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VOORWOORD 

Vanuit de VULON (Vereniging universitaire Lerarenop1eiding Nederland) is op 22 

en 23 september 1983 te Bindhoven een conferentie over roldoorbrekend onder

wijs docentenopleidingen georganiseerd. Ben terugkomdag op 3 februari 1984 

vorade het tweede deel van de conferentie. 

De conferentie beoogde naast wederzijdse informatie en attitudeverandering 

vooral een algemene bijdrage aan roldoorbrekend onderwijs in de opleiding van 

docenten. De conferente kende twee wijzen om dit doel te bereiken: discussies, 

overleg en •trainingen'. 

Het verheugt mij dat de interesse voor roldoorbrekend onderwijs binnen docen

tenopleidingen zo groot is, dat het verslag opnieuw en nu gebundeld (deel 1 en 

2 tesamen) kan verschijnen. 

Op de conferentie waren 40 mensen uit de eerste, tweede, en derdegraads lera

renopleiding en wie daarbij zeer nauw betrokken zijn. Bij de planning was 

hoofdzakelijk uitgegaan van besprekingen en discussies, in mindere mate van 

training. Zo was er een uitgebreide kennismaking in drie subgroepen. Hierin 

werden verwachtingen ten aanzien van de conferentie uitgesproken. Br werd ge

m.eenschappelijk een videoband over meningen van ouders en leraren over een 

roldoorbrekingsproject op school bekeken. Hierna vonden discussies plaats. 

Naar aanleiding van de uitgesproken verwachtingen bogen Dora Dolle en Anca van 

Deinse hun oorspronkelijke presentatie om. 

In plaats van over een training te praten creeerden zij een trainingssituatie 

om van daaruit te praten over toepassingen in de opleiding en het onderwijs. 

Verslag hiervan is vermeld in hoofdstuk 3. Verslag van de discussies staat in 

hoofdstuk 1, verslag van de presentaties in hoofdstuk 2. Gegevens van de 

evaluatieve bijeenkomst op de vrijdagmiddag zijn in hoofdstuk 4 bewerkt en 

opgenomen. 

Hiermee is zoveel mogelijk rekening gehouden met de planning van de terugkom

dag. 

Het doel van de terugkomdag was het uitwerken van stukjes leerplan voor rol

doorbrekend onderwijs binnen de lerarenopleiding. Hieraan is op twee manieren 

gewerkt. 

In een groep zijn trainingssituaties uitgewerkt, die bruikbaar zijn voor lera

renopleiders. In de andere groep is gedacht over en gewerkt aan een raamplan 

voor een (deel)leerplan. 
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De trainingsgroep is voorbereid door Dora Dolle, Fred Korthagen, Martin Mul

der, Eugenie Verbakel en Betty Vuyck. Zij kozen voor het voorbereiden, uit

voeren en evalueren van een tweetal rollenspelen. Het verslag en de onderbou

wing van de rollenspelen is van de hand van Dora Dolle (zie hoofdstuk 6.1). 

De tweede groep werkt o.l.v. Hanneke de Groot, gast vanuit het NGOLB. Jan Raat 

heeft in zijn inleidend woord een eerste aanzet voor deze groep gegeven. Het 

inleidend woord is letterlijk in hoofdstuk 5 opgenomen. 

Het verslag van de groepsbijeenkomst is ook door hem geschreven en is opgeno

men in hoofdstuk 6.2. 

Ik wens alle docentenopleiders toe, dat zij, ook als er tegenwerking, weer

standen en belemmeringen zijn, zullen doorgaan met het werken aan roldoorbre

kend onderwijs. 

Hannie Rodenburg (redactie) 

Eindhoven, 6 januari 1986. 
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Hoofdstuk 1 

De verslagen van de donderdagmiddag en de vri1dagmorgen-bijeenkomsten 

l.l Inleiding 

Op de donderdagmiddag is gezamenlijk gekeken naar de videoband over meningen 

van ouders en onderwijzers over een roldoorbrekingsproject op school. De in

formatie uit de videoband diende als stimulans voor de groepsdiscussies. Er 

waren 1 aandachtspunten/-vragen voor de groepsdiscussies gegeven: 

kan de groep komen tot een gemeenschappelijk idee van wat roldoorbreking 

op school kan zijn 

moe ten of mogen leraren roldoorbrekend onderwijs geven ( reakt ies op de 

videoband) 

wat doet ieder er al aan binnen het onderwijs 

hoe kan je er in de opleiding aan werken of werk je er al aan? De bedoe

ling is dat niet in de eerste ronde al beperkingen en hindernissen ge

noemd worden 

welke hindernissen en problemen denk je tegen te komen 

roldoorbreking in het onderwijs kan meer of minder ver gaan. Vergaand dan 

de maatschappelijke ontwikkeling roept spanningen op, zowel van docenten 

als ouders. 

Hoe ver kan/moet men gaan? 

hoe zou je kunnen komen tot een stukje curriculum? 

Uit de verslagen bleek dat er een keus uit de aandachtspunten gemaakt is. 

In de verslagen, waaronder die van de vrijdagmorgenbijeenkomst, werden soms 

namen genoemd, soms niet: sommige zijn objectief, andere subjectief. Er is een 

verslag van de discussie op de vrijdagmorgen. Meer dan de helft van de aanwe

zigen verkoos de trainingsbijeenkomst van donderdagavond (zie 2.2.) te vervol

gen. 

De verslagen zijn opgenomen onder punt 1.2 tot en met 1.5. 
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1.2 verslag van de donderdagmiddagbijeenkomst van groep 1 

Br werd gediscussieerd rond de volgende vragen: 

1. MOeten of mogen leraren roldoorbrekend onderwijs geven. 

2. Hoe kun je er in de opleiding aan werken? 

Ad 1 

Dat leraren verplicht zijn roldoorbrekend onderwijs te geven, spreekt weinig 

aan. Laat de nederlandse vrijheid van onderwijs dat toe? 

Men werkt liever met de docenten die interesse hebben. Maar hoe moet dat dan, 

geef ons materiaal. 

Ad 2 

Oat is voor iedereen nog een vraag. Het POI Amsterdam heeft enige ervaring, 

maar de mensen met die ervaring konden vandaag niet komen. 

We hebben het over de houding van de docent. Hoe kun je je eigen gedrag bewust 

worden. Interactie-onderzoek geeft statistische gegevens. Oat slaat niet aan 

bij de ervaring van de individuele docent. De enige methode is bij de eigen 

klas observatie (laten) doen. Men vraagt zich bovendien af of de problemen bij 

alle vakken gelijk zijn - worden jongens niet vooral bevoordeeld bij natuur

wetenschappen? Er wordt een voorbeeld gegeven van hoe belangrijk het is om 

leerlingen aan te kijken, aan bod te laten komen. Werkvormen ontwikkelen waar

door iedereen aan bod komt. 

Er bestaat een film 'The eye of the storm' over etiketteringsprocessen en het 

effect ervan op leeringen ( 'blauwe ogen deugen, bruine ogen niet •). Kun je 

jonge docenten wel lastig vallen met roldoorbreking? ze hebben het al zo moei

lijk met zich staande te houden de eerste jaren. ze grijpen dan terug op hun 

eigen vroegere ervaringen. 

Zijn de studenten in een leeftijdsperiode dat ze er gevoelig voor zijn? 

Misschien moe ten we niet 'roldoorbreldng' isoleren. maar het combiner en met 

andere minderheden, tot: komen tot 'goed' docentengedrag. 

Mogelijke werkvormen om iedereen aan bod te laten komen: groepen veel laten 

wisselen, dominanten of uit elkaar of juist allemaal bij elkaar zetten. 

Docenten moeten niet groepen zichzelf laten vormen, maar groepen aanwijzen. 

Dan kun je meer sturen en meer uit elkaar gooien. 

Belangrijk dat docenten komen tot reflectie op hun eigen gedrag. Zo veel moge

lijk aansluiten bij praktijkervaringen. 

Belang van de nascholing. 
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1.3 Verslag van de donderdagmiddagbijeenkomst van qroep 2 

De groep gaat na welke vraagstelUng gekozen zal worden om te bespreken. De 

gedacbte gaat uit naar de vraag welke curricula al zijn ontwikkeld en worden 

toegepast en op welke manieren er al emancipatoriscb wordt gewerkt binnen de 

instituten. De beleidsmatigestrategiscbe vraag zal eerst aan de orde worden 

gesteld. Vanuit de lerarenopleiding Nijmegen is op directieniveau bet idee op

gevat om roldoorbrekend onderwijs in te voeren, maar de vaksecties reageren 

bier erg verscbillend op. Nu vraagt men zicb af op welke manieren docenten ge

voelig gemaakt kunnen worden om iets aan roldoorbrekend onderwijs te gaan 

doen. Misscbien is nascboling voor de opleiders een mogelijkheid. Misscbien 

moet je juist starten met studenten. 

