Het aantal uren werd gemeten met behulp van vraag 6. Deze vraag meet niet de werkelijke tijd dat 

iemand achter de computer zit, maar de door de respondent geschatte tijd. 

De motivatie werd gemeten door een aantal deelvragen in de vorm van uitspraken voor te leggen: 

- ik vind het werken met de computer leuk; 

- lessen met de computer zijn leuk; 

- computerspelletjes zijn leuk; 

- ik wil een baan in de informatica-sector. 

De leerlingen reageerden hierop met behulp van een vijf punts-schaal: 

sterk mee eens O O O O O sterk mee oneens. 

We bespreken nu de resultaten van deze enquête. Het eerste gedeelte gaat over de verschillende 

antwoorden van jongens en meisjes, het tweede gedeelte gaat over de betrokkenheid van jongens en 

meisjes en de verschillen per klas. 
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3.2.1 Verschillen tussen jongens en meisjes 

Computerecbruilc 
De eerste vraag gaat over de plaats waar men met de computer werkt. 

Jongens en meisjes werken ongeveer evenveel op schoo~tijdens de les (19%). Ook buiten de les werken 

ze er allemaal ongeveer evenveel aan(5%). Thuis ccliter blijken jongens veel meer achter de computer te 

zitten (57%) dan meisjes(30% ). 

Jongens geven vaker aan dat ze bij vrienden achter de computer zitten (38%) dan meisjes (27%). Te 

weinig leerlingen gaven het antwoord •ats bijbaantje• om er conclusies uit te kunnen trekken. 

In het algemeen kan men zeggen dat meisjes op het moment dat ze vrijwillig kiezen voor het werken met 

de computer, zij dit minder doen dan jongens. 

De volgende vraag is: wat doet men op de computer het meest? 

Meisjes en jongens doen ongeveer evenveel aan tekstverwerken (respectievelijk 63% en 60%). 

Jongens doen veel vaker spelletjes,namelijk 57% tegen 39% van de meisjes. Programmeren wordt door , 

beide groepen ongeveer evenveel gedaan, meisjes 22% en jongens 25%. 

Ook het gegevens bewaren verschilde niet veel: jongens 18% en meisjes 14%. 

In het rekenen is wel weer een verschil te vinden namelijk 6% van de jongens tegen 11 % van de meisjes. 

Het feit dat jongens meer spelletjes doen kan samenhangen met het feit dat jongens vaker bij vrienden 

met de computer werken dan meisjes: spelletjes doe je misschien vaker samen. In onze vragenlijst is niet 

te achterhalen of jongens daadwerkelijk de spelletjes bij vrienden doen. Het feit blijft natuurlijk dat 

meisjes dit minder doen. 

De tijd waarin men met de computer werkt verschilt ook. 

Van de meisjes is 60% minder dan 1 uur per week bezig met de computer terwijl 36% van de jongens er 

1 uur of minder aan besteedt. Van de jongens werkt 14% tussen 3 en 5 uur per week tegen 6% van de 

meisjes. De conclusie dat jongens meer met de computer werken dan meisjes lijkt gerechtvaardigd. 

Motivatie 
De verdeling van de antwoorden op de schaaltjesvragen staan vermeld in bijlage 4. 

Vraag 1 en 13 zijn niet meegenomen in de verwerking, dit zijn de respectievelijke vragen ter introductie 

en afsluiting. 

Vraag 5 en vraag 7 zijn voor meer interpretaties vatbaar en zijn ook niet meegenomen in de verwerking. 

De vragen, die betrekking hebben op de motivatie, zullen nu besproken worden. 

Vraag 3: IK VIND HET WERKEN MET DE COMPUTER LEUK 

Het overgrote deel van de jongens(84%) vindt het werken met de computers leuk, van de meisjes is dit 

71 %. De overgrote meerderheid van de leerlingen vindt het werken met de computer leuk. 
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Vraag 4: LESSEN MET DE COMPUTER ZUN LEUK 

Van de jongens vindt 66% de computerlessen leuk, tegen 57% van de meisjes. De percentages van 

leerlingen die hel niet leuk vinden zijn 10% voor de jongens en 16% van de meisjes. 

We kunnen dus de conclusie trekken dat de jongens de lessen iets leuker vinden dan de meisjes. 

Vraag 10: COMPUTERSPELLETJES ZUN LEUK 

De meeste leerlingen vinden computerspelletjes leuk, 89% van de jongens en 87% van de meisjes. 

Vraag 12: IK WIL EEN BAAN IN DE INFORMATICA-SECTOR 

Van de jongens zou 22% wel een baan in de informatica-sector, maar slechts 9% van de meisjes wil dat. 

De meerderheid van de meisjes (59%) wil dit niet, tegen 44% van de jongens. Er is dus duidelijk een 

ander toekomstbeeld wat betreft de inf ormatica-seclor. 

De volgende twee vragen geven niet direct de motivatie weer, maar de antwoorden van jongens en 

meisjes verschilden hier opvallend veel. 

Vraag 6: OM GOED MET COMPUTERS OM TE KUNNEN GAAN HEB JE WISKUNDE NODIG 

Bij deze vraag is een groot verschil te zien: van de jongens is 34% het hiermee eens, van de meisjes is dit 

maar 18%. Van de jongens is echter 41 % het hier niet mee eens, tegen maar liefst 56% van de meisjes. 

Vraag 11: VOOR MUN LEEFTIJD KAN IK AL AARDIG MET DE COMPUTER OMGAAN 

De antwoorden die jongens en meisjes gaven op deze vraag verschillen wel. Van de jongens is 55% het 

hier mee eens tegen 37% van de meisjes. Van de jongens is 15% het hier niet mee eens, 26% van de 

meisjes vind dit. Het lijkt hier alsof de meisjes zichzelf dus lager inschatten dan jongens. Deze conclusies 

stemmen overeen met ander psychologisch onderzoek. 

Uit deze gegevens kan men concluderen dat jongens meer betrokken zijn bij het informatica-onderwijs: 

ze besteden er meer tijd aan en werken ook meer thuis met de computer. 

Ook zijn de jongens gemotiveerder dan meisjes, iets wat vooral tot uitdrukking komt in het 

beroepsperspectief, maar bijvoorbeeld ook in hel feit dat ze computerlessen minder Jeuk vinden. 
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3.2.2 Betrokkenheid van de leerlingen per klas 

Klas en betrokkenheid 

De verdeling van het aantal vragenlijsten over de klassen is in volgorde van grootte: 

-klas 1 met 17,3% 

-klas 2 met 46,4% 

-klas 3 met 29,6% 

-klas 4 met 6,7% 

In tabel 3.4 worden de antwoorden op de schaaltjesvragen 3,4 en 10 uitgezet tegen de klassen. De 

uitgebreide gegevens zijn te vinden in bijlage 5. 

