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VOORWOORD 

Op 27 mei organiseerde het, MENT -projekt een goed bezochte en 

geslaagde studiedag. 

Er werd een overzicht gegeven van de MENT -aktiviteiten en lezingen 

verzorgd door Jacqueline Sibbes en Frank Boddendijk. De' aangekondigde 

spreekster Helga Fassbinder was helaas door ziekte verhinderd. 

VOOl- informatie over het MENT -i>rojekt . kunt u het secretariaat bellen: 

040- 47 3095 

of schrijven ,naar: 

MENT -projekt 

TU Eindhoven 

Gebouw N-Iaag 

.. Postbus 513 

5600 MB Eindhoven 

samenstelling en redaktie 

Anni ta Al ting 

Anneke de Leeuw 

Suzanne Udo 
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PROGRAMMA 
MENT-studiedag 27 mei 1986 te Amersfoort~ 
de Eenhoorn, Koningin Wilhelminalaan 33, t~o. NS-station. 

09.45 - 10.15 

10.15 - 10.30 

10.30 - 11.25 

11. 25 - 11.35 

11.35 ... 12.30 

Aankomst, koffie/thee 

OPENIHG door prof. dr. Jan H. Raat 

dr. Anneke de Leeuw, MENT-projekt 

de ac.h;teJud:and van mw j ubA-j na.tUWtkunde, 
aktiviteiten van het MENT-p4oje~ bA-j na.tUWtkunde. 

Pauze (thee, koffie) 

drs. Suzanne Udo, MENT-projekt 

,Waa!lom zA-jn eft 20 WUMg v40UWen A-n de tec..hMek, 
de J.Jitu J..:ti..e van de WUHA-ge mw j e en v40uwen A-n 
de tec.hMek, 
aktivitGiten van het MENT-p40je~. 

12.30 -14.00 lunch 

14.00 - 14.40 Prof. dr. Helga Fassbinder, THE Bouwkunde 

J.Jitu.o.:ti..e van v40 uwen. A-n de tec..hMek 0 p T ec..h~ c..he 
Hoguc.hoien, 
een veftgeLi..jkA.ng met de J.Jitu.o.:ti..e A-11 Vuit6land 
en Sc..andA-navDi. 

14.40- 15~20 Frank Boddendijk, Emancipatieraad 

het weftk van de ER en Itet ovefthucMbe.lud op 
het gebA-ed' van v4(juw en weftk en ondeJtWA-j!.l, . 
toegupwt op de tec.hMek. 

15.20 - 15.35 Pauze (thee, koffie) 

15.35 - 16.15 drs. Jacqueline Sibbes, lerares maatschappijleer 
aan een MTS 

na elke voordracht is gelegenheid tot het stellen van vragen. 
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Samenvatting van de openingstoespraak 'Ian: Jan H. Raat. 

In de afgelopen regeerperiode hebben de gezamenlijke ministers het 

Beleidsplan Emancipatie gepresenteerd. Centraal in dit plan staat de 

zelfstandigheid van ieder individu, een zelfstandigheid die gebaseerd is op 

economische zelfstandigheid. Daartoe moeten vanaf 1990 aBe Nederlanders 

boven de 18 jaar in staat zijn zich een eigen inkomen te verwerven. 

Zo iets gaat niet vanzelf. Er moeten randvoorwaarden vervuld worden, zoals: 

geUjke verdeling van betaald en onbetaald werk over mannen en vrouwen, 

voldoende kinderopvang. 

Ook in de sfeer van opleiding en scholing moet het een en ander gebeuren. 

Het Beleidsplan geeft di took aan. 

Het lijkt mij echter goed dat ook wij, vanuit het perspektief van MENT 

eens bij een aantal zaken stilstaan. 

Ten eerste: hoe ziet nu de arbeidssituatie eruit, met name voor vrouwen. In 

de eerste helft van dez: eeuw was het percentage vrouwen van de 

ber0cpsbevolking min of meer stabiel: rond de 22%. Vanaf 1960 is dit 

geleidelijk opgeklommen tot 32%. Daarmee ligt Nederland, met Ierland, nog . . ~ 

weI steeds achteraan in vergelijking met een aantal andere landen. In 

Denemarken werkt 71 % van de vrouwen, in Frankrijk 52%, in de Verenigde 

Staten 59% en in Japan 55%. 

Vrouwen werken in andere sektoren dan mannen. In 1981 werkte van de 

mannen 43% in de industrie, 33% in de zakelijke dienstverlening (banken, 

detailhandeI) en 22% in de gesubsidieerde dienstverlening. De vrouwen zitten 

vee! minder in de industrie: 15%, in gelijke mate als mannen in de 

zakelijke dienstverlening (35%) en voor de helft in de gesubsidieerde 

dienstverlening (49%). 

In Nederland is de segregatie op de arbeidsmarkt sterk. Dat is het 

fenomeen dat vrouwen overwegend in een aantal vrouwenberoepen werken 

(de dienstverlening) en mannen in een aparte sektor in de industrie. De 

begrippen "mannenberoepen" en IIvrouwenberoepen" zijn relatieve begrippen. 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau definieert ze als voIgt: een 

mannenberoep is een beroep waarin voornamelijk mannen werkzaam zijn, 

waarbij "voornamelijk" omschreven wordt als: 75-90%. 

Mannen hebben meer keus dan vrouwen: voor hen staan vee! meer beroepen 

open. Een groot gedeelte van de vrouwen zit in vier beroepen: verkoopster, 

secretaresse, administratief medewerkster of een verzorgend beroep. In het 

verleden zijn vrouwen er nogal eens in geslaagd in een beroepsgroep door te 

dringen, als het om nieuwe functies ging. 
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Dit is bijvoorbeeld gebeurd in wat wij nu als zo' n spedfiek vrouweUjk 

domein beschouwen: het kantoor. Hier drongen vrouwen in door op het 

moment dat er kantoormachines kwamen. 

Bij nieuwe beroepen lukt het niet altijd om mogeUjkheden voor vrouwen te 

creeren. Dat dreigt de ontwikkeling in de informatika te gaan laten zien. In 

deze sektor bestond enkele jaren geleden nog de hoop dat vrouwen zich er 

gemakkelijker een positie in zouden kunnen verwerven, omdat het om nieuwe 

funkties ging waarin nog geen seksespedfieke arbeidsdeling heeft 

plaatsgevonden. Toch begint ook deze sektor al een mannelijk imago te 

krijgen. Enkele djfers uit het onderwijs: de nascholingscursussen voor 

docenten telden &9% mannen. In het voortgezet onderwijs bestond het 

docentenkorps van het lOO-scholenprojekt voor &3% uit mannen. 

Samenvattend: het beeld op de arbeidsmarkt ziet er dus ais voIgt uit: 

vrouwen zijn geconcentreerd in een beperkt aantal beroepen, waarvan 50% 

in de dienstverlening. 

Weinu, we zijn allen krantenlezers en we hebben kunnen< constateren dat 

juist in deze sektor, de betaalde werkgelegenheid of weI drastisch terugloopt 

of weI aan grote schommelingen onderhevig is, hetgeen ook niet gunstig is 

voor een gericht carriereverloop. Voor de vrouwen die in deze sektoren 

werken is het belangrijk dat zij hun positie versterken. Dit kan onder meer 

door verhoging van de kwaUteit van het management en door versterking en 

behoud van de leidinggevende funkties voor vrouwen. Daarnaast echter, en 

nu komen we op het terrein van MENT, is het belangrijk dat vrouwen 

haar keuzemogelijkheden uitbreiden. En wei, in een dchting waarin de 

werkgelegenheid niet terugloopt en waar, mocht het in de ene branche wat 

minder goed gaan, omscholing naar een andere branche relatief goed te 

verkrijgen is. Ik denk aan de technische sektor. 

Men werkt aan het bevorderen van een verhoogde arbeidsmarkt-participatie 

van meisjes en vrouwen en wei in de technisch/natuurwetenschappeiijke 

sektor. De aktiviteiten richten zich op het onderwijs. We kijken daarom nu 

naar dat onderwijs. 

Hoe staat het met de studie en beroepskeuze van meisjes? Bezien we eerst 

de attitude van de meisjes zeif, en vervolgens de aanpak in het onderwijs. 