Vanuit Zuidwest Nederland (Delft) is vanuit enkele opleiders initiatief geno

men om een commissie voor roldoorbreking op te richten met vertegenwoordigers 

uit het onderwijzend personeel, niet-onderwijzend personeel en de studentenge

ledingen. Eerste taak is geweest het inventariseren van meningen en mogelijk

beden binnen bet instituut. Er waren allerlei ideeen en de commissie kreeg een 

overzicht van wat er al was binnen ZWN. Daarna beeft men een werkplan opge

steld met als aandachtspunten nascholing voor opleiders, docenten buiten ZWN, 

schoolwerkplan, en een creche. Er is nu een netwerk van contactpersonen en 

werkgroepjes. Het ministerie verleent hier extra formatie voor. Er zijn nu 2 

cursussen: feminisme en roldoorbreking. In de commissie zitten 12 leden, waar

van 4 mannen. De commissieleden zitten niet namens de sectie in de commissie, 

maar ze zitten er a titre personel. In Nijmegen krijgen de mensen enkele taak

uren voor dit werk. 

Vanuit de PA-wereld wordt gemeld dat er gesprekken gehouden worden met de sec

ties. Dat werkte vrij goed. In vrijwel elke sectie zitten wel mensen die rol

doorbrekend onderwijs niet direct afwijzen. In deze secties kwam aan de 

orde - als strategie voor Instituutswerkplan-ontwikkeling - op welke manter 

docenten rolbevestigend onderwijs verzorgen, bijv. hoeveel en welke soorten 

beurten geven docenten aan studenten. 
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Het NGOLB (Nederlands Genootschap tot Opleiding van Leraren voor het Beroeps

onde~ijs) heeft een project-emancipatiewerker aangevraagd en goedgekeurd ge

kregen. Br zijn binnen het technisch beroepsonde~ijs heel wat weerstanden. De 

emancipatiewerkers (vrouwen) zullen tot taak krijgen het leerplan te analyse

ren en een deel-curriculum te onwikkelen voor de lerarenopleiding. Ben strate

gisch aspect hierin is dat voorlopig wordt gemikt op opleiders en studenten 

tijdens de pedagogisch-didactische vorming. 

Naar aanleiding van dit thema wordt de vraag gesteld of er iets gedaan wordt 

aan de problematiek van de sekse-ongelijkheid bij het benoemingsbeleid. Eerst 

wordt geantwoord dat eraan wordt gewerkt in een werkgroep ·vrouwenstudies aan 

een instelling. Vervolgens wordt gesteld dat een probleem bij bet benoemings

beleid is, dat de voordrachtscommissies vooral bestaan uit (soms oudere) man

nen. OOk door de verplichte gelijke behandeling van mannen en vrouwen tijdens 

benoemingsprocedures wordt misschien soms meer gekeken naar het vrouw-zijn dan 

naar kwaliteit. Bovendien schijnen (oudere) mannen soms andere criteria aan 

wetenschappelijkheid te stellen dan vrouwelijke sollicitanten. 

Vervolgens gaat de groep in op cursussen die werden verzorgd (zie bijlage bij 

dit verslag). 

In Nijmegen zijn de lessen zo opgebouwd: een fase van bewustwording; vervol

gens waar je op moet let ten, bijv. in de interactie (daar is een videoband 

over). 

Een voorbeeld van een groepsactiviteit (een oefening duurt 3 uur): ga in het 

verleden na welke keuze je hebt gemaakt, die je anders zou hebben gemaakt als 

je van een andere sekse zou zijn geweest. oaarover wordt gepraat en de erva~ 

ring is dat de studenten na afloop soms zeggen 'Wanneer gaan we nou eens wer

ken?' 

Br treedt ook wel agressie op, maar vooral bedekt. De begeleider ziet vaak 

zinvolle ervaringen voor studenten tijdens deze oefeningen, studenten verande

ren ook wel, maar zien dit soms zelf niet. 

Vanuit de MELLo-cursus wordt gezegd dat er inderdaad agressie optreedt. Cur

sisten zeggen soms dat ze niet van elkaar leren, maar vaak is er het effect 

dat groepsleden een egaliserende werking op elkaar hebben. 
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Vanuit het project RENT komt ook naar voren dat er bij bijeenkomsten met do

centen wei agressie optreedt, vooral door het uiten van bepaald vormen van on

genoegen. De begeleiding ervaart dit vaak als de meest goede momenten van de 

bijeenkomst. 

Vanuit de cursus Feminisme wordt gezegd dat er naderhand erg veel wordt ge

praat en dat effecten doorsijpelen naar andere onderwerpen. De cursus wordt 

bijgesteld: er komt bet komende studiejaar een algemene cursus en de rest 

wordt geintegreerd in andere (vak)cursussen. 

Vanuit de groep komt tenslotte de opmerking dat voor dit soort cursussen rol

doorbrekend onderwijs speciale begeleidingsvaardigheden voor de docent nodig 

zijn. Vooral aan de agogische wetenschappen kunnen vaardigheden worden ont

leend. 

Beschikbaar onderwi1smateriaal: 

Bijlage bij het verslag van de tweede donderdagmiddaggroep 

Marijke Ruyters Stijnen 

Feminisme een inleiding in en orientatie op Lerarenopleiding Zuid-west Ne

derland Delft. 

Corrie Brussee 

Roldoorbrekend onderwijs, SOL Utrecht 

Jan Raat 

CUrsus Roldoorbrekend Natuurkunde-onderwijs 

V.B.S. 

Emancipatie en roldoorbrekend onderwijs (Speciaal voor nascholing basison

derwijs). Bezuidenhoutseweg Den Haag (ongeveer f 80,-) 

C.P.S. 

Bouwsteen Roldoorbrekend onderwijs 

D'Witte Lelie (NLO Amsterdam) 

Jongen-meisje (gericht op maatschappijleer). samenstelsters: Irene Randoe/

Hanneke Lens 
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1.4 Verslaq van de donderdaqmiddaqbijeenkomst van qroep 3 

Roldoorbreking is meer dan alleen • t doorbreken van man-vrouwrollen. ook te

genover bijv. Belgen, negers en Turken doen we bevooroordeeld. Roldoorbreking 

is ook daar op zijn plaats door stereotypieen te ontmaskeren. Niettemin is een 

keuze voor de man-vrouw roldoorbreking toch gerechtvaardigd omdat die in alle 

groepen mensen (dus ook bij Belgen, negers en Turken) relevant is. Vrouwen 

zijn ook daar de minst kanshebbende groep. Kans op ontplooiing, groei, maat

schappelijke keuzevrijheid, want dat kan onder roldoorbreking verstaan worden. 

Op school - zo menen wij - zou elk vak een typische (voor dat vak) bijdrage 

aan bet thema roldoorbreking kunnen geven. In of rondom elk vakgebied zijn 

vrijwe 1 alt ijd re levante fei ten op te mer ken: bij Natuurkunde bijv. het ge

ringe aantal meisjes en de overheersende rol van jongens bij proeven en ge

bruik van apparaten (als er al een meisje bij is). 

Ben moeilijk probleem is 't wanneer ouders vinden dat de school zich er niet 

mee moet bemoeien, omdat 't bijvoorbeeld: 

- een zaak van de ouders is (zij zullen al over man/vrouw problemen/rollen 

etc. spreken op hUn manier); 

- niet deugt wat de school erover beweert nl. in strijd met bijbel, koran of 

ander heilig boek, of de opvatting dat bet van nature (zie de dieren) zo 

met de vrouw-man-verhouding gesteld is. 

we zien bier twee 'oplossingen': 

Profileer je als school en neem bet risico dat ouders kinderen van school 

nemen; er zullen wel weer andere kinderen juist hierom voor terugkomen. Het 

zou kunnen dat een concurrerende school in zijn prospectus zet dat ze NIET 

aan roldoorbreking doen! 