De activiteiten van de leerlingen per klas vindt men in bijlage 6. 

Ik vind het werken met de computer leuk 

sterk mee 1 2 3 4 5 sterk mee 
eens 0 0 0 0 0 oneens STD n 

Klas 1 2,5 106 
Klas 2 1,8 283 
Klas 3 2,1 179 
Klas 4 2,3 38 

Lessen met de computer zijn leuk 

sterk mee 1 2 3 4 5 sterk mee 
eens 0 0 0 0 0 oneens STD n 

Klas 1 1,8 105 
Klas 2 2,4 281 
Klas 3 2,3 187 
Klas 4 2,8 37 

Computerspelletjes zijn leuk 

sterk mee 1 2 3 4 5 sterk mee 
eens 0 0 0 0 0 oneens STD n 

Klas 1 1,3 104 
Klas 2 1,2 280 
Klas 3 1,5 179 
Klas 4 2,1 38 

STD = standaarddeviatie 
n = aantal leerlingen dat vraag heeft beantwoord 

Tabel 3.4: Antwoorden op de schaaltjesvragen met betrekking tot motivatie 
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Bij de activiteiten valt op dat de computer overwegend gebruikt wordt voor hel doen van spelletjes. Een 

goede tweede is programmeren gevolgd door tekstverwerken, gegevens bewaren en als laatste rekenen. 

Uitzondering is klas twee waar tekstverwerken op de tweede plaats staat. 

De verdeling over het aantal uren is over de klassen gelijk. Antwoord 1, de computer minder dan 1 uur 

gebruiken per week, scoort bij bijna de helft van het aantal leerlingen. Ongeveer een kwart van de 

leerlingen gebruikt volgens eigen zeggen de computer tussen de 1 en 3 uur per week. 

Vraag 12: 'Ik wil een baan in de informaticasector' is niet significant verschillend per klas. 

Werken met de computer wordt het leukste gevonden in de eerste klas. ( ± 70%) Hoe hoger de klas, hoe 

meer de mening van de leerlingen opschuift van 'sterk mee eens' naar neutraal. Door 90% van de 

leerlingen varieert het antwoord tussen deze twee waarden. De leerlingen staan dus positief tegenover het 

werken met de computer. 

Ook de lessen met de computer worden over het algemeen leuk gevonden. 85% van de leerlingen geeft 

als antwoord 1, 2 of 3. In klas 1 vindt men dit duidelijk het leukst, in de hogere klassen iets minder, maar 

onderling verschillen deze klassen weinig. 

De computerspelletjes worden door 74% van de leerlingen heel erg leuk gevonden. Positief zijn 89% van 

de leerlingen. Ook hier is wenig verschil tussen de verschillende klassen. 

Men kan hieruit concluderen dat er weinig verschil is tussen de betrokkenheid van leerlingen uit de 

verschillende klassen. Er is een lichte tendens dat leerlingen uit de lagere klassen het computeronderwijs 

leuker vinden, dit zou echter heel goed een algemeen gedragspatroon kunnen zijn. Leerlingen uit hogere 

klassen hebben vaker een nonchalantere houding met betrekking tot de school in hel algemeen. 

3.3.Vergeliikingen docenten en leerlingen 

In de vragenlijsten voor de docenten en de vragenlijsten voor de leerlingen komen een aantal vragen 

voor, die met elkaar overeenkomen. 

Deze vragen zijn voor de leerlingen zijn: 

1. Ik vind het werken met de computer leuk; 

2. Om goed met de computer om te kunnen gaan heb je wiskunde nodig; 

3. Computerspelletjes zijn leuk; 

4. Voor welke activiteit gebruik je de computer het meest; 

De overeenkomstige attitudevragen voor de docenten luiden als volgt: 

1. Meisjes vinden het werken met de computer minder leuk dan jongens; 

2. Om goed met computers om te kunnen gaan heb je wiskunde nodig; 

3. Meisjes doen minder vaak spelletjes op de computer dan jongens; 

4. Meisjes gebruiken de computer eerder voor praktische doeleinden dan jongens. 

16 



VraH 1: het werken met de computer 
Op bijna alle scholen gaven jongens en meisjes, in ongeveer gelijke mate, aan het werken met de 

computer leuk te vinden. Dat meisjes dit minder leuk vinden dan jongens was slechts het geval bij twee 

scholen, namelijk school 5 en school 7. Maar minder leuk vinden houdt in dit geval niet in dat meisjes 

negatief zijn over het 'werken met de computer'. 

De leraren zijn verdeeld: drie docenten zijn het eens met de bewering dat meisjes het werken met de 

computer minder leuk vinden dan jongens. Deze docenten zijn overigens niet van school 5 en school 7. 

Zes docenten zijn het hiermee niet eens. 

Vraag 2: om goed met computers om te kunnen gaan heb je wiskunde nodig 
Over het algemeen zijn de docenten het er over eens dat wislcunde niet nodig is om met computers om te 

kunnen gaan. Slechts een docent (van school 7) vond dat wiskunde wel nodig is, maar de jongens en 

meisjes van zijn school zijn het hier niet mee eens. 

Opvallend is dat de meisjes van bijna alle scholen dezelfde mening hebben als de docenten. Uitzondering 

hierop zijn de meisjes van school 4. De jongens en meisjes van deze school zijn ervan overtuigd dat 

wiskunde nodig is. Hun docent is het niet met ze eens. 

De jongens op de scholen zijn meer verdeeld wat deze vraag betreft. Op zes scholen waren hun 

antwoorden verdeeld en liepen uiteen van 'sterk mee eens' tot 'sterk mee oneens'. Op vier scholen 

vonden ze dat wiskunde niet nodig is. Enkel op bovengenoemde school 4 vonden de jongens dat 

wiskunde wel nodig is. We hebben geen aanwijzingen kunnen vinden waarom dit zo is en waarop dit 

patroon gebaseerd is. 

VraH 3: mei~es en het doen van spelletjes en 

Vraag 4: meisjes gebruiken de computer eerder voor praktische doeleinden 
Docenten konden over het algemeen goed inschatten of meisjes op bun school minder vaak spelletjes 

doen dan jongens. Op acht scholen van de elf doen meisjes inderdaad minder vaak spelletjes dan jongens. 