Hoe staat het met de houding van meisjes tegenover studie- en 

beroepskeuze? 

Meisjes gaan hun toekomst minder vast omlijnd en met minder vertrouwen 

tegemoet dan jongens, aldus dit onderzoek. 
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Jongens en meisjes kijken ook verschillend tegen de school aan. Voor 

jongens is de school een instrument om lets te bereiken: een beroep, een 

studie. Meisjes zien de school meer als mogelijkheid tot vorming. Op de 

school zoais de jongens die zien, nemen wiskunde en exakte vakken een· 

belangrijke plaats in voor hun toekomst. Jongens vertonen in deze vakken 

dan ook gemiddeld een aktievere inzet dan meisjes. 

Meisjes kijken dan ook anders aan tegen exakte vakken en techniek. Vraagt 

men meisjes naar hun attitude tegenover techniek, dan vlnden zij weI dat 

zij geschikt zijn voor technlek, maar ze kunnen geen voorbeelden noemen 

van mannen en vrouwen in de techniek, en ze kunnen ook hun mening 

nlet toelichten. 

Ondanks de grotere participatie van meisjes aan het technisch onderwijs in 

veel andere landen is dit trouwens toch een internationaal probleem. Dat 

blijkt uit internationaal onderzoek naar attitudes tegenover techniek, 

waarvoor onze vakgroep het initiatief nam en waarover onlangs 

gerapporteerd werd op een internationale 'PATT' -workshop (PATT = Pupils' 

A tti !ude Towards Technology) in Eindhoven. 

Studie- en beroepskeuze worden at beinvloed door het beeld dat leerlingen 

van zichzelf hebben. Met name leerlingen van het LHNO (meest melsJes 

dus) hebben een negatief zelfbeeld. nit werkt door in hun gedrag op school: 

geringe lesgerichtheid, welnig concentratie tijdens de lessen. De attitude van 

L TS leerJingen is positiever. Bij VWO leerlingen bestaat er minder aarzeling 

over hun toekomst. Het grootste gedeelte wi! verder studeren. Bij hen zijn 

de verschillen tussen meisjes en jongens nlet zo erg groot. 

Samenvattend kan geconcludeerd . worden dat binnen het onderwijs 

toekomstbeleving en zelfbeeld van jongens en meisjes uiteen lopeno Meisjes 

hebben een diffuser toekomstbeeld en een geringer zelfbeeld. Ook tussen de 

scholen is verschil: deze fenomenen doen zich minder voor bij VWO 

leerlingen dan bij het LHNO. 

Toekomstbeeld en zelfbeeld beinvloeden studiekeuze en beroepskeuze. Vooral 

in en na de tweede fase van het voortgezet onderwijs blijken meisjes, bij 

gel1jke geschiktheid, te kiezen voor lagere opleidingen dan jongens. Naast 

lagere opleidingen kiezen ze voor opleidingen die geen toegang bieden tot 

technische en natuurwetenschappelijke beroepen. 

Een weinig bemoedigend beeld. Er zijn vanuit het onderwijs enkele 

antwoorden op geformuleerd in het Kader van een betere begeleiding van 

leerlingen, meisjes vooral in dit geval. 
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Het project roldoorbrekende leerllngbegeleiding dat op een aantal 

sCholengemeenschappen· voor LBO gelopen heeft, heeft een begeleidingsplan 

ontwikkeld waarin leerlingen door de jaren he en systematisch begeJeid 

worden in het opbouwen van een beroepsperspektief en in het maken van 

keuzes. 

Het is van belang hiervan kennis te nemen. Het Platform Meisjes en 

Techniek, waar ik voorzitter van ben, heeft aanbevolen dat ook MTS-en een 

begeleidingsplan voor hun leerlingen opstellen (U kunt deze aanbevelingen 

lezen in de reader voor deze studiedag)! 

Ik noem ook het afgesioten Mello project. Oit projeGt (IIMet elkaar leren 

omgaan"), ontwikkeld in de eerste jaren van middenscholen, richt zich onder 

meer op waardenverheldering van de individuele leerling, waardoor bewuste 

keuzes gemaakt kunnen worden. 

Binnen het vormingswerk werkende jongeren, de streekscholen voor 

beroepsbegeleidend onderwijs en het kort middelbaar beroepsonderwijszijn 

ook waardevolle initiatieven ontplooid om de bewustwording van meisjes te 

vergroten ten aanzien van haar levensperspektief en de keuzes waarvoor zi; 

op korte termijn komen te staan. 

Laat ik tot slot, zonder anderen te kort te doen, de grote aandacht 

noemen die hiervoor bestaat bij de Nederlandse Vereniging van 

Schooldekanen, die in Dekanoioog vrijwel maandelijks aandacht besteed aan 

de studie- en beroepsorientatie van meisjes. 

De doelstelling van MENT 

We hebb'en· gezien dat buitenshuis werkende vrouwen overwegend in een 

beperkt aantal sektoren van de arbeidsmarkt te vinden zijn. Sektoren met 

voorlopig weinig perspektief. We hebben tevens gezien dat het dubbeJe 

toekomstperspektief van meisjes voor hen tot een onduidelijker loopbaanbeeld 

leidt. 

De doelstelling van MENT is in het licht hiervan: 

Het verruimen van mogelijkheden voor keuze voor meisjes ook in 

niet-traditionele vrouwelijke sektoren en opleidingen, met name de 

technische en natuurwetenschappelijke, en het bijdragen aan een duidelijker 

beroepsbeeld in deze sektoren. Oit gebeurt in de N-poot door het 

aantrekkelijk maken van natuurkunde en het stimuleren van de keuze voor 

dit vak. Daardoor worden toekomstige keuzes voor technische richtingen 

open gehouden. Het gebeurt binnen de T -poot door te werken in en met de 

MTS-en. Over de concrete werkzaamheden van MENT hoort U straks meer. 
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Ik wi! eindigen met waar ik ook mee begonnen ben: de doelstelling van het 

Beleidsplan die leidt tot het zelfstandig individu. 

Hoe moet in het licht daarvan de toekomstige arbeidssituatie - van mannen 

en vrouwen er uit zien? Niet aileen materiele voorwaarden moeten 

vervuld worden. We moeten ook werken aan de houding van zowel mannen 

Zowel mannelijke als vrouwelijke leerlingen dienen zodanig toegerust te 

worden, dat zij in staat zijn hun leven zelfstandig in te richten, in zorg 

voor zlchzelf en anderen. Hiertoe moeten zij vooral zaken leren die met 

het beroepsleven te maken hebben, maar ook met verzorging. 

Tot nu toe verandert de traditionele rol- en arbeidsverdeling tussen mannen 

en vrouwen nog voornamelijk in de rlchting van een grotere participatie van 

vrouwen aan de betaalde arbeid. Indien dit niet gepaard gaat met een 

vergrootte partlcipatie van mannen aan de onbetaalde arbeid, leidt dit tot 

een dubbele belasting van (en hele generatie vrouwen. 

Orientatie op stu die en berJep moet vrouwen stimuleren om te streven naar 

gelijke beroepskwalifikatie als mannen. Zij moeten voor zlchzelf een lcmge 

termijnperspectief op· de arbeidsmarkt ontwikkelen, waarbij werk voor 

vrouwen niet langer een, tijdelijk fenomeen is, in afwachting van het 

moederschap, maar een langdurige levensvervulling. 

Gelijke beroepskwalifikatie maakt rnogeUjk dat vrouwen en mennen functies 

van gelijke rlchting en gelijk niveau vervullen. Oit houdt niet in dat 

vrouwen zlch noodzakelijkerwijs aanpasseo aan de huidige opvatting en 

structuur van de arbeidsmarkt. Veel vrouwen zetten vraagtekens bij een te 

eenzijdige gerlchtheid op carriere maken, waarbij in het Ieven aIleen nog 

plaats is voor betaalde arbeid. Zij willen ook ruimte blijven houden voor 

onbetaalde arbeid. 

Ook een· handelen vanuit een concurrentiehouding ten opzlchte van anderen 

willen zij graag bij tijden inruilen voor meer samenwerking en onderlingen 

solidariteit. 