- Betrek meteen (eensgezinde) ouders bij de schoolplannen. zodat zij zogezegd 

medeplichtig worden en als tegenargument kunnen dienen jegens afwijzende 

ouders. ('We begrijpen datu er zo over denkt, maar er zijn ook ouders die 

enthousiast hebben meegewerkt aan dit project!') 
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Problemen kunnen ook - kennelijk - van collega' s komen. Bepaalde mannelijke 

collega's kunnen hun belangen geschaad zien door al die weerbare geemancipeer

de vrouwen (dom en lief vinden sommigen misschien veel leuker). onbegrip bij 

vrouwelijke collega's is ook al geen uitzondering. Hier blijkt slechts geduld 

op zijn plaats. Een omkeer kost tijd en er is al veel bereikt. Met gewoon vol

houden is de zaak bet best gediend. ~ctieve vrouwen moeten duidelijk maken 

niet meteen man-vijandig geworden te zijn. Bn wat zeer nodig is is de moge

lijkheid om het krijgen van kinderen en het opvoeden ervan te combineren met 

een beroepsloopbaan. 

De keuze voor of baan of kinderen is wreed. Dat het anders kan bewijzen buur

landen (Engeland, Frankrijk. vooral Cost-Europa). 
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1.5 len (sub1ectief) verslag van een vr11dagmorgengroep rondom concrete les

inhouden 

Al pratend kwamen we tot de volgende bepalingen inzake inhouden: 

A. Verplicht onderdeel voor alle studenten 

B. onderscheid dient gemaakt te worden naar: 

leeftijd/praktijkervaring 

Ad A 

technisch en ander onderwijs 

gemengde/ongemengde doelgroep 

structuur van de op1eiding (bijv. hoe/wanneer stage) 

Bij verplicht onderdee1 'roldoorbreking' spelen motivatie en bewustwording een 

belangrijke rol. De eerste fase zal daarover moeten gaan. 

Ideeen 

1eerm1ddelen onderzoekje: verschillen mannen en vrouwen werken motiverend 

en bewustmakend 

enquete waaruit verschillen blijken tussen mannen en vrouwen in de opleiding 

enquete naar: ideeen over feitelijke verschillen. Vervolgens confrontatie 

met feitelijke gegevens. 

- verhalen laten schrijven aan de hand van beginzinnen met vrouwelijke of 

mannelijke hoofdpersoon en een aantal steekwoorden. 

Tweede fase 

Verbreding problematiek: invulling afhankelijk van opleidingstype en vak. 

Verdere confrontatie eigen denkbeelden/positie. 

Derde fase 

Beroepsvoorbereiding/stage: instituutsen schoolpracticum; mesoen microniveau. 

Of de fasen in deze volgorde afgewerkt worden of bijv. door elkaar heen lopen 

is afhankelijk van de bij B. genoemde factoren. 

Bronnen 

- Willie Janssen/Bientje Sterringa: leerplan man-vrouwrolverdeling, Ped. Ac. 

Nijmegen 1982. 

Te bestellen: IVM, Groesbeekseweg 147, 6521 CN Nijmegen. 

Sekseroldoorbrekend onderwijs op de PABO. Een aanzet tot instellingswerk

planontwikke1ing. SLO, Enschede 1982. 
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Hoofdstuk 2 

verslagen van de presentaties en de discussies van de donderdagavond 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de verslagen van de presentatie op de donderdagavond op

genomen. De volgorde van de verslagen is alfabetisch en wel op naam van de au

teur(s). 

De presentaties hielden een lezing of training of gesprek naar aanleiding van 

een videoband in. 

Na afloop van de presentaties vonden discussies plaats. 

Indien bet mogelijk was zijn verslagen gemaakt. Deze verslagen staan telkens 

na het verslag van de desbetreffende presentatie. 

U treft de verslagen van de presentaties en de discussie aan in 2.2 tot en met 

2.8. 
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2.2 Het orienteren op en denk:en over oefeningen gedaan tijdens een nascho

lingscursus voor biologiestudenten in het voortgezet onderw11s 

Dora Dolle, algemeen onderwijsk:undige, universitaire Lerarenopleiding Leiden, 

met dank aan de deelnemers voor hun inzet en constructieve bijdrage, en in het 

bijzonder aan Anca van Deinse) 

Op verzoek: van enige deelnemers is het programma-onderdeel 'projectpresenta

tie' vervallen. In de plaats hiervan wilden een aantal deelnemers (22) liever 

eerst werk:en aan de oefeningen en daarna erover praten. 

De discussie 2!![ en de verwerk:ing ~ de beleefde ervaringen vond een voort

zetting in het programma-onderdeel 'Reflectie op de taak van de opleidingen 

betreffende roldoorbrek:ing (curriculum-ontwikkeling). 

Eerst zal hieronder een beschrijving van de oefeningen gegeven worden, vooraf

gegaan door een korte inleiding, waarin de context van de oefening verduide

lijk:t wordt. 

Inleiding 

De oefeningen behoren bij het thema seksuele - relationele - en persoonlijk

heidsvorming in het voortgezet onderwijs. 

Vraagstelling voor deze conferentie 

Zijn de oefeningen bruik:baar voor ( leraren)opleiders in de klas en de oplei

ding. Kunnen deze oefeningen een aanzet geven tot het doorbrek:en van rolpatro

nen in het onderwijs. 

Toelichting 

De rode draad in de cursus 

De rode draad die door de cursus loopt is de volgende: 

Docenten in het voortgezet onderwijs worden geconfronteerd met jongeren tussen 

de 12 en 20 jaar, die een periode in hun leven doormak:en, waarin hun persoon

lijkheid, hun sek:sualiteit en hun vermogen tot het' leggen en onderhouden van 

relaties zich sterk: ontwikkelen. Deze confrontatie is niet uit de weg te gaan. 
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De schools1tuatie biedt naast cognitieve vorming echter nauwelijks mogelijkhe

den ook de affectieve kanten aan bod te laten komen. Indien de docent wil in

spelen op de affectieve kanten van het onderwijsleerproces zal hij/zij zich 

terdege moeten realiseren hoe hij/zij staat tegenover (in dit kader) seksuali

teit en relaties, en wat de verschillen zijn in belevingswereld tussen jonge

ren en volwassenen. 

Bovendien zal ervaring opgedaan moeten zijn met bet bespreekbaar maken van 

zo'n moeilijk onderwerp als sekse-verschillen en relaties en het leren kennen 

van eigen en andermans mogelijkheden en grenzen. Hierbij kan de vraag worden 

gesteld of de docent de gevoelens en belevingswereld van de leerlingen vol

doende kent, en of hij/zij in staat is de signa len die zijn/haar leerlingen 

uitzenden te herkennen. 

Leren luisteren, .kijken etc. en leren inspelen op de uitgezonden signalen is 

dan ook een voorwaarde van begeleiding. 

Werkdoel 

Kennismaking met toenemende mate in en appel op c.q. intensiteit en betrokken

heid. 

In dit kader 3 oefeningen: 

A) Signalement: 

Kennismaking op grond van observaties van uitwendige lichamelijke kenmerken. 

B) Beschr11ving uit de tweede hand: 

Kennismaking op grond van reflectie op be1evingen en ervaringen 

C) Luisteren en op anderen reaqeren: 

Samen een verhaal vertellen 

Ad A 

Benodigdheden en uitvoerinq 

Bij deze oefening krijgen de dee1nemers een 'signalement' (bijlage 1) uitge-· 

reikt. Stimu1eer de deelnemers om tijdens de oefening vrij rond te 1open. 

De opdracht is als volgt (schrifte1ijk of monde1ing): 

Van de groepsleider krijg je de naam van iemand uit de groep. Vul zijn/haar 

signa1ement op het formulier in, in hoogstens 10 min. Vu1 zijn/haar naam niet 

in (onderaan). Vul je eigen naam wel in (bovenaan). Ga zo te werk dat men niet 

merkt van welke persoon jij een beschrijving maakt. 



- 15 -
De groepsleider geeft je een ingevuld signalement dat door een ander gemaakt 

is. Lees het en zoek uit wie erin beschreven wordt. VUl de naam van die per

soon onderin. controleer bij de maker van het signalement of je de goede naam 

hebt ingevuld. Als de naam niet klopt zoek daar dan samen de oorzaak van. 

Evaluatie 

Bij deze oefening kwam impliciet dan wel expliciet de volgende ervaring naar 

voren. 