Maar ondanks dat vinden meisjes en jongens computerspelletjes wel in gelijke mate erg leuk. 

De vraag of meisjes de computer eerder voor praktische doeleinden gebruiken, werd door de zes 

docenten neutraal beantwoord. Vier docenten dachten dat meisjes er praktischer mee omgaan en een 

docent vond van niet. 

Om een indruk te krijgen naar de overeenkomsten van de antwoorden van de leraren en de leerlingen, 

hebben we gekeken naar die activiteiten waarvoor de computer het meest wordt gebruikt door jongens en 

meisjes per school. Daarnaast worden de antwoorden van de docenten bekeken. De antwoorden zijn 

samengevat in onderstaande tabel. 
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De docenten gaven eerst antwoord op vraag 1 :"Gebruiken meisjes de computer eerder voor praktische 

doeleinden dan jongens?". Daarna op vraag 2 :"Doen meisjes minder vaak spelletjes op de computer dan 

jongens?" 

school meisjes jongens docent 

1 spelletjes (30%) spelletjes (60%) 1: neutraal 
tekstverwerken (30%) tekstverwerken (15%) 2:ja 

2 spelletjes (37%) spelletjes (58%) 1: neutraal 
rekenen (27%) programmeren (21%) 2: ja 

3 programmeren (47%) geg. bewaren (63%) 1: neutraal 
geg. bewaren (35%) spelletjes (22%) 2: ja 

4 programmeren (70%) programmeren (52%) 1: ja 
spelletjes (30%) spelletjes (28%) 2: nee 

5 tekstverwerken (52%) spelletjes (47%) 1: neutraal 
spelletjes (38%) tekstverwerken (26%) 2: ja 

6 spelletjes (30%) spelletjes (45%) 1: ja 
tekstverwerken (30%) tekstverwerken (25%) 2: ja 

7 tekstverwerken (40%) tekstverwerken (50%) 1: neutraal 
spelletjes (20%) spelletjes (25%) 2: neutraal 

8 spelletjes (55%) spelletjes (55%) 1: ja 
programmeren (20%) programmeren (16%) 2: nee 

9 tekstverwerken (46%) spelletjes (42%) 1: neutraal 
spelletjes (31%) programmeren (20%) 2: ja 

10 spelletjes (61%) spelletjes (71%) 1: ja 
tekstverwerken (21%) programmeren (18%) 2: nee 

11 programmeren (57%) spelletjes (45%) 1: nee 
spelletjes (29%) programmeren (30%) 2: ja 

Tabel 3.5 Verdeling van de activiteiten over de scholen 

Uit deze tabel blijkt dat de leraren de activiteiten van bun leerlingen redelijk kunnen inschatten. Dit blijkt 

bijvoorbeeld uit de antwoorden op de vraag of meisjes meer computerspelletjes doen dan jongens. Drie 

docenten denken dat dit niet zo is (school 4, 8 en 10) en in twee van deze gevallen is er ook geen 

significant verschil (school 4 en 8). 
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3,4 School 10 versus de rest 

School 10 is de enige school die nog geen computeronderwijs beeft, maar waar wel vragenlijsten aan de 

leerlingen zijn uitgedeeld. Dit gaf ons enig vergelijkingsmateriaaJ tussen een school zonder 

computeronderwijs en scholen die dit aJ wel hebben. 

We hebben op een aantal punten de mogelijke verschillen bekeken, namelijk of het hebben van 

computers op school invloed beeft op het aantaJ uren dat aan het werken met computers besteed wordt 

en voor wellce activiteiten deze dan wordt gebruikt. 

Het aantal uren. 

Ook door de leerlingen van school 10 wordt de computer het meest minder dan een uur per week 

gebruikt. Wel zijn er meer mensen die de computer nooit gebruiken. (14,6% van de jongens en 24,4% 

van de meisjes van school 10 tegen 0.7% van de jongens en 0.9% van de meisjes van de andere scholen.) 

De activiteiten. 

Bij de activiteiten hebben we gekeken naar de drie belangrijkste variabelen: tekstverwerken, spelletjes en 

programmeren. 

Twaalf procent van de jongens en van de meisjes van school 10 zegt aan tekstverwerken te doen. Op 

andere scholen is dit 18% van de jongens en 27% van de meisjes. Programmeren geeft eenzelfde beeld. 

Negentien procent van de jongens en 10% van de meisjes doet aan programmeren, tegen 26% van de 

jongens en 24% van de meisjes van de andere scholen. Dus waarschijnlijk wordt er tijdens de 

computerles meer aandacht besteed aan tekstverwerken en programmeren. 

Opvallend is dat er op school 10 computers overwegend gebruikt worden om spelletjes op te doen.(71 % 

van de jongens en 61 % van de meisjes van school 10 tegen 55% van de jongens en 35% van de meisjes 

van de andere scholen.)Er wordt dus veel vrije tijd besteed aan spelletjes. 
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HOOFDSTUK4 

CONCLUSIES 

Uit ons onderzoek zijn verschillende conclusies te trekken. Eerst zullen een aantaJ aJgemene conclusies 

over de organisatie van het informatica-onderwijs op de MA VO's worden besproken. Daarna zal verder 

worden ingegaan op de betrokkenheid van de leerlingen. 

De conclusies zullen puntsgewijs worden behandeld. 

Al&emeen 

• In het aJgemeen kan men concluderen dat er geen wettelijke regelingen zijn, met betrekking tot het 

informatica-onderwijs op middelbare scholen. Dit heeft verschillende consequenties voor de organisatie 

van het informatica-onderwijs. 

Op de eerste plaats betekent dit dat de scholen zelf hebben gekozen voor de aangeschafte computers of 

dat ze de computers hebben door het meedoen aan een project. Op de tweede plaats kiezen de scholen 

zelf op welke plek de computerkunde in het lesrooster wordt opgenomen. Dit gaat niet aJleen om de 

vraag in welk leerjaar, hoeveel uur les wordt gegeven, maar ook om de vraag welk vak uren moet 

inleveren voor deze lessen. De scholen krijgen geen extra geld of middelen voor de computerlessen. 

Ook hebben de scholen zelf mogen kiezen voor de software die zij gebruiken. 

Al deze feiten en vrijheden, die de scholen hebben, met alleen projectsgewijze begeleiding bij deze 

keuzes, leidt ertoe dat veel scholen ontevreden zijn over de organisatie van het informatica-onderwijs. 