Voor deze houding en voor deze wensen moet in de beroepskwalifikatie 

aandacht en ruimte zijn. Ook in de opleiding voor mannen. Recente 

analyses van succesvolle ondernemingen tonen aan dat juist aandacht voor 

de menselijke factor in het bedrijf kan leiden tot stimulering en 

ontwikkeling van creativiteit bij medewerkers en tot succes van de 

organisatie. 
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Samenvatting van de voordracht van Anneke de Leeuw 

De achterstand van meisjes in het natuurkunde- en technisch onderwijs 

Uit de tabellen 1 en 2 wordt duidelijk hoe groot de achterstand van de 

meisjes is· en hoe langzaam deze klelner wordt. Binnen Europa behoort 

Nederland tot de meest achterlijke landen voor wat betreft de deelname 

van meisjes aan natuurkundig en technisch onderwijs. 

Ais oorzaken voor deze achterstand vanmeisjes kunnen we noemen de 

opvoedlng van meisjes tot meisjes; elk meisje weet heel goed wat ze weI 

en niet mag als meisje en wat van haar verwacht wordt als meisje. Daarbij 

komt dat natuurkunde en techniek nog steeds gezien worden als aileen iets 

voor mannen. De sexe-rol en het mannelijk beeld van natuurkunde en 

techniek botsen; het meisje moet duidelijk uit haar (net verworven) sexe-rol 

stappen. Het maken van deze stap wordt nog eens bemoeilijkt door de 

volg~nde faktoren: het meisje heeft gemiddeld genom en minder 

zelfvertrouwendan de jongen, dit· geldt waarschijnlijk heel sterkvoor het 

bedrijven van 'het·' schoolvak natuurkunde; ~et meisje is minder beroepsgericht 

dan de jongen omdat het voor haar niet absoluut zeker· is dat zij gedurehde 

lange tijd betaalde beroepsarbeid zal verrichten en het meisje heeft minder 

ervaring met techniek opgedaan waardoor zij wellicht nog eens versterkt 

wordt in haar mening dat het toch niets voor haar is. 

, , 
Aktiviteiten van MENT -natuurkunde. 

Het is van groot belang om te trachten meer melsJes natuurkunde te laten 

kiezen op de' middelbare school en {mede daardoor} meer meisjes een 

technische opleiding te laten volgen. Hiervoor zijn drie redenen te geven: 

Juist omdat de opvoeding van meisjes en jongens tot op heden nog zo 

verschillend . is lijkt het, wenselijk om meer meisjes te betrekken bij het 

bedrijven van natuurkunde en techniek opdat hun specifieke Inbreng niet 

langer verloreh gaat. 
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Vele meisjes benutten op dit moment niet hun kwaliteiten en talenten op 

technisch gebied; zij ontplooien zich dus slechts gedeeltelijk. 

Omdat juist in de technische sektor de kan's op een arbeidsplaats groot is 

verkleinen meisjes hun kansen op betaald werk en daarmee· hun kansen 

aan deelname aan het maatschappelijk gebeuren dat zich buitenshuis 

afspeelt. Meer vrouwen in technische beroepen zou de emancipatie van de 

vrouw te goede komen~ 

De aktlviteiten van het MENT -projekt voor wat betreft de natuurkunde 

concentreren zich op' de MAVO/HA VO/VWO-scholen en daarbinnen op de 

tweede· en' derde klassen • 

. VOORLICHTING 

Op dit moment wordt een brochure ontwikkeld voor meisjesleerlingen die 

voor hun pakketkeuze staan. Hierin zal worden aangegeven welke 

mogelijkheden er zljn 

opnemen, een aantal 

Indien ze natuurkunde in, hun eindexamenpakket 

vrouwen in technische beroepen (b.v. tandarts, 

wetenschappelijk onderzoeker) zal iets vertellen over hun werk. 

SCHOLlNG 

Er worden na- en bijscholingscursussen verzorgd voor natuurkundedocenten. 

Ook . worden colleges aan natuurkunde-didaktiek studenten gegeven. 

ONDERZOEK 

Een klein. gedeelte van de tijd wordt aan onderzoek besteed. In de reader 

voor deze. studiedag zijn de resultaten vanhet onderzoek naar het verschil 
. . 

in Interesse van meisjes en jongens opgenornen. 

LESPAKKETTEN 

De lespakketten, het ontwikkelen en evalueren hiervan, vormen' op dit 

moment de hoofdmoot van de aktiviteiten. 
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Tot op heden zijn 3 lespakketten ontwikkeld: 

- Geluid 

Elektriciteit in en om het huis 

- Energie en je lichaam 

2/3 MAVO/HAVO 

3 HAVO!VWO 

2/3 MAVO/HAVO!VWO 

Bir elk lespakket behoort een meerkeuzetoets en een docentenhandleiding. 

Het MENT -lesmateriaal is bedoeld als voorbeeldlesmateriaa1:om te laten 

zien hoe lesmateriaal, waarin meisjes zich even goed kunnen herkennen als 

jongens, eruit zou kunnen zien. 

Bij het ontwikkelen van dit lesmateriaal is getracht rekening te houden met 

en in te spelen op de verschillen, aangebracht door opvoeding, die er zijn 

tussen jongens en meisjes. 

All~r<;!erst wordt er rekening gehouden met de verschillen in interesses. 

Uit onderzoek )lijkt dat meisjes meer geinteresseerd zijn in de relatie 

tussen natuurkunde en maatschappij en het functioneren van het eigen 

lichaam. Daarom wordt bijvoorbeeld in het lespakket "Geluid" aandacht 

besteed aan het veroorzaken en verminderen van geluidshinder. In het 

lespakket "Energie en je lichaam" wordt het begrip energie en vermogen 

gekoppeld aan de hoeveelheid energie die vrijkomt bij het verbranden van 

het voedsel en bepalen d.e leerlingen huneigen vermogen. 

Verder wordt getracht aan te sluiten bij de belevingswereld van meisjesen 

jongens, bijvo.orbeeld: ook een mixer is een elektrisch apparaat. 

Uit ervaring in de klas blijkt dat meisjes de opdrachten die zeer praktisch 

gericht zijn, hoog waarderen. In het lespakket "Elektriciteit in en om het 

huis" is de opdracht verwerkt hoe een stekker aan een snoer te zetten. 

Meisjeszijn hler zeer enthousiast over. 

Zoals reeds vermeld, is het zelfvertrouwen van 

natuurkunde; vaak zeer gering. Het lesmateriaal mag 

zelfvertrouwen ondermijnen. Zinnen zoals "natuurlijk. • 

weet", "zoals gemakkelijk te zien is" komen dan 

meisjes, zeker 

dus zeker niet 

" "zoals je . . , 
ook nlet in 

bij 

het 

al 

de 

lespakketten voor. Ook het benadrukken van 

vermeden, weI· wordt aangegeven hoe je 

elektriciteit, om kunt gaan. 

gevaarlijke situaties wordt 

veilig met, bijvoorbeeld 



- 16 -

Omdat m.eisjes zeer gericht zijn op relaties van en tussen mensen is het 

ook van belang te laten zien dat een vak· als natuurkunde wordt bedreven 

door mensen en gebruikt wordt door mensen. In het lesmateriaal wordt 

daarom ook iets verteld over natuurkundigen en hun menselijke trekjes.' Ook 

de toepassingen van natuurkunde komen aan de orde.· 

Vooral . voor meisjes lijkt het van belang om het al of nlet onterechte beeld 

van natuurkunde alseen saai, oncreatief yak waar slechts een antv.roord 

goed is bij te stellen door ook leerlingen in de natuurkundeles een elgen 

inbreng . te laten hebben, bijvoorbeeld door . het laten maken vari eigen 

werkstukken :of het voeren van diskussies. 

Tot slot is zowel in tekst als in illustraties ernaar gestreefd een evenwicht 

te vinden in het aan~al meisjes en jongens dat daarin' voorkomt en in het 

aantal roldoorbrekende en rolbevestigende sltuaties. 

Aan het· einde van dit schooljaar zuBen een kleine duizend ieerlingen een 

van· . de ,lespakketten gebruikt hebben; er zijn ruim twintig docenten 

betrokken hij het toetsen van het lesmateriaal. 