In het dagelijkse leven is de waarneming van elkaar meer globaal gericht. Het 

'wetenschappelijk' systematisch observeren heeft in meer of mindere mate een 

reductie van de ander tot object tengevolge. Dit brengt gevoel van onveilig

heid met zich mee. Door mee te doen met deze oefening neemt men risico voor 

zichzelf en tegelijkertijd verantwoording voor een ander. 

Momenten waarbij dit op de voorgrond trad waren: 

- Bewust en gericht kijken naar elkaar tijdens maken (onopvallend) en lezen 

van signalement. 

- Ervaren van het felt dat men systematisch geobserveerd wordt. 

- Zoeken naar en vinden van de juiste termen om de uiterlijke kenmerken te 

beschrijven (de gegeven categorieen waren niet kenmerkend genoeg). 

- confrontatie met het eigen portret (achteraf). 

Ad B 

Uitvoering 

1. Laat de cursisten aan een persoon denken die hen heel goed kent (in dit ge

val een man aan een vrouwelijke collega en een vrouw aan een mannelijke 

collega). 

2. Laat de cursisten een beschrijving geven van zichzelf zoals zij denken dat 

die persoon hem/haar zou beschrijven. 

Het is aan te bevelen dat schriftelijk te laten doen. 

3. Oplezen van beschrijvingen in duo's (alternatieven: in kleine groepen of 

plenair). 

Als facultatieve aandachtspunten voor de beschrijving worden genoemd: 

hobby 

werkkring 

politieke partij 

wat hij/zij leuk vindt van je 

wat hij/zij vervelend vindt van je, 

zowel in werksfeer alsook als mens. 



Bvaluatie 

Brvaringsmomenten: 
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1. Ben beschrijving uit de tweede hand is duidelijk relationeel gekleurd. 

2. De in de opdracht ingebouwde beperkingen: nl. dat de cursist zich door de 

bril van een collega, die van het andere geslacht dient te zijn, moet zien 

houdt in dat hij zich moet inleven in de gedachtenwereld van een collega en 

in die van de andere sekse. 

3. Bovendien wil dat zeggen dat hij/zij zich slechts op een bepaalde manier 

kan profileren nl. alleen maar vanuit de hoek docent/collega. 

4. "an de beschrijving gaat een duidelijk beslissingsmoment vooraf nl. in 

wiens schoenen gaat de cursist staan, in die van een welgezinde neutrale of 

in die van een negatief over de persoon in kwestie denkende collega. 

5. Het oplezen van de beschrijvingen in duo's ging over in een frappant inten

sief wederzijds uitwisselen van ervaringen. 

Een verklaring hiervoor kan zijn dat oordelen van en over collegae een be

langrijke factor is in het bijsturen van (beroepsmatig) functioneren. Daar

bij komt dat voor mensen met gemeenschappelijke achtergrond (opleiding/

onderwijs) de herkenbaarheid van een dergelijke beschrijving groot is. Dit 

biedt vele aanknopingspunten voor bespreking en doordenking. 

Ad C 

Werkwijze 

l. De groep plaatst zich in een kring. 

2. De groepsleider benadrukt de bedoeling van de opdracht nl. tezamen een sa

menhangend verhaal produceren. 

3. De groepsleider geeft de startzin en kringsgewijze breit iedere deelnemer 

daar een of enkele zinnen aan vast, aansluitend bij zijn voorganger(s). 

De startzin in dit geval luidde: 

• Ik heb besloten met Anne naar bed te gaan. Ik ga dat zeggen' (bet dualis

tische (biseksueel?) karakter van de naam Anne was ingecalculeerd). 

Bvaluatie 

Als knelpunten traden bij deze oefening op: 

1. Het luisteren naar elkaar om tot een samenhangend verhaal te komen. 

2. Het uitspreken van gedachten die in de taboesfeer liggen. 
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3. Het automatisme van rolpatronen: opmerkelijk was nl. dat er bij vrouwelijke 

deelnemers een tendens bestaat zich tijdens het verhaal in de mannelijke 

rol in te leven en daarbij Anne als vrouw te zien. Ken verklaring kan zijn 

dat een man nog altijd als initiatiefnemer op seksueel gebied gezien wordt. 

Dit is natuurlijk speculatief gezien het geringe observatiemateriaal. 

Het bewustworden en je 'eigen leren' die door het signaleren en het evalueren 

van deze knelpunten contour krijgen is de betekenis van deze oefening. 
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2.3 ongeli1kbeid en interactie 

Vera Goedbart 

Inleiding 

De ongelijkbeid tussen meisjes en jongens in bet voortgezet onderwijs wordt 

zowel in de gestructureerde onderwijsleerprocessen, als in interacties tussen 

leerkracbten en leerlingen en tussen leerlingen onderling, versterkt en beves

tigd. De bestrijding van deze ongelijkbeid wordt in belangrijke mate van de 

persoon van de leerkracht verwacht en kan uitgroeien tot een bijna onmogelijke 

opdracht. 

Welke bulpmiddelen kunnen worden gemobiliseerd? 

De verschillende plaatsen die meis1es en jongens in de klas innemen 

Een goed voorbeeld van een onderzoek dat aantoont dat meisjes in de klas een 
1) 

tweederangs positie innemen, is dat van Michelle Stanwortb . Het spreekt 

vooral aan door bet feit dat bet hier onderzoek betreft naar de situatie in 

een liberale, coeducatieve school. Daarbinnen gaat het om de hoogste klassen 

v.w.o., met als vakkenpakket de mensen maatschappijwetenschappen, waarin rela

tief veel vrouwen lesgeven, het aantal meisjes steeds bijna tweemaal zo groot 

is als bet aantal jongens en de meisjes wat betreft schoolprestaties even 

'goed' zijn als de jongens. Kortom, dit is niet bepaald een situatie waarvan 

je zou verwachten dat meisjes er een ondergeschikte plaats in innemen. 

Die ondergeschikte plaats wordt echter steeds weer zichtbaar: 

a. Hoewel leerkrachten zelf het idee hebben dat de meisjes en jongens in hun 

klas een gelijke behandeling ten deel valt, blijkt dat zowel leraressen als 

leraren de meeste aandacht aan de jongens geven. Van hen hebben ze een dui

delijk beeld, ze kennen hun naam, maken zich bezorgd om hun falen/- spijbe

len en stimueren hun prestaties. Meisjes vertoeven in vergelijking daarmee 

aan de rand van het klassegebeuren en worden daar gehouden. Zij worden 

ronduit (niet: expres!) gediscrimineerd wanneer het gaat om de verde ling 

van de aandacht van de leerkracht over alle leerlingen. 

Dat betekent: 

meisjes kunnen minder profijt trekken van de deskundigheid van de leer

kracht, en 

bouwen een negatief zelfbeeld op met de verschillende gevolgen van dien; 

jongens worden versterkt in hun z.g. superioriteit. 
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b. Ben tweede manier waarop meisjes versterkt worden in de idee 'er niet toe 

te doen' wordt gevormd door de (seksueel getinte) 'grapjes' van leraren en 

jongens in de klas en, niet te vergeten, door het feit dat dergelijk gedrag 

ongecorrigeerd kan plaats vinden. 

Meisjes geven aan dit vernederend te vinden, jongens en leraren beschouwen 

deze zaken als triviaal en volkomen onbelangrijk. 

c. Wanneer bijvoorbeeld de toekomst van de leerlingen aan de orde is, en in de 

aspiraties van de meisjes en de jongens duidelijk tot uiting komt dat al

leen de meisjes zich kennelijk in hun keuze laten/moeten beperken: door de 

zorg voor kinderen, wordt opnieuw bevestigd dat meisjes niet erg interes

sante mogelijkheden hebben c.q. niet erg interessant zijn. 

Dat gevoel overheerst, zolang het als normaal wordt beschouwd dat meisjes 

hun aspiraties nu al naar bet moederschap modelleren, terwijl aan jongens 

wordt toegestaan over hun toekomst te filosoferen zonder zich rekenschap 

van een mogelijk vaderschap te geven. 

De strijd tegen de ongelijkheid en mogelijke hulpmiddelen 

Natuurlijk is de leerkracht heel belangrijk bij het tegengaan van seksestereo

typering en discriminatie. Bij het onder b. genoemde voorbeeld, zal het toch 

de leerkracht moeten zijn die corrigerend moet optreden. Maar daarnaast moet 

onderzocht worden welke hulpmiddelen mogelijk zijn. Te denken valt aan: 

- Objectiverende leerstof, dat wil zeggen leerstof die zowel de leerkrachten 

als de leerlingen confronteert met opvattingen (en bijv. lesopdrachten) die 

de eigen spontane opvattingen impliciet ter discussie stellen. 