• Op de scholen worden bijna geen buitenschoolse activiteiten met de computer ondernomen. Op enkele 

scholen is incidenteel wel wat met computers gedaan, maar over het aJgemeen gebruikt men de 

computer niet na schooltijd, terwijl veel docenten wel vinden dat ze te weinig uren hebben voor het 

informatica-onderwijs. 

• Onder de geïnterviewde docenten was slechts één vrouw. Bovendien bleken veel vrouwen, die verplicht 

hadden deelgenomen aan de cursus van het NIVO, a1s eerste weer af te haken, dus geen les te geven. 

De conclusie kan dus getrokken worden dat vrouwelijke docenten minder ingeschakeld worden in het 

informatica-onderwijs, ook na het volgen van een cursus. Daaruit voortvloeiend moet geconcludeerd 

worden dat er geen sprake is van een voorbeeldfunctie, die vrouwelijke docenten kunnen vervullen, voor 

de meisjes op de MA VO's. 

• In het aJgemeen kan men zeggen dat de meeste leraren zich wel bewust zijn van het verschil in 

betrokkenheid en gedrag tussen jongens en meisjes. Zij zijn echter niet bezig om dit te veranderen. De 

docenten vinden de meisjes vaak rustiger en netter, terwijl de jongens over het algemeen meer schijnen 

te durven en baJdadiger zijn. Desondanks zien de docenten geen reden om bijvoorbeeld de meisjes 

meer te stimuleren om dingen uit te proberen. Zij hebben vaak een houding van 'gelijke kansen, gelijke 

rechten'. Bij andere vakken krijgen de meisjes of jongens toch ook geen verschillende benadering. 
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• Tijdens de lessen wordt er over het algemeen weinig aandacht besteed aan de maatschappelijke 

aspecten van de computer en de informatica. Er wordt ook geen aandacht besteed aan de mogelijke 

achterstand die meisjes ten opzichte van jongens zouden hebben. 

Betrokkenheid 

computergebruik: 

• Meisjes werken in het algemeen minder met de computer dan jongens. Dit wijst al op een mindere 

betrokkenheid. Meisjes zijn, als ze achter de computer werken, minder vaak bezig met spelletjes dan 

jongens, maar ze zijn vaker bezig met rekenen. Dit betekent dat meisjes de computer minder zullen 

zien als iets leuks, als vrijetijdsbesteding, maar meer als een verlengde van het schoolwerk. Dit kan 

ertoe leiden dat meisjes minder betrokken zijn bij de computer dan jongens. 

• Jongens en meisjes vertonen geen verschil in het zogenaamde 'practisch gebruik' van de computer, ze 

doen bijvoorbeeld net zoveel tekstverwerken. 

motivatie: 

• In het algemeen zijn jongens gemotiveerder met betrekking tot het computergebruik. Vooral wat betreft 

het beroepsperspectief zijn de verschillen groot. Jongens willen veel vaker een baan in de informatica

sector en zijn dus waarschijnlijk gemotiveerder om met de computer te werken. Deze conclusie 

bevestigt onze veronderstelling, namelijk dat computers bij voorbaat al met mannen worden 

geassocieerd. Blijkbaar gebeurt dit bij deze leerlingen in sterke mate. 
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Bijlage 1 
VRAGENLIJST MAVOSCHOLEN 

1. Wat is het voor school? 
1. alleen MAVO 
2. onderdeel van een scholengemeenschap 
9.?? 

2. Is het een openbare of een bijzondere school? 
1. openbaar (gemeente/rijk) 
2. R.K. 
3. Protestants-Christelijk 
4. Andere bijzondere school (niet kerkelijk) 

3. Hoe groot Is de MAVO(-afdellng) op dit moment? 
- aantal leerlingen: 

waarvan jongens: 
en meisjes: 

- aantal docenten: 
waarvan mannen: 
en vrouwen 

Nu volgen een aantal vragen over de organisatie van het computer-onderwijs. 

4. Zijn er aparte lessen computerkunde of informatica? ja/ nee 

Nee, ga door naar 6 

5. In welk leerjaar /welke leerjaren wordt computerkunde gegeven? 
Is het dan ook verplicht voor alle leerlingen? 

verplicht facultatief (aantal uren per week?) 

eerste 

tweede 

derde 

vierde 

6. Wordt de computer gebruikt ter ondersteuning van andere lessen? ja/ nee 

Zo ja, bij welke lessen? en In welk leerjaar? 



2 

7. Wordt de computer gebruikt bij buitenschoolse activiteiten? ja/ nee 

Nee, ga door naar 9 

7a Zo ja, wat voor activiteiten worden uitgevoerd? 
0. kennismaken met de hard ware 
1. programmeren 
2. spelletjes 
3. anders .... .. . . .. . .. ... .. ....... . . . 

7b Wie nemen aan dat soort activiteiten deel (werken op de computer buiten 
schooltijd)? 
1. leerlingen: . .. . jongens .. . . meisjes 
2. docenten: .. .. mannen .. . . vrouwen 
3. ouders: .... mannen .. . . vrouwen 
4. buitenstaanders, nl. ... .. . . .. .. . .. .. . . . . . 

7c Hoe groot zijn de groepen waarmee buiten schooltijd op de computer wordt 
gewerkt? 
groepsgrootte: 

7d Gaan de buitenschoolse activiteiten met zo'n groep het hele jaar door? 

8. Nog een vraag over buitenschoolse activiteiten: is er volgens u een verschil in de 
manier waarop jongens en meisjes daaraan deelnemen? Geldt dat voor alle 
activiteiten of voor het werken met de computer in het bijzonder? 

9. Sinds de home computer op de markt is gebracht hebben veel gezinnen voor 
gebruik in huis een computer aangeschaft. Waarschijnlijk kent u ook wel leerlingen 
die thuis een computer hebben en daar op mogen werken. 
Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat jongens de computer thuis vaker gebruiken 
dan meisjes. Denkt u dat Nederlandse meisjes ook minder vaak de computer thuis 
gebruiken dan hun broers? 

ja / nee / weet ik niet 
Toelichting: 

Nu wil ik graag wat vragen stellen over de computers en hun software. 

10. Hoeveel computers zijn er in gebruik voor de lessen? 



11 : Bij v.,elke les~en zijn de m~~~e ~omp~_ys ingezet? 

12. Welke merken computers zijn er in gebruik? 

13. Wanneer zijn voor het eerst computers aangeschaft? 

jaar: u hebt ze nu .... jaar? 

14. Was dat hetzelfde merk els u nu in gebruik hebt? 

Indien eerst ander merk: welk? 