Evaluatie~ 

De ontwikkelde. lespakketten zuBen geevalueerd worden op twee facet ten; . 

de didaktische kwaliteit en of ze voldoen aan het gestelde doel., 

Voor de didaktische evaluatie wordt gebruik gemaakt van de volgende 

ins tru menten: 

- docentenvragenlijsten 

- lesevaluatieformulieren. 

In de docentenvragenlijsten wordt gevraagd naar het oordeel over o.a. 

moeilijkheidsgraad van opgaven, tekst en opdrachten, de uitvoerbaarheid van 

de ptoeven. De lesevaluatieformulieren worden door de docenten na elke les 

ingevuld. Zij kunnenhier ondermeer ,op aangeven of· er reakties van 

leerlingen zijn geweest op het lesmateriaal en dlrekt' hun eigen commentaar 

neerschrijven. 

Naast, bovengenoemde instrumenten hebben ook een aantal docenten· het 

lesmateriaal doorgelezen en van commentaar voorzien en zijn er 

verschlllende gesprekken geweest met docenten. 
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Om na te gaan of de lespakketten aan hun doel beantwoorden is ook een 

evaluatieinstrument ontwikkeld, dit bestaat uit vragenlijsten die aan de 

leerHngen worden voorgelegd voor en na het gebruik van het lesmateriaal. 

Een aantal vragen van deze vragenlijsten zijn' gelijk, zodat naar eventuele 

verschuivingen gekeken kan worden. In deze vragenlijsten zijn liitspraken 

opgenomen zoals: natuurkunde is een gemakkelijk. yak, ik ben goed in 

natuurkunde, voor natllurkunde .moet ik hard werken, natuurkunde is voor 

meisjes moeilijker dan voor jongens. De Ieerllngen moeten m.b.v. een 

vijfpuntsschaaJ aangeven in hoeverre zij het eens zijn met deze uitspraken. 

Ook zijn er vragen opgenomen over de lespakketten zelf. 

Het tijdschema voor de gehele evaluatie ziet er als voIgt uit: 

Eerste evaluatie,juli-september 1986, deze moet resulteren in: 

- het bijsteBen van de inhoud van de lespakketten 

- bijstellen van de leerlingenvragenlijsten 

- een verslag 

In de periode oktober 1986 tot voorjaar 1987 zuBen de bijgestelde 

lespakketten weer op een aantal scholen gebruikt gaan worden zodat de 

eindevalliatie . in het voorjaar van 1987 kan plaats vinden. Deze moei 

resul teren in: 

- een uitspraak wat betreft het al of niet bereiken van 

het beoogde doel (het maken van lesmateriaal waarin 

ook meisjes zich herkennen) 

- eindverslag dat in de zomer van 1987 zal verschijnen. 
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TABEL 1 

DEELNAME MEISJES AAN TECHNISCH 
ONDER WIJS (CBS) 

'83/'84 '81/'82 

LTS 6,.6 5,4 

MTS 1,4 (5,0) * ItO (3,4) 

HTS' ". 4,2 . 3,5 

TH 6;9 5,5 
.. 

* De cijfers tussen haakjes zijn voor alle . 

MTS' en dus inclusief zogenaamde vak 

MTS' en. 

MElSJES MET NATUURKUNDE IN 
EINDEXAMENPAKKET(% t.o.v. ALLE 
LEERLINGEN MET NATUURKUNDE IN 
PAKKET) 

(CBS) 

'83 ' 81 

MAVO 22,2 20,4 

HAVO 25,3 22,0 

VWO 27,7 25,1 

(UNIVERSITEIT 4,0 3,9) 
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Discussie na de voordracht van Anneke de Leeuw. 

In de discussie werd gevraagd hoe het lesmateriaal gemaakt is: Verscheidene 

personen hebben lespakketten geschreven. 

In het begin zijn er ook steeds contacten met leraren geweest, er is echter 

niet met schrijfgroepen gewerkt. 

De plaats van d.e multiple choice toets in het onderzoek is besproken : uit 

sommig onderzoek is gebleken dat meisjes op multiple choice toetsen minder 

goed scoren dan op open vragen. Ander onderzoek spreekt dat weer tegen. 

Anneke de Leeuw geeft toe dat hier een probleem ligt maar als men 

onderzoek wi! doen met grote aantallen leerlingen er geen andere keus· 

mogelijk is. 

Een ander methodologisch probleem in het evaluatieonderzoek werd 

aanb~sneden: iri hoeverre kun je iets nieuwsevalueren: nieuw is altijd leuk. 

Anneke ·deLeeuw erkende dit probleem, maar het gaat in dit onderzoek er 

toch in de. eerste plaats om of meisjes natuurkunde leuker gaan vinden. 

Ook docenten. moeten zich bewust worden van hoe je natuurkunde 

meisjes-vriendelijker kan maken. Dat kan via het MENT -lesmateriaal. In het 

lesmateriCl,aI ,wordt ook van andere werkvormen gebruik gema~kt: er moeten 

bijvoorbe¢ld . werkstukkeh gemaakt worden. 
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Samenvatting van de voordracht van Suzanne Udo 

Het aantal en het percentage melsJes is de afgelopen jaren toegenomen, 

zowel op de vak-MTS' en als op de reguliere MTS' en. Er is sprakevan een 

toename maar het gaat weI langzaam. 

Aantal leerlingen (m + v), aantal meisjes en het percentage 

meisjes op MTS' en vanaf schooIjaar 1979-' 80 tot en met 

1984-'85. Cijfers: CBS. 

Schooljaar '79-80 ' 80-81 ' 81-82 t 82-83 '83-84 ' 84-85 '85-86 

Reg"!ier . MTO 

leer lingen tot. 44~65 47718 50547 54326 58530 60732 62189 

meis jes abs. 316 418 516 667 830 935 ··981 

% meisjes 0.70 0.88 1.02 1.32 1.42 1.54 1.58 

yak MTO (uitgezonderd Mode en Kleding) 

ieerlingen tot. 4715 5008 5587 5924 6299 6481 6631 

meisjes . abs. 996 1171 1348 1473 1671 1799 1897 

% meisjes 21.1 23.4 24.'1 24.9 26.5 27.8 28.6 

Het lijkt erop· dat men in Nederland ervan uitgaat dat vrouwen en techniek 

niet te verenigen zijn. Dat idee heeft uiteraard zijn neerslag op jongeren. 

In een onderzoek, uitgevoerd binnen dezelfde vakgroep als waat het 

MENT -projekt zich bevindt, bleek dat meisjes van 13-14 jaar minder 

interesse hebben voor de techniek dan jongens (Raat & De Vries, 1985). 

Zij zijn zich ook minder bewust van het belang van de techniek,zowel voor 

de eigen samenieving als voor ontwikkelingslanden. 

Meisjes hebben echter meer vertrouwen in de geschiktheid van meisjes in 

het algemeen voor de techniek dan jongens. 
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Bij het MENT -projekt doen wij onder andere onderzoek naar de vraag hoe 

sommige meisjes de keuze voor de techniek toch maken. 

Daarvoor. zijn op· 10 MTS' en, verspreid over heel Nederland, aile meisjes uit 

de afdelingen bouwkunde, electrotechniek en werktuigbouwkunde geinterviewd. 

Daaruit bUjkt onder meer het. volgende. 

De achtergrond van deze 83 meisjes verschilt van die van de gemiddelde 

persoon" in . het beroep van de vader: Hoewel + 35 % ,«an' de manilelijke 

beroepsbeVolking in de. techniek werkzaarri is, hebben de vaders van deze 

meiden '. in 2. van de 3 gevallen een technisch beroep. 

Dit kangerelateerd worden aan hetonderzoek onder 14-jarigen wat eerder 

ter sprake kwam; Ook daar is· gekeken naar het beroep van de ouders van 

de leerlingen. Hier blijkt dat jongeren met een technische vader of moeder 

meer het . belang zien van techniek en er meer mee bekend zijn. Verder 

vinden zij het minder moeilijk. 

Ook . bUjkt dat :Ie MAVO-dekaan lang niet altijd de roldoorbrekende keuzes 

van meisjes stimuleert. Hetgeen bevestigt wordt door een ander onderzoek 

onder meisjes van MDGO-, MLO- en MTO-scholen (Klink, 1986). 