- Het organiseren/regelen van een betere verdeling van de aandacht tijdens de 

les door van te voren, bij de voorbereiding van de les, expliciet na te 

gaan op welke wijze je met name de meisjes in de klas, als individu kunt 

aanspreken (zie a.). Daarbij valt ook te denken aan bet gebruiken van 

schriftelijk werk als middel voor het garanderen van een individueel ge

richte interactie tussen de leerkracht en het meisje. Dit mag echter de in

teractie in de 'openbaarheid' van de klas niet vervangen. 

- Voor zover het aan de orde is om de ongelijkheid van meisjes en jongens als 

thema in het onderwijs te formuleren, kunnen experimentjes in de klas ge

bruikt worden om te laten zien dat meisjes in de klas een ondergeschikte 

plaats krijgen toegewezen terwijl jongens als de hoofdfiguren worden gezien. 
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- Leerstof die de vertekeningen kritiseert, die zijn opgetreden door het weg-

laten van de bijdragen van vrouwen aan de maatschappij uit de leerstof van 

de verschillende schoolvakken, opnemen in die leerstof. 

- Gebruik maken van de mogelijkheid die de doorbreking van het leerstofjaar

klassensysteem biedt om de leerlingen volgens verschillende criteria te 

groeperen. Vooral de groepering van leerlingen naar sekse is, gezien het 

onder a. gestelde, interessant. We raken bier aan de coeducatie-problema

tiek. vaak een beladen onderwerp! Toch is het mijns inziens niet juist om 

het doorbreken van coeducatie op grond van deze beladenheid zonder meer van 

de hand te wijzen. Een onderwerp voor de terugkomdag in februari? 

1) 
Gender and Schooling. A study of sexual divisions in the classroom. 

Michelle Stanworth, WRRC, London, 1981. 

Zie ook de congresbundel van 'Vrouwen in onderwijs', Amsterdam 1983. 
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2.4 Meis1es en wiskundig denken 

Renee Hable, wetenschappelijk medewerkster vrouwenstudies bij de vakgroep vor

ming en Volwassenenedukatie, Amsterdam 

De laatste jaren worden in het onderwijs initiatieven genomen om de deelname 

van meisjes aan de traditionele jongensvakken te versterken. Dit gebeurt onder 

andere door meer aandacht te geven aan de vakkenpakketkeuze, het verwijderen 

van seksestereotype voorbeelden uit de leerstof en meer aandacht voor de in

teractie tussen jongens en meisjes in de klas. 

Door deze activiteiten worden de keuzemogelijkheden van meisjes in het onder

wijs en daarmee ook ten aanzien van haar beroepsmogelijkheden vergroot. De 

vraag is echter of er niet te gemakkelijk vanuit wordt gegaan dat meisjes op 

deze manier wel terecht zullen komen in de meer technische richtingen. In het 

onderwijs en zeker bij de technische vakken wordt immers een bepaalde manier 

van denken verondersteld. Het analyseren van deze manier van denken en moge

lijke problemen die (veel) meisjes hiermee hebben, kunnen een ander licht wer

pen op de problematiek van de 'roldoorbreking'. 

Op de Subfaculteit Andragologie in Amsterdam wordt sinds enige tijd onderzoek 

gedaan naar meisjes en wiskundig denken. 

Uitgangspunt voor het onderzoek is de vraag of er belangrijke verschillen in 

het denken van jongens en meisjes zijn aan te wijzen die leiden tot een andere 

manier van leren. Macht dit zo zijn, dan zal onder andere het onderwijs in de 

technische vakken hiermee rekening moeten houden. 

Het onderzoek bevindt zich nog in een verkennend stadium, toch zijn hieruit 

wel enkele verschijnselen te noemen die binnen het onderwijs aandacht verdie

nen. 

- Met name in de technische vakken wordt een terminologie gehanteerd waarbij 

sprake is van een duidelijke afgrenzing van begrippen. Het lijkt alsof 

jongens er van jongsafaan beter in getraind zijn binnen deze grenzen te 

denken; zij ontlenen er een zeker houvast aan. Meisjes lijken zich vaker 

aan deze grenzen te willen onttrekken, zij willen niet uitsluitend de aan

geboden terminologie hanteren. In dagelijkse gesprekken komt dit verschijn

sel tussen mannen en vrouwen ook wel voor. Wanneer mensen met 
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elkaar in een gesprek gewikkeld zijn, lijken vrouwen zich vaker aan de 

grenzen van bet gesprek te onttrekken. Zij maken opmerkingen die er duide

lijk 'buiten' vallen. Dit tot ongenoegen van de mannelijke partners in bet 

gesprek die dergelijke opmerkingen zien als 'vrouwenlogica'. Vrouwen wordt 

dan een chaotische manier van denken verweten, die vooral gebaseerd is op 

bet niet accepteren van, door anderen gestelde, grenzen. 

In bet onderwijs in wiskunde en in de technische vakken wordt vaak impli

ciet van 'axioma' s' uitgegaan. Dit duidt erop dat een bepaald beginpunt 

voor een denkconstructie wordt geaccepteerd. Aan veel mannen lijkt dit be

ginpunt een noodzakelijk houvast te bieden waaraan hun denken zich kan ont

wikkelen. Veel vrouwen lijken op zoek naar 'de waarheid' achter de axio

ma's: zij aanvaarden de aangereikte beginpunten niet en blijven zoeken naar 

een voor hen aanvaardbaar 'waarom'. 

Door meer aandacht te besteden aan bet feit dat met axioma's wordt gewerkt 

en aan bet keuzemoment dat hierin ligt opgesloten, kan bet misschien makke

lijker als beginpunt worden geaccepteerd. 

Er wordt in bet onderwijs vaak gesproken over 'abstract denken'. Het lijkt 

dan alsof er sprake is van een hogere trap van denken waarbij deze hogere 

trap logisch volgt op een lagere. 

Onder andere bij wiskunde is bet echter zo dat een abstractere denkvorm 

tevens een standpuntwisseling impliceert: abstract is dan niet zozeer boger 

als wel 'anders'. 

De gehanteerde terminologie brengt veel meisjes in verwarring. Het lijkt 

alsof jongens minder moeite hebben even 'afstand te nemen van zichzelf' 

waardoor de koppeling tussen 'abstract-afstand-anders kijken' voor hen lo

gischer lijkt dan voor meisjes. De laatsten zijn meer gebaat bij het pre

senteren van een standpunt als 'een andere manier' om naar een bepaald pro

bleem te kijken. 

Veel meisjes hebben last van de gehanteerde begrippen in het onderwijs. Zij 

zitten vast aan de betekenis die ze zelf aan deze begrippen hebben gegeven 

en kunnen deze betekenis moeilijk loslaten. Expliciet aandacht besteden aan 

het feit dat hetzelfde begrip verschillende betekenissen kan hebben, kan 

begripsverwarring tussen leerkrachten en leerlingen voorkomen. 
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Hoewel bovenstaande verschijnselen niet perse sekse-specifiek zijn, 11jkt het 

alsof meisjes hier in het onderwijs meer last van hebben dan jongens. 

In 1984 is een rapport verschenen waarin de bevindingen uit het onderzoek naar 

meisjes en wiskundig denken worden beschreven. Dit rapport is aan te vragen 

bij: 

Subfaculteit Andragologie 

Grote Bickersstraat 12 

1013 KS Amsterdam 

t.n.v. Renee Hable 

N.B.: Naar aanleiding van de VULON-conferentie vond 8 november 1983 een be

spreking p1aats van het consept-rapport van het onderzoek. Hierbij zijn 

onder andere mogelijke 1mp11caties van het onderzoek voor het onderwijs 

besproken. 
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2.5 •sexe-ongel11kheid en de attitude van docenten', een rapport van de HBOraad 

Jutha Konst en Bient1e Sterringa 

Er werd gediscussieerd aan de hand van de onderstaande discussiestellingen en 

vragen, en uitgaande van bijgevoegde samenvatting van een artikel uit ~raad 

special 1 van mei 1983. 

1. Mag en/of kan het onderwijs een voortrekkersrol op zich nemen ten aanzien 

van roldoorbreking? 

2. Docenten hebben andere verwachtingen van en opvattingen over mannelijke en 

vrouwelijke studenten. van deze verschillen zijn ze zich meestal niet be

wust. Als ze zich er wel van bewust zijn hebben ze niet het idee dat dit 

doorwerkt in hun gedrag t .o. v. student en. Wat denkt u hier zelf van? Op 

welke wijze zou het docentengedrag bewust gemaakt kunen worden? 