15. Verwacht u vervanging of uitbreiding in de nabije toekomst? 

16. Hoe worden de computers gefinancierd? 
o. onbekend 
1. uit eigen middelen van de school 
2. speciale gelden van de overheid/fondsen 
3. anders ........... .... . . .. .. ...... . ... . 

17. Welke leerstof wordt gebruikt bij de lessen computerkunde? 

18. Waar komt de soft ware vandaan? 

19. Hoe groot zijn de klassen bij computerkunde? 
aantal leertingen (gemiddeld): . ..... . . . . 

3 

ja/ nee 



4 

20. Wordt er in groepjes gewerkt aan de computer? Hoe gaat dat? 

21. Werken jongens en meisjes samen aan de computer of doen zij dat gescheiden? 

22. Wat zijn de leerdoelen van de lessen computerkunde? 

23. Hoe zijn de leerdoelen tot stand gekomen? 
1. volgt uit de gebruikte methode 
2. via Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) 
3. door de betrokken docent(en) opgesteld 
4. door (samen met) docenten van andere scholen opgesteld 
5. richtlijnen van het Ministerie van O&WW 
6. anders ...... . ....... . ... . .. . . .... .. . 

24. Zijn de leerdoelen voor jongens en meisjes hetzelfde? 

Zo ja, bent u het daarmee eens? 

Zo nee, waarom niet? 

ja/ nee 
ja/ nee 
ja/ nee 
ja/ nee 
ja/ nee 

ja/ nee 



5 

25. Men hoopt dat computer-onderwijs de leerlingen straks betere kansen op de 
arbeidsmarkt zal geven. Wordt er op uw school in die zin ook voorlichting gegeven 
over het computer-onderwijs? 

ja/ nee 

Zo nee. zou u een dergelijke voorlichting zinvol vinden? 
(Eventueel: moet die voorlichting voor jongens en meisjes dezelfde zijn?) 

ZQJa. wat voor voorlichting is dat en voor wie (ouders, leerlingen) is deze 
bestemd? 

Is die voorlichting voor jongens en meisjes dezelfde? 

26. Hoeveel docenten geven les met de computer? 

mannen vrouwen 
soort les 
computerkunde 

coo 

buitenschools 

27. Hebben docenten speciale cursussen gevolgd voor het geven van les met de 
computer? ja / nee 

~ Hoeveel docenten hebben cursussen gevolgd? 
..... mannen 
..... vrouwen 

28. Moeten cursussen in de vrije tijd worden gevolgd? 
0. alleen In werktijd 
1. gedeeltelijk werktijd, gedeeltelijk vrije tijd 
2. alleen In de vrije tijd 
9.?? 



6 

29. Nu een vraag over de inhoud van de cursussen. Weet u ook of op die cursussen 
aandacht besteed wordt aan een mogelijke achterstand van meisjes? 

30. Denkt u zelf dat meisjes op een andere manier bij computers zijn betrokken dan 
jongens? ja / nee 

Z9Jg_. wordt daarop ingespeeld in de lessen? 

31 . Zijn er sinds de introductie van computers op school veranderingen in het gebruik 
opgetreden? 

1. andere plaats in het lesrooster 

2. van keuzevak naar verplicht 
3. van verplicht vak naar keuze 

4. aantal lessen computerkunde 

5. toepassingen in COO 

6. software verbeterd 

ja/ nee 

ja/ nee 
ja/ nee 

gelijk / meer / minder 

gelijk / meer / minder 

ja/ nee 
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7. opleiding docenten verbeterd ?? /ja/ nee 

32. Bent u tevreden over het computer-onderwijs zoals dat nu wordt gegeven? 

Nu wil ik u enkele vragen stellen over mogelijke verschillen tussen jongens en meisjes 
in de manier waarop zij werken met de computer. 

33. Kunt u aangeven of er verschil is tussen jongens en meisjes in 

1. de manier waarop ze individueel met de computer omgaan? 

2. de manier waarop ze samenwerken aan de computer? 

ja/ nee 

ja/ nee 
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Hieronder staan een aantal uitspraken waarover wij graag uw mening vernemen. De 
vraag is: Bent u het eens met de volgende uitspraken? U kunt dat aangeven door het 
hokje aan te kruisen dat het dichtst staat bij de mate waarin u de uitspraak juist vindt. 

34. Meisjes doen minder vaak spelletjes op de computer sterk 
mee 0 0 0 

dan jongens eens 

35. Meisjes gebruiken de computer eerder voor sterk 

praktische doeleinden dan jongens mee 0 0 0 
eens 

36. Ik vind dat meisjes met de computer meer durven te sterk 

doen dan jongens mee 0 0 0 
eens 

37. Meisjes leren sneller met de computer om te gaan sterk 

dan jongens mee 0 0 0 
eens 

38. Meisjes stoppen het werken met de computer eerder sterk 

dan jongens mee 0 0 0 
eens 

39. Meisjes vinden het werken met de computer minder sterk 

leuk dan jongens mee 0 0 0 
eens 

40. Vrouwen krijgen later meer met computers te maken sterk 

dan mannen mee 0 0 0 
eens 

41. Om goed met computers om te kunnen gaan heb je sterk 

wiskunde nodig mee 0 0 0 
eens 

42. Ik zie geen enkel verschil tussen meisjes en jongens sterk 

in de manier waarop zij met de computer werken mee 0 0 0 
eens 

sterk 
0 0 mee 

oneens 

sterk 
0 0 mee 

oneens 

sterk 
0 0 mee 

oneens 

sterk 
0 0 mee 

oneens 

sterk 
0 0 mee 

oneens 

sterk 
0 0 mee 

oneens 

sterk 
0 0 mee 

oneens 

sterk 
0 0 mee 

oneens 

sterk 
0 0 mee 

oneens 



Bijlage 2 

VRAGENLIJST MAVOSCHOLIEREN EINDHOVEN 

De Technische Universiteit Eindhoven doet een onderzoek naar jongeren en computers. 
Daarvoor wordt jouw medewerking gevraagd. Het gaat om het beantwoorden van de 
volgende vragen. Het Is niet nodig je naam op het papier te zetten. 

1. In welke klas zit je? 

2. Wat is je leeftijd? 

3. Ben je [] jongen 
11 meisje 
(s.v.p. aankruisen) 

4. Waar werk je met de computer? (meerdere antwoorden mogelijk) 

[) op school tijdens de les 
[] op school buiten de lesuren om 
[) thuis 
[] bij vrienden 
[) als bijbaantje (aan de kassa, bijv.) 