In het' MENT -{lnderzoek wordt MTS'sters gevraagd hoe ze het vlnden in een 

klas met (bijna) aIleen jongens te zitten. Een kwart· zegt dat "Het weI 

gaat". Slechts 1 meisje (een eerste jaars)vond het "naar".· De rest, drie 

kwart 'dus, zegt het "leuk" te vinden. 
, . 

. V~~r deze feiten zijn een aantal verklaringen denkbaar: 

- het . is er echt heel erg leuk, 

- deze meisjes moeten zo vaak hun keuze verdedigen tegen sceptici dat ze 

zich niet meer kunnen permitteren een aantal minder plezierige kanten 

van de MTS te onderkennen, 

- de meisjesdie zich op deze scholen niet thuisvoelen verdwijnen al snel. 

Dit laatste proces speelt een rol: meisjes haken in vergelijking met jongens 

iets meer. at tijdens het schooljaar (Udo; 1985). 

De uitzonderingspositie is soms aanieiding tot meer of minder vergaande . 

trei ted j tjes. 

Het ene meisje dat het "naar" vind op school is volkomen geisoleerd in 

haar klas. Een ander heeft een jaar lang (!) pesterijen moeten verduren van 

e.en klas die haar niet accepteerde omdat een tweetaJ invloedrijke jongens 

besloten had dat "hier geen vrouwen thuishoren". Als er een 

vertrouwenspersoon aanwezig was geweest dan had eerder ingegrepen kunnen 

worden. 
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Een . grote groep meisjes (57 %) zou het weI fijn vinden als er meer 

meisjes bijkwamen; 24 % maakt datniet uit, terwijl de overige· 24. % 

Hever geen meisjes er bij ziet komen. 

Redenen waarom men Hever als meisje aileen in de klas wi! blijven zijn: 

- ik kan hiet met meisjes opschieten (l2x), 

het . gevaar dat meisjes een subgroep zouden worden die dan bui.ten de 

klas komt te staan (I Ix), 

- de aandacht die nu vanwege de uitzonderingspositie verkregen wordt zou 

men kwijtraken (4x), 

- in de klas al leren je te hand haven in een mannengemeenschap (Ix). 

Het eerste p}lnt, niet met meisjes kunnen opschieten,· wordt vaker ook door 

. ano.:::re meiden (i4x) uit de proefgroep genoemd als verklaring waarom ze 

het ·lel:lk vinden in een jongensklas. Deze aversie tegen· sexe-genoten bij 

bijna een derde van de meisjes maakt het opzetten van 

ondersteuningsgroepen moeilijk. 

De achtergrond van die aversie lijkt de exclusieve meisjescultuur zoals die 

onder de groep meisjes op hun MAVO's aanwezig was: veel vergelijken van 

bijvoorbeeld kleding en wie niet mee kon komen lag eruit. 

Anderzijds kan men deze aversie van sexe-genoten ook interpreteren. als een 

bi; Kanter (197&) beschreven proces. Zij deed onderzoek naar vrouwen iii 

minderheidsposities in bedrijven. Deze vrouwen werden door de meerderheid 

(de mannen dus) vaak getest op loyaH teit •. 

De mannengemeenschap wilde er zeker van zijn dat zij de groep niet zou 

schaden of belachelijk maken tegenover buitenstaanders. Het belangrijkste 

was dat vrouwen zich niet met andere vrouwen zouden indentificeren maar 

zich juist .. tegen. hun sexe-genoten zouden afzetten. 

Als . M TS' sters over andere vrouwen zeggen dat zij daar niet mee op kunnen 

schieten, Ujkt eenzelfde mechanisme in werki!1g. 

Ik wi! graag iets zeggen over de houding van leraren. 

Vrijwel aIle Ieraren zeggen -als zij geinterviewd worden- geen verschil te 

maken in hoe ze met jongens en meisjes in de klas omgaan. 



- 24 

Hun leerlingen ·denken daar echter heel anders over. Zowel jongens' als 

meisjes zeggen dat aan meisjes meer aandacht besteed wordt •. Een enkele 

keer krijgen rrieisjes de verwijten daarover van de jongens. 

Deze voorkeursbehandeling maakt hen vooral de eerste tijd onzeker. Ze 

kunnen namelijk niets doen zonder dathet bekeken wordt. Anderzijds moet 

gezegd worden dat anderen. het juist heerlljk vinden, al die aandacht. 

E.en ander aspect van ons onderzoek betreft de vraag hoe de 

MT:S-g'emeenschap aankijkt tegen de aanwezigheid van meisjes in de. 

techniek. In ons onderzoek hebben we aan 850 leerlingen (merendeel 

jongens) een vragenlijst· voorgelegd met vragen over meisjes entechniek en 

emancipatie in het algemeen. 

Daaruit bleek dat electrotechnici hier 

bouwkundigen of weg- en waterbouwers. 

positiever tegenover staan dan 

Verder denken eerste klassers 

positiever over emancipatie en vrouwen in de techniek dan tweede, derde 

of vierde jaars. 

De Ujsf is in de eerste he!ft van het schooljaar afgenomen. Het lijKt erop 

alsof de eerste klassers zich nog niet helemaal gevoegd heb'?en naar de vrij 

conservatieve' norm en die er over emancipatie in . de . meeste 

mannengemeenschappen leven. 

Tot slot wi! ik een aantal maatregelen noemen die de positie van meisjes 

aan het MTO kunnen verbeteren. Hierbij wi! ik beginnen op schoolniveau. Er 

zijn nog maar erg weinig meisjes per school en ik denk dat we degenen 

die er zijn het leven zo aangenaam rriogelijk moeten maken op een subtiele 

manier. 

Maar aUes wat er gebeurt wordt pas echt effectief als er gewoon meer 

meisjes komen. Daartoe staan er twee strategieen open: - de voorlichting 

moet specifiek op meisjes gericht worden en meisjes moeten met voorrang 

toegelaten worden. Voor meisjes die geen wis- of natuurkunde in het pakket 

hebben kan naar mogeUjkheden tot bijspijkeren gezocht worden. Overigens 

kan een onderbouwd plan hiervoor voor een eenmalige subsidie van het 

Ministerie in aanmerking komen. 
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Vervolgens: Hoe kan men het schoolleven voor . meisjes zo aangenaam 

mogelijk inrichten? 

Voor veel meisjes is het binnen een jongensgemeenschap nog net iets 

moeilijker om contacten te leggen dan voor haar mannelijke medeleerlingen. 

Hierdoor is het speciaal voor meisjes belangrijk om een leuke . socia Ie 

introductie met de klas of het hele eerste jaar te organiseren. 

Daarnaast is het goed om hen met andere meisjes van de school te laten 

kennismaken. Veel meer dan 1 maal per jaar iets organiseren voor meisjes 

apart zal bij velen echter op weerstand stuiten. Bovendien vinden ze elkaar 

weI na een eerste kennismaking. 

Op die ene bijeenkomst kan iemand uit het docententeam zich kenbaar 

maken als ombudspersoon. Dit is meer nodig dan men denkt. Ik haal weer 

in gedachte het zinnetje van het meisje dat een jaar lang getreiterd werd 

en iliemand er iets van verteld had: "Want je weet nooit hoe ze er 

tegenover staan". 

Deze ombudsvrouw kan er dan ook voor zorgen dat de informatie over 

MTS-meidenweekenden van de vormingscentra bij hen terecht komen. Op 

deze weekenden krijgen meisjes van MTS' en de gelegenheid om ervaringen 

uit te wisselen met meisjes van andere MTS' en uit dezelfde regio. Verder 

worden daar een aantal vrouwen met een MTS-opleiding uitgenodigd om 

over solliciteren en werken te praten. 

Verder kan het leuk zijn om meisjes, die soms vanwege andere zaken 

opzien tegen de stage dan de jongens, te informeren over hoe het is om 

als meisje stage te lopeno Hiertoe kan een gezellig avondje belegd worden 

met oud-MTS'sters, zij die dat jaar stagelopen en de meisjes die dat het 

komende schooljaar zullen moeten gaan doen. 

Tot slot de houding van de docent: 

Behande1 meisjes zo gewoon mogelijk. Dat klinkt makkeUjk, maar als we 

weten dat de gemiddelde docent denkt dat a1 te doen, maar dat volgens 

hun 1eerlingen· niet doet, zou het weI eens moeilijker kunnen zijn dan het 

lijkt! 