3. Docenten hebben soms expliciet verschillende verwachtingen van mannelijke 

en vrouwelijke studenten of signaleren maatschappelijke verschillen. over 

het algemeen worden deze verschillen niet geproblematiseerd in de oplei

ding. Enkele voorbeelden: 

toekomstverwachtingen 

scheiding in mannen- en vrouwenberoepen en scheiding in verschillende 

functieniveau's 

het minder participeren in bestuurlijke organen door vrouwelijke stu

denten. 

4. 'De aanpak van mannelijke studenten is vaak harder, efficienter, formeler. 

exacter, meer autoritair, kortaf. Bij vrouwelijke studenten gaat het meer 

op speelse wijze en wordt er meer met afleidingsmanoeuvres gewerkt' (vol

gens mannelijke docenten). 

Bent u het daarmee eens? Welke consequenties heeft dat voor de vrouwelijke 

studenten? 
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5. Zeer weinigen van de geinterviewde docenten bespreken de attitude van de 

docent(e) in de klas i.v.m. de beroepsvoorbereiding. Welke oorzaken zijn 

daarvoor aan te geven? 

6. Vanneer leermiddelen sekse-neutraal gemaakt worden zijn we al een heel eind 

op de goede weg. 

I. 'Vrouwelijke docenten zijn meer bezig met het eigen functioneren en met 

groepsprocessen dan mannelijke docenten.' 

'Vrouwelijke docenten zijn minder dan mannen gericht op het maken van car

riere.' 

'Vrouwelijke docenten moeten zich dubbel inzetten om zich waar te maken.' 

Vat vindt u hier zelf van? 

Als bovengenoemde citaten overeenkomen met de werkelijkheid is dan de voor

beeldfunctie van vrouwelijke docenten belangrijk voor vrouwelijke studen

ten? Zo ja, zou dat dan consequenties moeten hebben voor benoeming en af

vloeiing? 

8. Ben belemmering m.b. t. het bezigzijn met de problematiek van sekse-onge

lijkheid ligt vaak in het feit dat men zowel prive als maatschappelijk voor 

keuzen komt te staan die zeer grote veranderingen teweeg kunnen brengen. 

9. Het is noodzakelijk dat er een nieuwe meisjespedagogiek ontstaat die erop 

gericht is 'achterstanden' in te halen. 

10 Wat doen we momenteel ieder in ons eigen instituut om de sekse-ongelijkheid 

te bestrijden? Te denken valt aan vakinhoudelijke, vakdidactische, algemeen 

onderwijskundige en algemeen didactische aspecten. 

11 Heben wij in onze vroegere opleiding ons beziggehouden met de problematiek 

van sekse-ongelijkheid in de maatschappij en specifiek in het onderwijs? zo 

niet, heben we dan behoefte aan nascholing op dit gebied? Hoe zou die vorm 

moeten krijgen? 
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12 Hoe zou er in de ULO en NLO via instellingswerkplanontwikke1ing aandacht 

besteed kunnen worden aan deze problematiek? 

Apart. incidenteel of geintegreerd? Welke aspecten zouden aan bod moeten 

komen? 

13 Docenten dienen voorafgaand aan de keuze van nieuwe 1eermiddelen deze te 

toetsen op rolbevestigend karakter. waar zou dan precies op gelet moeten 

worden? 

14 Stagedocenten dienen bij het begeleiden van vrouwelijke studenten speci

fieke aandacht te schenken aan hun positie op de werkplek. 

15 Een van de aanknopingspunten op instituutsniveau is de wet op de medezeg

genschap voor het onderwijs. Een van de wetsartikelen betreft het bevorde

ren van gelijke kansen tussen vrouwen en mannen. Bestaat er voor universi

teiten ook een dergelijk artikel? 

Uit de discussie na de presentatie 

- Moet de constatering dat vrouwelijke docenten een voorbeeldfunctie hebben 

voor vrouwelijke studenten en bet feit dat vrouwelijke docenten vaak meer 

procesgericht zijn, ertoe leiden dat zowel bij benoeming als afvloeiing po

sitieve discriminatie toegepast wordt? 

De gedachtengang volgend, was iedereen het daar wel mee eens. Maar we con

stateerden dat er misschien juridische problemen zouden ontstaan en bij de 

concrete uitvoering vele practische problemen i.v.m. de opzet van een af

vloeiingsregeling. Bovendien wordt onderschrijving van het principe moei

lijker naarmate de praktijk dichter bij je komt. 

Het bezig zijn met roldoorbreking is o.a. zo complex omdat je er niet aan 

ontkomt je priveleven erin te betrekken. 

In de opleiding is de soort aandacht die je geeft aan bet onderwerp afhan

kelijk van de opleiding, qua leeftijd, te verwachten weerstanden e.d. 
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samenvatting artikel uit HBO-raad special 1 van mei 1983 

Het centrale thema van het deelrapport is de attitude van docenten ten aanzien 

van de ontplooiingsmogelijkheden en de toekomstige beroepsuitoefening van 

vrouwelijke studenten. 

Het doel van het advies is een bijdrage leveren aan het vergroten van de be

wustwording van docenten met betrekking tot sekse-ongelijkheid. Door het op 

grote schaal verspreiden van dit deelrapport onder de betrokkenen in het HBO 

hoopt de commissie het gestelde doel te bereiken. 

voor de totstandkoming van dit advies is literatuur verzameld. De gevonden li

teratuur had vooral betrekking op de situatie in het Lager onderwijs. Voor zo

ver er literatuur aanwezig was op tertiair niveau betrof dit vooral de situa

tie in de Verenigde Staten. 

om de in de literatuur gevonden stellingen met de situatie in het HBO te kun

nen vergelijken heeft de commissie een aantal gesprekken gevoerd met docenten 

in het HBO. De commissie heeft met docenten van docentenopleidingen gesproken, 

omdat zij verwachtte dat als er in het HBO aandacht besteed zou worden aan 

sekse-ongelijkheid, dit dan op de eerste plaats in de docentenopleiding zou 

gebeuren. 

Op basis van de literatuur en de gesprekken concludeert de commissie dat het 

onderwijs niet bijdraagt de bestaande sekse-ongelijkheid op te heffen. HBO-do

centen bezitten nagenoeg geen kennis over sekse-ongelijkheid. Zij hebben daar

over in het studie niets vernornen en nemen het zelf evenmin structureel in hun 

onderwijsprogramma op. 

De commissie concludeert dat de docenten veelal een onderscheid maken in be

handeling tussen vrouwelijke en mannelijke studenten, omdat zij verwachten dat 

studenten dit apprecieren. Tevens verwachten zij op deze wijze meer studiere

sultaten van de studenten. De verschillen in benaderingwijze uiten zich expli

ciet in het interactieproces en impliciet in de normen, waarden, opvattingen 

en verwachtingen van docenten. 

Door de andere benaderingwijze van docenten krijgen mannelijke studenten een 

voorsprong op hun vrouwelijke collega's. Mannelijke studenten worden in de op

leiding al voorbereid op de toekomstige beroepsuitoefening omdat docenten hen 

zakelijk en efficient benaderen, zoals ook veelal de omgangsvormen bij be

roepsarbeid zijn. vrouwelijke studenten worden daarin niet getraind omdat do

centen menen dat vrouwelijke studenten vooral geven om een gezellige sfeer en 

goed contact. Docenten benaderen hen daarom anders. 
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Docenten constateren dat mannelijke studenten vaker deelnemen aan bestuurlijke 

en organisatorische activiteiten dan vrouwelijke studenten. De conunissie is 

van mening dat mannelijke studenten daardoor alvast worden voorbereid op een 

belangrijk aspect van hun toekomstige beroepsuitoefening. Vrouwelijke studen

ten participeren minder op bestuurlijk niveau. 

Wanneer zij wel deelnemen aan vergaderingen is hun houding veelal passief. Do

centen ondernemen niets tegen de traditionele rolverdeling tussen vrouwelijke 

en mannelijke studenten op school, die voor vrouwelijke studenten een achter

stand op de latere beroepsuitoefening kan betekenen. 

De toekomstverwachtingen van docenten over mannelijke en vrouwelijke studenten 

zijn ook verschillend. Docenten verwachten dat vrouwelijke studenten een baan 

slechts als een tijdelijke aangelegenheid beschouwen. Tevens verwachten zij 

niet dat vrouwelijke studenten leidinggevende fucties ambieren en zullen gaan 

innemen. 