5. Voor welke aktiviteit gebruii< je de computer het meest? (één antwoord aankruisen 
s.v.p.) 

[) tekstverwerken 
[) spelletjes 
() programmeren 
[) bewaren van gegevens 
[] rekenen 

6. Hoeveel uur besteed je per week aan de computer zo ongeveer? 
(s.v.p. aankruisen) 

IJ minder dan 1 uur 
IJ tussen de 1 en 3 uur 
11 tussen de 3 en 5 uur 
[] tussen de 5 en 1 O uur 
[] meer dan 10 uur per week 

Nu volgt een aantal uitspraken waarbij het gaat om ~ mening. 

Bijvoorbeeld: 
sterk "Onze school heeft genoeg computers aangeschaft". mee 0 
eens 

Als je vindt dat je school genoeg computers heeft aterk0 
aangeschaft, omcirkel je het hokje bij "sterk mee eens": mee 0 

eens 

Als je vindt dat de school wat weinig computers heeft sterk 
aangeschaft, maar nu ook weer niet véél te weinig omcirkel mee 0 

je het hokje dat op één na het dichtst bij "sterk mee 
eens 

oneens" staat: 

0 0 

0 0 

0 0 

Op de volgende bladzijde vind je de uitspraken. Let wel, het gaat ons om jouw mening. 

sterk 
0 0 mee 

oneens 

sterk 
0 0 mee 

oneens 

Q sterk 
0 mee 

oneens 



1. Onze school heeft genoeg computers aangeschaft sterk sterk 
mee 0 0 0 0 0 mee 
eens oneens 

2. In mijn werk krijg ik later zeker met computers te sterk sterk 

maken mee 0 0 0 0 0 mee 
eens oneens 

3. Ik vind het werken met de computer leuk sterk sterk 
mee 0 0 0 0 0 mee 
eens oneens 

4. Lessen met de computer zijn leuk sterk sterk 
mee 0 0 0 0 0 mee 
eens oneens 

5. Vrouwen krijgen later meer met computers te maken sterk sterk 

dan mannen mee 0 0 0 0 0 mee 
eens oneens 

6. Om goed met computers om te kunnen gaan heb je sterk sterk 

wiskunde nodig mee 0 0 0 0 0 mee 
eens oneens 

7. Werken met de compuier doe ik het liefst in mijn sterk sterk 

eentje mee 0 0 0 0 0 mee 
eens oneens 

8. Ik werk het liefst met iemand samen met de sterk sterk 

computer mee 0 0 0 0 0 mee 
eens oneens 

9. Mijn ouders vinden het belangrijk dat ik met de sterk sterk 

computer leer werken mee 0 0 0 0 0 mee 
eens oneens 

10. Computerspelletjes zijn leuk sterk sterk 
mee 0 0 0 0 0 mee 
eens oneens 

11 . Voor mijn leeftijd kan ik al aardig met de computer sterk sterk 

omgaan mee 0 0 0 0 0 mee 
eens oneens 

12. Ik wil een baan in de informatica-sector sterk sterk 
mee 0 0 0 0 0 mee 
eens oneens 

13. Ik vind een computer maar een dom apparaat sterk sterk 
mee 0 0 0 0 0 mee 
eens oneens 



Bijlage 3 Profielschetsen van de scholen 

SCHOOL 1 

- onderdeel van een scholengemeenschap 
- wel lessen computerkunde, in de derde 1 uur per week, in de eerste en tweede ook COO (voornamelijk 

taal en rekenen) 
- Zes jaar computers. 

toepassingen. 
- de docent denkt dat: 

- (9) jongens meer over computers vertellen en er meer mee bezig zijn dan meisjes 
- jongens meer durven aan de computers, meisjes zijn netter 
- (34) 2,3,4,3,2,2,3,5,5. 

SCHOOL2 

- zelfstandige MAVO 
- wel lessen computerkunde: tweede klas 1 uur per week, COO eerste klas (rekenen) 
- geen buitenschoolse activiteiten 
- vijf jaar computers 
- doel: vertrouwd raken en de mogelijkheden van de computer zien 
- de docent denkt dat: 

- (9) meer jongens werken met de computer 
- jongens meer uitproberen, minder angst hebben 
- meisjes minder proberen maar wel sneller oppakken 
- (34) 1,3,5,3,5,2,5,5,4. 

SCHOOL3 

- onderdeel van een scholengemeenschap 
- aparte lessen computerkunde: in de eerste ( 1 uur per week),in de tweede ( een half uur per week), in 

de derde (facultatief 1 uur per week). 
soms COO in de vierde .. 

- geen buitenschoolse activiteiten 
- vijf jaar computers 
- doel: ontwikkeling in de techniek, laten zien dat je zelf de fouten maakt 
- de docent denkt dat jongens en meisjes in de klas hetzelfde met de computer omgaan en dat jongens 

daarbuiten er meer mee bezig zijn, en er meer over praten. 
- (34) 2,3,3,3,3,3,4,3,5,2. 



SCHOOL4 

- onderdeel scholengemeenschap 
- aparte lessen computerkunde: eerste (halfuur per week), tweede klas (1 uur per week) COO in de 

derde en vierde bij Nederlands en Scheikunde 
- wel buitenschoolse activiteiten: schaakclub, computerclub, mediatheek 
- doel: angst wegnemen, leren structureren, kennis maken met gebied informatica/automatisering 
- zes jaar computers 
- de docent denkt dat 

- er nu geen verschil meer is in computergebruik tussen jongens en meisjes. De jongens durven 
wel meer en de meisjes zijn "rechtser". 
- jongens eerder iets uitproberen en meisjes een programma beter uitvoeren 
- meisjes netter en rustiger samenwerken en minder snel tevreden zijn. 
- (34) 4,2,3,1,4,5,3,5,1. 

SCHOOLS 

- onderdeel van een scholengemeenschap 
- wel aparte lessen computerkunde: tweede klas een uur per week. COO: in onderbouw bij Nederlands 

en wiskunde. 
- geen buitenschoolse activiteiten. Tien jaar computers. 
- doel: leren omgaan met computers, angst wegnemen 
- de docent denkt dat 

- meisjes minder vaak thuis aan de computer zitten dan jongens 
- meisjes anders betrokken zijn dan jongens. Bv.bij programmeren, niet bij tekstverwerken. 
- meisjes rustiger zijn en meer samenwerken aan de computer. 
- (34) 2,3,4,3,2,4,3,4,4. 