De aanwezigheid van meisjes is nog opvallend, maar men helpt hen 

voornamelijk door dat niet te benadrukken. 
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Oat betekent overigens oiet dat opmerkingen in de trant van "Jij kunt dat 

toch niet" of "MeisJes horen hier niet"getolereerd kunnen worden. Zulke 

opmerkingen zijn gewoon niet coUegiaal en kunnen net zo min als 

racistische opmerkingen geaccepteerd worden. 

Tot zover de maatregelenop schoo~niveau. Het MENT -projekt probeert deze 

van buiten ,de 'scholen te bevorderen. Oaartoe zijn enige studiebijeenkomsten 

zoals ,deze belegden wordt er door middel van eenprojektkrant 

"MoM£NTopname"elke drie maanden aandacht gevraagd voor de positie van 

meisjes .opde Mrs. 
Verder zijn we als projektteam van plan om zodra het onderzoek is 

afgerond de uitkomsten daarvan op de scholen te gaan presenteren, in 

,docentenvergaderingen. 

Naastdit ,werk voert het MENT -projekt het secretariaat van het Platform 

Meisjes en Techniek. 

Oit Platform advisee.rt het Ministerie over te nemen maatregelen voor de 

,emancipatie in het MTO. 

Naar aanleiding van de Nota die het Platform he eft opgesteld zuUen ,er in 

de ,toekomst proef.projecten op scholen gestart kurinen worden.' Wij hopen 

dat mensen in de MTS! en hiermee enthouslast aan de slag zullen gaan en 

dat wij hen daarbij nog enige hulp van buiten af zullen mogen geven. 

Tenslotte zalhet in de scholen moeten gebeuren! 
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Discussie na de voordracht van Suzanne Udo. 

Er wordt opgemerkt dat het geen nut heeft meisjes toe te laten op het 

MTO als deze geen k~ns van slagen hebben. 

Suzanne Udo antwoordt hierop dat het om het volgende gaat: als er 

gekozen moet worden tussen bijvoorbeeld een meisje met een 6t en een 

jongen met. een 8 het meis je dan toegelaten moet worden. 

Er wordt gevraagd naar de opzet van de MTS-voorlichtingsdagen voor 

meisjes. Suzanne vertelt dat iedere school daarvoor een eigen invulling 

heeft. De meeste scholen richten zich op 3 MAVO klassen. Wat betreft het 

effect: er zullen zich niet meteen zeer veel meisjes aanmelden. Een goede 

manier zou ook zijn om natuurkunde- en wiskundedocenten uit te' nodigen, 

het contact MAVO-MTS 7al daardoor beter worden. Ook stukjes in de 

schc;Jlkrant, waarin iets over meisjes en de MTS wordt verteld kunnen 

effect hebben. 
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Samenvatting van de voordracht van Frank Boddendijk. 

In mijn hoedanigheid als lid van de Emancipatieraad ben ik uitgenodigd u 

lets te vertellen over "het werk van de Emancipatieraad en het 

overheidsbeleid op het gebied van vrouw en werk en onderwijs, toegespitst 

op techniek". Bovendien is mij de vraag voorgelegd "wat er van dat werk 

en dat beleid in de praktijk terecht komt, en wat daarbij de eventuele 

hinderpalen en weerstanden zijn". 

Mijn verhaal zal ik op vier punten toespitsen. 

In de eerste plaats zal ik iets vertellen over de werkwijze van de ER; 

vervolgens zal ik stH staan bij doelstellingen van het emancipatiebeleid. 

Daarna zal ik pogen een uitwerking van deze doelstellingen naar het terrein 

van het onderwijs te geven, terwijl ik tenslotte kort wi! aanstippen wat de 

ER b de lijn van bovengenoemde punten 2 en 3 recentelijk gedaan heeft. 

De werkwijze van de ER: 

De ER heeft tot taak de regering gevraagd en ongevraagd te adviseren over 

het emancipatiebeleid in het algemeen en over de samenhang van 

voorzieningen en maatregelen in het bijzonder. Op grond van de wet op de 

ER vraagt de regering het advies van de ER over alle belangrijke 

voornemens speciflek gericht op de emancipatie van vrouwen, alsmede over 

aUe belangrijke voornemens die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de 

positie van vrouwen en de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. 

Goed, tot zover de wet en toelichting. De raad zelf bestaat uit een 

voorzitter en 12 leden. Deze leden zljn twee dagen per week· beschikbaar 

voor raadswerk. Bij dit werk wordt de raad ondersteund door een bureau, 

bestaande uit een vijftiental wetenschappelijke medewerkers en enig 

administratief personeel. In de vorige zittingsperiode zijn 100 adviezen en 

enige studies uitgebracht, op een veelheid van terreinen. Want een van de 

aantrekkelijke, maar daarmee ook complicerende factoren voor het werk van 

de ER is dat vrouwenemancipatie zich gelukkig nlet tot een beleidsterrein, 

tot een ministerie beperkt. Of de regering nu een wetsvoorstel over 

woonconsumenten of over het kadaster voorbereidt, bijna altijd is er weI 

sprake van een emancipatoir facet. 
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En zo wiilen wij het ook graag zien en houden. Het mooiste zou zijn dat 

op ieder departement, binnen iedere directie, bij het voorbereiden van het 

eigen beleid het facet emancipatie, automatisch . meegenomen Z?U worden. 

Dan zou de ER zeUs op, een gegeven ogenblik overbodig kunn,en worden. 

Momenteel is het nog nlet zover. We proberen 20 gericht mogelijk de 

adviesaanvragenop de verschillende terreinen te verwerken. Daarbij maken 

we uiteraard gebruik van, de specialismen van raadsleden. 

Binnen onze, onderwijs-advisering hebben we sJechts marginaal'te maken 

gehad ,met de centrale vraag binnen het MENT -project: hoe bereiken we dat 

meer meisjes natuurkunde en of techniek kiezen. 

Vanwegemijnervaring op het onderwijsterrein -ik ben reeds zo' n 16 jaar 

docent po'Uticicologie aan de VU, ben voorzitter van het bestuur van een, 

oudervereniging op een experimentele middenschool- zit ik momenteel 'iheen 

projectcommissie basisonderwijs" Misschien is dit ook de reden dat ik voor 

deze dag uitgenodigd ben. 

Wat zijn voor de ER nu belangrijke doelstellingen, en hoe kunnen deze naar 

het terrein van het onderwijs uitgewerkt worden? 

In het beleidsplan emancipatie zoals dat recentelijk door de, Tweede Kamer' 

isaanvaard' worden drie hoofddoelstellingen voor het Emancipatiebeleid 
, . . 

genoemd:c
, . 

- het verwijderen van discriminerende bepalingen uit de wet 

- het doorbreken van sexestereotyperingen 

volledige ontplooiing van vrouwen en mannen in de samenleving, wat met 

zich . meebrengt dat sexe niet langer het organisatieprineipe in onze 

samenleving is. 

Het realiseren van de eerste hoofddoeistellingis ·op papier een nlet al te., 

moei.lijke 'zaak, enzal zeker kunnen gebeuren indien aan de tweede en 

derde gewerkt wordt. 

Het doorbreken van sexer01stereotypering en een optimale ontplooiing van 

individuen, dat zal een geleidelijk proces worden, dat gefaseerd' kan worden, 

met tussendoelen. 
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Een· belangrijk tusse~doel, op weg naar optimale ontplooiing is voor de ER 

de ecohomische onafhankelijkheid van vrouwen. 

Op basis van het beleidsplan en onze eigen inzichten streven wi; I'laar de 

invoering van economische zelfstandigheid voor meisjes die na 1990 18 jaar 

worden. De economische zelfstandigheid zou dan cohortsgewijs opgebouwd 

worden. 

Om economisch zelfstandig te zijn dient er aan de ene kant een baan 

beschikbaar te zijn- of als dat op korte termijn niet lukt - een uitkering. 

Aan de andere kant dient zo' n persoon die economisch zelfstandig wordt 

ook een opleiding te hebben waarmee zij of hij voor een baan gerecruteerd 

kan worden. 