De aandacht van docenten is niet in gelijke mate over mannelijke en vrouwe

lijke studenten verdeeld. Mannelijke studenten manifesteren zich meer en eisen 

daarom meer de aandacht van de docenten op. 

Tevens blijkt dat docenten het gedrag van mannen meer waarderen dan dat van 

vrouwen. De waardering drukt zich uit in de prestatiebeoordeling. 

Docenten zijn geneigd ander taalgebruik voor mannelijke en vrouwelijke studen

ten te hanteren. Docenten passen hun taal aan bij het aan te spreken type. 

Globaal zal dit bij vrouwelijke studenten neerkomen op een vriendelijkere en 

indirectere wijze en voor mannelijke studenten op een hardere en directere be

nadering. 

De commissie is nagegaan hoe de positie van vrouwelijke docenten in het onder

wijs is. vrouwelijke docenten zijn gering in aantal en werken vooral in deel

tijd functies. In de opleidingen waar bijna uitsluitend mannen studeren ont

breken ze nagenoeg helemaal en ook in de opleidingen waar vrouwelijke studen

ten in de meerderheid zijn zoals het Hoger Huishouden Nijverheidsonderwijs, de 

Gezondheidszorg, de Pedagogische Academies, is het aantal vrouwelijke docenten 

klein. Vrouwelijke docenten werken minder aan een carriere en nemen ook bijna 

gcen leidinggevende functies in. Zij vinden zichzelf hiertoe minder geschikt 

en de functies trekken hen niet bijzonder aan. Door het geringe aantal in het 

onderwijs werkzame vrouwen hebben vrouwelijke studenten weinig identificatie

mogelijkheden. 
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2.6 Bmancipatie-aspecten in leerboeken 

Ilia Mottier, secretaris Adviesgroep Leermiddelen 

De studie van emancipatie-aspecten in leerboeken is verricht door de Advies

groep Leermiddelen (ALM), die hierom verzocht is door de minister van onder

wijs en wetenschappen, in bet kader van bet onderwijsemancipatiebeleid. 

De ALM heeft drie case studies verricht van een alfa, een beta en een gamma 

vak. resp. talen (Nederlands en moderne vreemde talen), natuurkunde en ge

schiedenis. De vraagstelling hierbij was: wat valt er van deze vakken te zeg

gen ten aanzien van de positie van meisjes en vrouwen. Hoe is de positie van 

bet vak in bet onderwijs; hoe is de positie van vrouwen in bet vak? Ligt bet 

¢ probleem van 'emancipatie-aspecten' voor ieder vak gelijk? 

Vervolgens is gekeken naar de neerslag van de vakken zoals deze in leerboeken 

te vinden is. 

De analyse heeft tot de conclusie geleid dat over emancipatie-aspecten in 

leerboeken twee soorten opmerkingen te maken zijn: algemene en specifieke. 

Algemene opmerkingen betreffen taalgebruik en illustraties. Zij zijn toepas

baar op ieder boek voor ieder vak. 

Specifieke opmerkingen gaan over bet betreffende vak. 

De ALM heeft zich na haar analyse van problemen vooral beziggehouden met de 

vraag: hoe kunnen richtlijnen worden opgesteld voor de vervaardiging van 

nieuwe methodes. Dat is op den duur vruchtbaarder dan bet blijven analyseren 

van bestaande methodes, al wordt de waarde van dit laatste niet ontkend. 

Algemene opmerkingen 

over taalgebruik en illustraties in boeken valt bet nodige te zeggen. In alle 

teksten worden mannen afgeschilderd als sterker, flinker, avontuurlijker dan 

vrouwen. De verzorgende bezigheden binnenshuis worden vrijwel uitsluitend door 

vrouwen verricht. Vrouwen komen in veel teksten niet voor. Mannen ontbreken 

trouwens dikwijls ook, waardoor het leerlingen moeilijk gemaakt wordt om te 

zien dat wat zij moeten leren over mensen gaat en enige relevantie heeft voor 

de samenleving. Uit onderzoek blijkt dit laatste vooral voor de motivatie van 

meisjes van belang te zijn. Vandaar dat de aanwezigheid van mensen als eerste 

aandachtspunt wordt opgevoerd. Analysepunten waarnaar gekeken is voor richt

lijnen ten aanzien van taalgebruik en illustraties: 
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Natuurkunde 

Natuurkunde is bet vak dat in het voortgezet onderwijs bet minst door meisjes 

wordt gekozen. Natuurkundige beroepsbeoefenaren zijn bijna allen mannen. Mede 

daardoor, en door de koppeling aan wiskunde en techniek, heeft het vak een 

mannelijk imago. Er moet dan ook aandacht geschonken worden aan bet beroeps

perspectief. Daarnaast kan echter binnen bet vak ook bet nodige veranderen. In 

de leerstof komen nu nauwelijks mensen voor. Er moet meer aandacht komen voor 

de maatschappelijke gevolgen van bet vak. Voor de geschiedenis van de natuur

wetenschappen ook. Meer leerstof over het menselijk lichaam: sterkere band met 

biologie blijkt voor meisjes positief te werken. Daarnaast moeten meisjes 

extra oefening krijgen in technische handelingen: bet omgaan met apparaten, 

bet hanteren van gereedschappen, waardoor zij beter functioneren in bet prac

ticum. 

Geschiedenis 

In de leerstof voor geschiedenis zijn vrouwen grotendeels afwezig. Het heeft 

dan ook weinig zin om leerboeken te analyseren op de plaats die de vrouw daar

in inneemt. 

Er moet worden gekeken naar wat onderzoeken van vrouwengeschiedenis aan gege

vens achterhalen, en dat moet worden opgenomen in de leerstof. omdat de te 

achterhalen gegevens niet begrensd zijn, heeft het weinig zin hiervan een op

somming te geven. Deze zou voortdurend achterhaald worden. 

Het is dus beter enkele algemene lijnen te trekken en aan te geven welk soort 

gegevens men in ieder geval opgenomen wil zien. Dat zijn vooral gegevens geba

seerd op de optiek van de sociale geschiedenis: over samenlevingsvormen. over 

groepen, over de ontwikkeling van de arbeid, over kunst en godsdienst. Minder 

dan tot nu kan het accent dan vallen op geschiedenis van oorlogen en geschie

denis die alleen over de positie van mannen gaat. 

Conclusie 

Diverse studies van vakken apart en van leerboeken in bet algemeen hebben tot 

de conclusie geleid dat aan emancipatie in leerboeken een algemeen en een spe

cifiek aspect zit. 

Het algemeen aspect betreft taalgebruik en illustraties in alle boeken, het 

specifieke aspect betreft een afzonderlijk vak. Drie vakken zijn in eerste 

instantie bestudeerd. Deze reeks is echter uitbreidbaar volgens onderstaand 

schema: 
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2.7 Het MENT-pro1ect (MENT = meisjes, natuurkunde en techniek) 

Jan H. Raat. vakgroep didactiek Natuurkunde, afdeling der Technische Natuur

kunde, Techniscbe Hogeschool Eindhoven 

Wat betreft de positie van meisjes bij het onderwijs in natuurkunde (en tech

niek} wijzen we op bet vo1gende: 

Meisjes nemen veel minder dan jongens deel aan bet onderwijs in natuurkunde en 

techniek. Als illustratie zien we naar het weinig kiezen van natuurkunde als 

examenvak (ongedeeld vwo meisjes 25\ en jongens 60\; havo 11\ resp. 43\; mavo 

11\ resp. 50\) en de deelname van meisjes aan technisch onderwijs 3,5\ van de 

studenten van bet hto zijn meisjes, van het mto 1,0\). 

Meisjes hebben gemidde1d lagere rapportcijfers en examencijfers voor 

natuurkunde dan jongens. 

De attitude van meisjes ten aanzien van het vak natuurkunde is minder positief 

dan die van jongens. 

Op tv-banden kan men zien, dat meisjes bij het doen van practicum veel minder 

actief zijn dan jongens. 

Docenten raden meisjes eerder dan jongens af natuurkunde als examenvak te kie

zen. 

Door illustraties en voorbeelden in de tekst laten schoo1boeken vrijwel zonder 

uitzondering zien, dat natuurkunde vooral een jongensvak is. 