SCHOOL6 

- onderdeel van een scholengemeenschap 
- wel aparte lessen computerkunde: tweede klas (1 uur per week), derde klas (facultatief 1 uur per 

week), geen COO, twee jaar computers. 
- wel buitenschoolse activiteiten: een soort cursus (weinig gebruikt) 
- doel: kennismaken, angst wegnemen, praktijk gericht. 
- de docent denkt dat: 

- meisjes minder vaak thuis computeren 
- meisjes luisteren, jongens freaken (maar hij probeert dit te veranderen) 
- meisjes individueel anders werken dan jongens 
- (34) 2,1,5,4,4,4,3,5,5. 

SCHOOL 7 

- onderdeel van een scholengemeenschap 
- lessen informatiekunde: eerste en tweede ( een half uur per week) 
- geen COO 
- geen buitenschoolse activiteiten 
- drie jaar computers 
- doel: in het eerste jaar het gebruik van het apparaat leren, in het tweede jaar de toepassingen leren. 
- de docent weet niet of jongens of meisjes meer op de computer werken thuis. 
- de docent denkt dat: 

- voor gelijke kansen gelijk onderwijs nodig is 
- meisjes eerder gaan samenwerken op de computer 
- 34 e.v.: 3,3,3,4,3,3,3,2,2. 



SCHOOLS 

- relfstandige MAVO 
- wel lessen computerkunde: in de tweede een haH uur per week 
- geen COO 
- geen buitenschoolse activiteiten 
- vijf jaar computers 
- doel: kennismaken met het gebruik van de computer, indelen van de samenleving. GEEN 

PROGRAMMEREN. 
- de docent denkt dat: 

• er een klein verschil tussen jongens en meisjes is thuis op de computer. 
- meisjes eerder onbekender waren met computers, hierop wordt ingespeeld door re meer aan 
het toetsenbord te laten wennen. 
- jongens individueel actiever zijn, ook eerder afgeleid zijn terwijl meisjes serieU1.Cr zijn. 
- er geen verschil is in samenwerken 
- (34) 4,2,5,5,5,3,3,5,2. 

SCHOOL9 

- onderdeel van een scholengemeenschap 
- wel lessen computerkunde: eerste ( 1 uur per week), tweede (1 uur per week), vierde (1 uur per week) 
• COO: engels, eerste tot en met vierde soms. 
- geen buitenschoolse activiteiten 
- acht en een haH jaar computers 
- doel: in de eerste en tweede kennismaken, in de vierde toepassen. 
- de docent denkt dat: 

- jongens meer door computers aangetrokken worden dan meisjes 
- meisjes meer administratief werken op een computer 
- jongens en meisjes individueel hetrelf de werken 
- ze wel verschillend samenwerken: meisjes haken eerder af 
- jongens onderzoeken meer 
- (34) 2,3,4,5,1,2,3,4,4. 

SCHOOL 10 

- zelfstandige MAVO 
- geen computeronderwijs 
- geen COO 
- geen buitenschoolse activiteiten 
- geen computers 
- doel: leren omgaan met de belangrijkste toepassingen van de PC. 
- de docent denkt: 

- dat jongens geïnteresseerder zijn, technischer 
- dat meisjes meer toepassingsgericht zijn,meer knoppenvrees hebben 
• (34) 4,1,5,4,1,4,3,5,5. 



SCHOOL 11 

- onderdeel van een scholengemeenschap 
- wel lessen computerkunde, derde klassen onderbouw (dubbele derde klassen) 1 uur per week. 
- COO in kleine groepjes bij Nederlands en rekenen 
- geen buitenschoolse activiteiten 
- vijf jaar computers, maar pas nu in gebruik 
- doel: wegnemen angst en het leren van systematisch en nauwkeurig werken 
- de docent weet niet boe de jongens en meisjes thuis computeren 
- de docent denkt dat: 

- meisjes individueel zorgvuldiger werken, jongens gehaast zijn 
- meisjes samenwerkend eerder bereid zijn dingen uit te leggen 
- (34) 2,4,4,3,5,5,2,5,1. 

SCHOOLU 

- zelfstandige MAVO 
- geen lessen computerkunde 
- wel buitenschoolse activiteiten:programmeren 
- de docent denkt dat: 

- (9) jongens thuis vaker achter de computer zitten dan meisjes 
- er wat aan het verschil tussen jongens en meisjes gedaan moet worden 
- (30) de jongens en meisjes duidelijk gemaakt moet worden dat ze even bard computers nodig 
hebben 
- jongens en meisjes verschillende interesses hebben. 
- (34) 1,2,4,3,3,2,3,4,3. 



Bijlage 4 
ANTWOORDEN VAN DE LEERLINGEN OP DE SCHAALTJESVRAGEN 

sterk mee geen mee sterk 
mee eens mening oneens mee 

eens oneens 

1) Onze school heeft genoeg J ' 18 29 22 13 17 
computers aangeschaft. M ' 25 23 20 16 14 

2) In mijn werk krijg ik zeker J ' 25 20 33 8 14 
met computers te maken. M ' 16 10 38 11 23 

3) Ik vind het werken met de J ' 62 22 11 2 2 
computer leuk. M ' 47 24 17 5 5 

4) Lessen met de computer zijn J ' 37 29 19 5 6 
leuk. M ' 31 26 24 6 10 

5) Vrouwen krijgen later meer J ' 4 3 41 17 33 
met computers te maken dan M ' 1 5 41 10 42 
mannen. 

6) Om goed met computers om te J ' 19 15 24 15 26 
kunnen gaan heb je wiskunde M ' 7 11 23 16 40 
nodig. 

7) werken met de computer doe J ' 39 16 17 14 12 
ik het liefst in mijn eentje. M ' 37 15 19 11 17 

8) Ik werk het liefst met J ' 17 15 26 16 25 
iemand samen met de computer. M ' 23 13 22 16 25 

9) Mijn ouders vinden het J ' 19 13 36 10 20 
belangrijk dat ik met de M ' 20 13 35 10 20 
computer leer werken. 

10) Computerspelletjes zijn J ' 76 13 4 3 1 
leuk. M ' 70 17 6 1 3 

11) Voor m1Jn leeftijd kan ik al J ' 31 24 28 8 7 
aardig met de computer M ' 16 21 35 12 14 
omgaan. 