Onderwij,s kan er .toe bijdrc>gen dat mensen met de voor hun juiste opleiding 

eco;,.vmisch. zelfstandig worden en zich later optimaal kunnen ontplooiien in 

de samenleving., , . 

Maar hoe moet.dat onderwijs er uit zien? Moet het anders worden. dan nu? 

We weten. ui t onderzoek dat meis jes in het basisonderwijs gemiddeld iets 

beter presteren .dan jongens, maar I!a het basisonderwijs loopt het inzekere 

zin mis~ Binnen het LBO zijn meisjes oververtegenwoordigd bij het LHNO, 

jongens ,op . de L TS. Binnen het AVO en VWO zijn meisjes 

oververtegenwoordigd in MAVO en ondervertegenwoordigd in VWO, bij het 

HBO zijn meisjes ondervertegenwoordigd in de meer technische opleidingen, 

zoals u aUemaal weet, en voorzover ze er zijn, dan ook weer .. ·in de 

zogenaamdezachtere studierichtingen,op de universiteit idem. 

Is dat nu' zo . ~rg, zou je je kunnen afvragen •. Ik denk dat het niet erg zou 

zijn als het· een bewuste keus van individuen is maarals je de statistieken 

bekijkt, kan er geen sprake zijn van een bewuste keuze. De effecten van 
" 

deze opleidingsegregatie zijn veelal . nog desastreuzer: namelijk 

beroepensegregatie; primaire en secundaire arbeidsmarkt, met vrouwen in de 

lager betaalde banen die in het algemeen weinig carriereperspectieven 

bieden. 
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Kortom, waar mogelijk,. zou de onderwijssegregatie 'van jongens. en meisjes 

tegen gegaan moeten worden. Maar dat betekent niet alleen bv. evenveel 

jongens ats meisjes binnen het VWO, maar oak qua . vakkenpakket geen 

segregatie. 

Hoe pak je' zoiets aan? 

Ni'oet daar.vouf. het.' here' onderwiJssysteem op zijn kop? 

Of moe'! het juis:t: weer op zijn pootjesgezet worden? 

Ik' denk dat sihds de democratiseringsbeweging van de jaren. 60 het 

onderwijs.. d-anig, in. ber:oering is geweestr allerhande zaken stondenter 

discussie,cvo0'r buitenstaanders was het vaak een chaos. Voor betrokkenen 

momeRteei' ook. 

Wat mij" oelangrijk Hjkt is om uit deze chaos een nieuw' systeem te 

bouwen, waarin het emancipatiefacet een belangrijke plaats krijg't. 

De rode Glraad bi} de opbouw van dit systeem zou kunnen zijn: opheffen 

van' inter-' eo' intra-segregatie gekoppeld aan het principe. dat· binnen de 

verschiHende' schooltypen de keuzes voor specialisatie c.q. vakkenpakketten 

zo lang' rnogelijk uitgesteld worden, en dat in ieder vakkenpakket in. ieder 

geval . die vaklten zitten die mensen nodig hebben om zich te speciaJiseren 

op. de beroepen van. de toekomst. 

Waar'Offi. u,itstel van; de keuze van het vakkenpakket? 

Voorzover ik we.et is een beroepenvoorlichting in het 15de levensjaar 

enigszins . reeel en effectief. Heb je dan al gekozen voor MA YO, maar 

heb je voor het beroep dat je wenst HAVO nodig, dan zit je voorlopig al 

mis. Of als je op' het MAVO zit eri je had natuurkunde al laten valIen,. 

maar je merkt dat je' va or muziekregistratie aan' het conservatorium 

natuurkunde nodig had', dan ben je al weer te 'laat. Etcetera~ 

Waarom uitbreiding van het verplichte aantaI vakken?' 

Om te zorgen dat je momenteel geen mensen opleidt die in de toekomst 

analfabeet zijn. in. de nieuwe studierichtingen en beroepen, waarh.ij, overigens 

weI aangetekend' moet worden dat we oak niet vandaag de werklozen van 

morgen in. die nieuwe beroepen moeten opleiden. 
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Ten slotte wi! ik nog even stU staan bij de vraag wat de ER tot op heden 

aan deze zaken gedaan heeft. 

Mijn twee hoofdpunten -tegengaan segregatie van jongens en meisjes in het 

onderwijs en uitstel van het moment van keuze voor vervolgopleiding c.q. 

specialisatie ,c.q. vakkenpakket- zijn in diverse ER adviezen terug te vinden 

(advies LHNO en advies omtrent de zogenaamde Lyceumnota). 

In het advies over de Lyceumnota heeft de ER bovendien gewaarschuwd 

tegen de invoering van alIa, een beta en een gamma richting vanaf het 

vierde leerjaar, waarbij by. natuurkunde aIleen voor beta-leerlingen verplicht 

zou zijn. Met eenzelfde lyceum diploma worden, afhankelijk van de gekozen 

richting, een aantal vervolgopleidingen geopend dan weI afgesloten. 

Bovendien was de ER niet geporteerd voor de invoering van 2 niveau's, een 

zogenaamd VWO en een zogenaamd HA VO niveau, omdat dit per yak 

ger:::geId wordt. Een yak op een lager niveau, en de deur voor het WO is 

gesloten. De ER vreest dat, op basis van cijfers uit het recente verleden, 

vooral meisjes vakken op een lager niveau zouden volgen, vooral de 

beta-vakken. 

Andere maatregelen die de ER geadviseerd heeft -ondermeer in het 

advies vrouw en informatica- slaan op de zogenaamde positieve actie 

-overigens lets anders dan positieve discriminatie- namelijk meer vrouwelijke 

docenten in de technische vakken, eventueel via een zogenaamde 

vrouwenpool te bewerksteUigen, meer vrouwen betrekken bij het begeleiden 

en geven van studieadviezen aan· meisjes en het vrouwvriendelijker maken 

van de leerstof, vooral in de traditionele "mannenvakken". 

Tenslo~te participeert de ER in het Brusselse Raadgevend Comite voor 

gelijke kansen van vrouwen en mannen. Dit comite adviseert de Europese 

Commissie over vrouwenemancipatie. In het nieuwe vijfjarenplan is een 

groot hoofdstuk over gelijke behandeUng van jongens en meisjes in het 

onderwijs opgenomen, geinstigeerd door een resolutie van de Europese 

onderwijsministers over dit onderwerp uit juni 1985. 
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Aan de hand van dit plan zullen ook in Nederland bepaalde onderzoeken 

verrichtworden,en congressen georganiseerd worden die tot bedoeHng 

hebben om gelijkheid' van jongens en meisjes in het onderwijs te 

bevorderen- liet uitreiken van' een handboek over dit onderwerp op een 

recente . 0 .& W dag voor onderwijsgevenden en andere betrokkenen is daar 

eeneffect van-en met name om . van meisjes en vrouwen in de nabije 

toekomstgeen· informatlet~chnologie-analfabeet te maken. 

Discussie na de voordracht van Frank Boddendijk. 

Om de,positie van meisjes te verbeteren moet eractie gevoerd worden op 

tal van terreinen '(opvoeding, school, media). ' 

In hoeverre worden deze aedes gecoordineerd? 

Frank Boddendijk zegt dat bijvoorbeeld 0 .& Ween aktieprogramma gemaakt. 

heeft met zeer veel tips· voor ouders en het onderwijsveld. Ook de 

EEG-richtlijnen hebben een positief effect gehad. Het beleid zal verder 

uitgestippeld en uitgewerkt moeten worden." Tot slot vertelde Frank 

Boddendljk dat.p -gerichte mensen duidelijk ondervertegenwoordigd zijn in de 

emancipa tieraad. 
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Wat kun je als docente maatschappijleer· doen om • t voormeisjes 

aangenamer te maken op een MTS? 

. I * 
Samenvatting van de voordracht van Jacqueline Sibbes. 

De positie van het vak maatschappijleer is op de MTS -net zo min als in 

de rest van het onderwijs- een voorname. 

Voor dit vak is per week· 1 uur in de 2e klas en 1 uur in de derde klas 

beschikbaar. 

In deze lessen worden zaken als arbeid, politiek en sexualiteit aan de orde 

gesteid. Bij het onderwerp arbeid komt dan de positie van. vrouwen en 

mannen op de arbeidsmarkt ~er sprake~ De positie van de docente- als 

werkenc,le vrouw- wordt daa~ automatisch bij betrokken. 