12) Ik wil een baan in de J ' 12 10 34 17 27 
informatica-sector. M ' 4 5 31 16 43 

13) Ik vind de computer maar J ' 9 5 11 7 66 
een dom apparaat. M ' 6 2 14 14 63 



Bijlage 5 uren en antwoorden op de schaaltjesvragen per klas 

+----------+----------+----------+----------+ 
1 klas 1 1 klas 2 1 klas 3 1 klas 4 1 

+----------+----------+----------+----------+----------+ 
17~::vuld 1 1.! 1 2.~ 1 2.~ 1 17.~ 1 

+----------+----------+----------+----------+----------+ 
1

, 1 uur 1 50 1 131 1 83 1 19 1 
47.2 46.0 46.1 46.3 

+----------+----------+----------+----------+----------+ 
1 

°1 en '3 1 30 1 82 1 48 1 6 1 
uur 28.3 28,8 26.7 14.6 

+----------+----------+----------+----------+----------+ 
1 :~/n ,5 

1 10~! 1 9~1 1 13~~ 1 9.: 1 

+----------+----------+----------+----------+----------+ 
1 

° 5 en '101 8 1 23 1 11 1 3 1 
uur 7 . 5 8,1 6.1 7.3 

+----------+----------+----------+----------+----------+ 
1 

° 10 uur 1 5 1 16 1 9 1 2 1 
4.7 5,6 5.0 4.9 

+----------+----------+----------+----------+----------+ 
Kolom 106 285 180 41 
Totaal 17.3 46.6 29.4 6.7 

Rij 
Totaal 

21 
3.4 

283 
46.2 

166 
27.1 

65 
10.6 

45 
7.4 

32 
5.2 

612 
100.0 

Het aantal uren verdeeld over de klassen 



schaaltje 3: Ik vind het werken met de computer leuk 

+----------+----------+----------+----------+ 
1 klas 1 1 klas 2 1 klas 3 1 klas 4 1 

+----------+----------+----------+----------+----------+ 
1 ~!;!vuld 1 • ~ 1 •; 1 • ~ 1 7 • ~ 1 

+----------+----------+----------+----------+----------+ 
1 

sterk meel 76 1 156 1 96 1 12 1 

eens 71.7 54.7 53.6 29.3 

+----------+----------+----------+----------+----------+ 
1 mee eens 1 17 ~: 1 25 ~; 1 1 /! 1 2/; 1 

+----------+----------+----------+----------+----------+ 
1 ~=~~ng 1 6.~ 1 12:; 1 1S:! 1 2/~ 1 

+----------+----------+----------+----------+----------+ 
1 ~~=ens 1 1.; 1 3 ~~ 1 5 • ~ 1 • ~ 1 

+----------+----------+----------+----------+----------+ 
1 ~~=:~smeel l.; 1 3~~ 1 3.: 1 9 .: 1 

+----------+----------+----------+----------+----------+ 
Kolom 106 285 179 41 
Totaal 1 7. 3 46. 6 29. 3 6. 7 

schaaltje 4: Lessen met de computer zijn leuk 

+----------+----------+----------+----------+ 
1 klas 1 1 klas 2 1 klas 3 1 klas 4 1 

+----------+----------+----------+----------+----------+ 
1 ~~:!vuld 1 .! 1 1.: 1 l.~ 1 9.: 1 

+----------+----------+----------+----------+----------+ 
1 

sterk meel 57 1 89 1 60 1 8 1 
eens 53.8 31.2 33.3 19.5 

+----------+----------+----------+----------+----------+ 
1 mee eens 1 2/! 1 30~~ 1 2/! 1 22.~ 1 

+----------+----------+----------+----------+----------+ 
1 

geen \ 19 1 63 1 38 1 10 1 
mening 17.9 22.1 21.1 24.4 

+----------+----------+----------+----------+----------+ 
1 ~~=ens I l.; 1 5~; 1 7~: 1 12.; 1 

+----------+----------+----------+----------+----------+ 
1 ~::::smeel 2.! 1 9~~ 1 6~; 1 12.; 1 

+----------+----------+----------+----------+----------+ 
Kolom 106 285 180 41 
Totaal 17.3 46.6 29.4 6.7 

Rij 
Totaal 

5 
.8 

340 
55.6 

138 
22.6 

85 
13.9 

21 
3.4 

22 
3.6 

611 
100.0 

Rij 
Totaal 

12 
2.0 

214 
35.0 

173 
28.3 

130 
21.2 

36 
5.9 

47 
7.7 

612 
100.0 



schaaltje 10: computerspelletjes zijn leuk 

+----------+----------+----------+----------+ 
1 klas 1 1 klas 2 1 klas 3 1 klas 4 1 

+----------+----------+----------+----------+----------+ 

1 :~::vuld I l.~ 1 l.~ 1 .! 1 7.i 1 

+----------+----------+----------+----------+----------+ 

1 

sterk meel 76 1 225 1 127 1 23 1 
eens 71.7 78.9 70.6 56.1 

+----------+----------+----------+----------+----------+ 

1 

mee eens 1 16 1 38 1 31 1 7 1 
15.1 13.3 17.2 17.1 

+----------+----------+----------+----------+----------+ 

1 ~=~7ng 1 7.: 1 3.~ 1 6~~ 1 7.i 1 

+----------+----------+----------+----------+----------+ 
1 :~:ens 1 2, ! 1 1.: 1 3. ~ 1 2, ! 1 

+----------+----------+----------+----------+----------+ 
1 :~:::smeel .! 1 1.: 1 2-~ 1 9.: 1 

+----------+----------+----------+----------+----------+ 
Kolom 106 285 180 41 
Totaal 17,3 46,6 29.4 6.7 

Rij 
Totaal 

11 
1.8 

451 
73.7 

92 
15,0 

31 
5.1 

14 
2.3 

13 
2.1 

612 
100.0 



Bijlage 6 

klas 1 klas2 klas3 klas4 totaal percentage 
aktiviteit 

--------------------------------------------------------------
tekstverw 
% van het totaal 

spelletjes 
% van het totaal 

programmeren 
% van het totaal 

geg bewaren 
% van het totaal 

rekenen 
% van het totaal 

totaal per klas 
% van het totaal 

12 
1.66 

32 
4.44 

29 
4.02 

33 
4.58 

1 
0.14 

107 
14.84 

67 
9.29 

133 
18.45 

52 
7.21 

45 
6.24 

33 
4.58 

330 
45. 77 

40 
5.55 

114 
15.81 

55 
7.63 

21 
2.91 

13 
1.80 

243 
33.70 

4 
0.55 

25 
3.47 

7 
0.97 

2 
0.28 

3 
0.42 

41 
5.69 

123 
17.06 

304 
42.16 

143 
19.83 

101 
14.01 

50 
6.93 

721 
100.00 