De jongens . heQben duideUjke ideeen over arbeid -tweeverdiener zi;n mag 

niet, maar als vrouw maatschappijleer. geven mag weI; daarentegen zou een 

vrouwaan het hoofd van de MTS weer niet kunnen. 

Slechts 1 of 2 ;ongens per klas zouden huishoud!,!lijke en andere arbeid 

willen delen met een partner. 

Bij het onderwerp sexualiteit worden de leerlingen aangezet tot nadenken 

over de. verantwoordelijkheid voor het opvoeden van kinderen en 

anti-conceptie: ze schrikken zich altijd rot als ze horen dat ze financleel 
\ 

aansprakelijk gesteid kunnen worden voor achteloos verwekte kinderen. 

Toch is die mannenwereld niet zo hard als hi; van de buitenkant. weleens 

lijkt: het komt wel eens voor dat een jongen· huilend de klas uitloopt. 

Ais je· dan aan de klas vraagt waarom hij dat deed,. dan hoor je dat 't 

liefdesverdriet is. 

Ze jutten elkaar weI· vaak op om stoer te doen over meisjes en dat moet 

je . als docent corrigeren maar 't is maar de buitenkant. 
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Als vrouwelijke docent maak je niet veel vervelende dingen mee. Het is 

weI zo dat collega's daar enige preventie voor toepassen: op schooifeestjes, 

worden de leraren meestai op de hak genomen, maar 'er wordt voor gezorgd 

dat er ten aanzien van de vrouwen in het team niet al te grove zaken 

gezegd worden. 

Als vrouwelijke docent heb je automatisch een zekere band met de meisjes 

op school. Je deelt met hen dezeIfde twee w.c's en komt ze daardoor nog 

eens een ,keer extra tegen. Doordat maatschappijleer maar zo weinig' uren 

heeft, Ieidt, het lesgeven, niet tot, een vertrouwensfunctie, hoewel ze' soms 

toch met problem en over dit of dat op, technisch gebled naar je toekomen. 

Zonder technische opleiding kun je daar helaas nlet zo veel aan doeri. ' 

Ondersteuning bieden is sowieso moeiJijk. Sommige meisjes uit de eerste 

klas durveri de kantine niet in, maar wie of wat kan hen daarbij'helpen? 

Vanuit de schoolleiding is weI enige steun voor de meisjes maar soms pakt 

dat ook helemaal verkeerd uit: 

Op school is een fotoclub. Deze organiseert, een portret-fotoavond waar 

enkele meisjes werden uitgenodlgd om te poseren. De jongens waren nlet op 

't idee gekomen dat je ook jongens ,kon fotograferen. 

Er zijn dus MTS-meisjes gefotografeerd. Op mijn 'initi3;tief, ook jongeris. Een 

'jongen heeft daarop voor al zijn mannelijke klasgenoten een afdrukje 

gemaakt van de foto van een meisje. 

Zij voeide zich hierdoor uiteraard heel erg in een hoek gedreven en kwam 

klagen bij mij.' Door, de direktie is daarop gereageerd. Dit is een voorbeeld 

van lets dat mogelijk is doordat in de gedragscodes nog niet serieus met 

meisjes als klasgenotes rekening gehouden' wordt. Het zijn de paradepaardjes, 

dus zodra er iets dreigt, fout te gaan, wordt dat gesignaleerd, terwijl 

hetzelfde gedrag van jongens niet wordt besproken. 

Zolang er maar 1 meisje in de klas zit moet ze zich helemaal aanpassen; 

bij twee of drie wordt het vaak een groepje dat wei anders behandeld 

moet worden omdat ze zich anders opstellen. Toch is het f t beste om 

meisjes bij elkaar te plaatsen ,als er een keuze is: ze ondervinden duidelijk 

steun van elkaar. 
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v60r je echter alle meisjes van de school bij elkaar haalt moet je weI hele 

goede redenen hebben. Ze willen Hever nlet dat de uitzonderingspositie op 

die manier benadrukt wordt •. 

Als laatste punt: moet je de techniek aanpassen voor meisjes? Dat lijkt 

niet verstandig.. Het verleden heeft geleerd dat zodra een . bepaalde 

beroepsrichting speciaal voor vrouwen opengesteld werd, de status van dat 

beroep daalde (De wet van Sullerot). 

Daar help je meisjes ook nlet mee. 

Discussie na de voordracht van Jacqueline Sibbes 

In de discussie naar aanleiding van de voordracht van Jacqueline Sibbes 

werd betooggdat als meisjes zeUs met vragen naar haar toekwamen die ze 

niet kan beantwoorden, dat ze dan ;ufst een vertrouwenspositie inneemt. 

Gesuggereerd werd om deze vragen door te spelen naar de vak-docenten en 

dus een soort bemiddelende rol op zich te nemen. Als die leraren attent 

gemaakt worden op specifieke problemen van meisjes, dan zullen zij vast 

willen helpen. 

Verder werd naar voren gebracht dat er ook meisjes zijn die zichzelf juist 

zo thuisvoelen tussen de jongens dat ze niets van andere meisjes (of 

vrouwen) willen weten, (de Queen-bees). 

Hiertegenover werd het werken met . meisjes in jongensopleidingen in het 

KMBO gesteld. Daar worden meisjes een maal per maand bij elkaar gehaald 

enerzijds voor sociaal-psychologische ondersteuning en anderzljds voor 

mogelijke . vakinhoudeUjke problemen. Door deze laatste problemenmet de 

vakleerkrachten door te spreken zijn er al een aantal onderwljskundige 

vernieuwingengeweest die ook positief werken voor de jongens. 
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De evaluatie 

Van 27 deelne(e)m(st)ers ontvingen wij de evaluatieformulieren. 

Deze formulieren zagen er als voigt uit: 

I) Het programma van deze dag bevatte vee I 

nieuwe informatie voor mij; 

2) Er was vpldoende tijd ingeruimd voor de 

discussies. 

3) Opdeze studiedag heb ik nieuwe contacten 

gelegd. 

4) Op·deze st'udiedag heb ik ideeen opgedaan 

die. ,voor mijn werk en/of studie nuttig 

zijn. 

5a)Do~r.het bij~onen van studiedagen zoals 

deze voel ik mij gesteund in mijn eigen 

aktiviteiten. 

5b)Ik vind het ondersteunen van elkaars 

aktiviteiten een belangrijke functie 

van een studiedag als deze. 

6) De studiedag als geheel heb ik 

positief gewaardeerd. 

Wat heeft u gemist op deze studiedag? 

Heeft u nog opmerkingen en suggesties? 

H 00 00· 
(j) (]) p (j) c: 

(j) (j) (j) (]) (j) 
a (j) N a (j) 

bO til til 
P p P 

p .... (j) H (j) 

(]) P (j) (]) (j) (j) (j) 
(]) (j) (j) 0 (j) (j) 0 bOa a o· N a 0 
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Als we de antwoorden met behulp van 5-punts schaal waarderen (zeer mee 

eens=5, • • • • •• zeer mee oneens=l) dan is de gemiddeidescore 

op de vragen als voIgt: 

1) 3,1 

2) 3,1 

3) 3,8 

4) 3,8 

5a) 4,1 

5b) 4,2 

6) 4,2 

totaal gemiddelde over aIle vragen: 3,8. 

Met name op de vragen 3) tIm 6) wordt positief gereageerd. 
r-

Uit -de score op vraag 1) kan wellicht de conclusie getrokken worden dat 

de aanwezigen _ al over veel kennis op dit gebied beschikten. 

Op de vraag "Wat heeftu gemist op deze studiedag" werden devolgende 

antwoorden gegeven: 

- de aanwezigheid van schoolleiders van MTS-en en dekanen 

- deelneetnsters van de doelgroep 

ideeen, informatie met betrekklng tot mogelijke manieren om eikaar te 

steunen 

tijd voor thematlsche diskussies in kleine groepen (2*) 

- uitwisseling van ervaringen (2*) 

- lets over hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs 

- wat vuurwerk.-

Tot slot een selectie uit de opmerkingen en suggesties: 

- confrontatie met het probleem bv. met behulp van video of demonstratie 

- moMENTopname special gaf nuttige informatie. 
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