De conclusie is, dat meisjes een achterstand hebben bij het onderwijs in na

tuurkunde en tecbniek. 

Het doel van het natuurkunde-onderwi1s 

Het doel van het natuurkunde-onderwijs, bij het voortgezet onderwijs, is twee

ledig: 

- bij te dragen tot de algemene vorming, 

- een orientatie te geven op een mogelijke vervolgstudie en beroepskeus. 

Voor beide geldt, dat het niet goed is, dat meisjes een achterstandssituatie 

hebben bij het onderwijs in natuurkunde en techniek. 

Wat zijn de oorzaken? 

Een onderzoek naar de oorzaken wijst uit, dat deze (voornamelijk) op het ter

rein van de socialisatie liggen. De oorzaken zijn dus in beginsel weg te nemen. 

Een bijdrage aan het verkleinen van de achterstand brengt tevens het onder

wijsideaal van gelijke kansen ook dichterbij. 
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Het doel van bet KENT-project 

Het MBNT-project beeft als doel een bijdrage te leveren in bet reduceren van 

de acbterstand, die meisjes hebben bij het onderwijs in natuurkunde en tech

niek. 

Het MENT-project heeft daarbij een bijzondere aandacht voor de leerlingen van 

klas 2 en 3 mavo-havo-vwo, omdat leerlingen aan bet einde van die periode een 

keuze doen natuurkunde wel of niet op te nemen in bet examenvakkenpakket. 

Enkele MENT-activiteiten 

Enkele activiteiten van bet KENT-project zijn: 

bet ontwikkelen van voorbeeld-onderwijslespakketten natuurkunde voor de leer

jaren 2 en 3 van het mavo-havo-vwo en bet evalueren van bet gebruik ervan. Er 

zijn aanwijzingen, dat natuurkunde als schoolvak meer meisjes-vriendelijk is 

door bijvoorbeeld meer aandaht aan de medische fysica te geven, ook door meer 

te wijzen op het belang van natuurkunde voor de samenleving: 

het houden van studie-en discussiebijeenkomsten met leraressen en leraren na

tuurkunde, en ook scheikunde en biologie, om hen in elk geval van de situatie 

en van hun man-vrouw-rolgedrag bewust te doen zijn: 

het houden van studiebijeenkomsten met opleiders van (natuurkunde-)docenten om 

te bereiken, dat aanstaande docenten in het opzicht van beter natuurkunde-on

derwijs en technische onderwijs aan meisjes (en dan ook aan jongens) adequaat 

worden opgeleid; 

het produceren van tv-banden voor onderzoek en ook voor illustratie; 

het houden van studiebijeenkomsten met vertegenwoordigers van scholen voor 

technisch onderwijs met het oog op, onder meer, een betere bewustwording. 

In het MENT-project wordt gebruik gemaakt van in bet buitenland verkregen ken

nis en inzicht; wederzijds wordt de hier opgedane ervaring aan anderen doorge

geven. 

Het MENT-project is meer een ontwikkelingsdan een onderzoeksproject. 

Literatuur 

Verwezen wordt naar de serie MENT-publicaties, waarvan we hier alleen noemen: 

Lensink, Marja en Jan H. Raat. Meisjes, Natuurkunde en Techniek, MENT 83-01. 

Eindhoven, 1983. 

Raat, Jan H. (red.). Meisjes en technisch onderwijs. De positie van meisjes 

bij het technisch onderwijs, MENT 83-09. Eindhoven, 1983. 
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Impressies van Louis Galesloot 

Videoband van 18 min. geeft van 5 meisjes die geinterviewd worden aan, waarom 

ze geinteresseerd zijn geraakt in natuurkunde of techniek. Het blijkt dat de 

school in het algemeen geen stimulerende rol speelde, maar het thuismilieu in 

enkele gevallen wel. Meer informatie, zeker ook voor meisjes over deze studie

mogelijkheden, in het v.o. al en dan al in de 3e klas, vanwege miskende nood

zaak, is volgens deze meisjes zeker nodig. 

Aardige band, die goed beeld geeft van een deel van het probleem. 

Uit de discussie na de presentatie 

MENT legt meer de nadruk op bevordering van natuurkunde en techniek van meis

jes dan op onderzoek naar oorzaken van de verschillen. 

Bevordering vindt plaats via voorlichting aan docenten, de lerarenopleiding, 

en • • • een stukje vrouwvriendelijk curriculum natuurkunde is sinds kort ont

wikkeld: 'Natuurkunde in en om 't huis'. 

De verwachting is, dat ook de natuurkundeboeken hun vrouw-onvriendelijk karak

ter - aangetoond door KENT - keuze van plaatjes, voorbeelden enz. binnen 

enkele jaren zullen verminderen. 

Jan Raat verzuchtte nog, dat het jammer was dat de medische fysica vrijwel 

geheel van het programma verdwenen is. Jammer omdat hier hele mooie - een 

ieder aansprekende - voorbeelden te halen zijn. 
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2.8 DOm maar lief 

Veronica Scheffers, docente taalgedrag NLO Nijmegen 

In hoeverre heeft het zin om te proberen in de interactie meisjes en jongens 

niet traditioneel te benaderen? Welke mogelijkheden hebben onderwijsgevenden 

om de belangen van meisjes te dienen, zodat er een evenwichtiger verdeling van 

aanzien en macht tussen vrouwen en mannen ontstaat? Om enig antwoord te vinden 

op deze vragen besteed ik aandacht aan de maatschappelijke functies van bet 

onderwijs als institutie. 

Je kunt de maatscbappelijke functies van bet onderwijs verdelen in twee cate

gorieen: de aanpassende en de emanciperende. Via de aanpassende functies zorgt 

bet onderwijs dat voldoende weinig mensen doorstromen naar bogere onderwijs

vormen (selectie) en dat zij voor de verschillende beroepen de juiste voorop

leiding hebben gebad (kwalificatie). Bovendien geeft bet onderwijs een ideolo

gie door die maatschappelijk geaccepteerd is (identificatie). Selectie, kwali

ficatie en identificatie zijn aanpassende functies die niet naast elkaar maar 

op gecompliceerde wijze met elkaar vervlochten werken. Ik wil op deze drie 

aanpassende functies van bet onderwijs even ingaan. Aan bet eind van dit stuk

je zal ik ook nog kort iets over de emanciperende werking van bet onderwijs 

zeggen. 

De selectie blijkt voor de verschillende seksen verschillend te verlopen. 

Meisjes presteren minder bij exacte vakken zodat ze die, indien mogelijk, uit 

hun vakkenpakket weglaten. Dat heeft tot gevolg dat in de bogere klassen van 

bet voortgezet onderwijs bij de talen meisjes oververtegenwoordigd zijn en bij 

exacte vakken jongens. Meisjes hebben een zogenaamd pretpakket, wat aangeeft 

dat de talen als minderwaardig worden gezien aan de exacte vakken. 

OOk de kwalificatiefunctie van bet-onderwijs werkt seksegebonden. Dat wil zeg

gen dat bet onderwijs de arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen versterkt. 

Jongens stellen zich in op beroepsarbeid in loondienst als kostwinner voor 

vrouw en kinderen gedurende langere tijd van hun leven. Meisjes zien als be

langrijkste zingeving van hun leven verzorging van de mannelijke partner en 

eventuele kinderen. Buitenshuis werken zal ze doen (zo mogelijk) zolang ze nog 
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niet getrouwd is of zal ze 'erbij' doen, naast haar verzorgende werk in de 

privesfeer. Die betaalde arbeid is verwant aan het werk als huisvrouw en 

moeder: dienstver lenende en verzorgende beroepen zoals maatschappe lijk werk, 

verpleegster, bejaardenhulp, cassiere. Dikwijls is voor die beroepen een vrij 

korte of geen opleiding nodig. In het onderwijs worden meisjes dan ook veel 

minder gestimuleerd dan jongens om hoog te grijpen bij keuze van bet vak of 

vervolgonderwijs. 

In het functioneren van het onderwijs voor kwalificatie en selectie is bet be

langrijk dat de leerlingen en hun ouders de gang van zaken op school accepte

ren. Het idee van vrije keuzemogelijkheden voor ieder staat daarbij centraal. 

Meisjes lijken vrij te kiezen voor de talen, wiskunde zou hen van nature min

der liggen, voor de verzorgende beroepen zouden ze ook in vrijheid kiezen. Het 

idee van de typisch vrouwelijke en mannelijke schoolloopbanen en de vrije 

keuze daartoe wordt in onze cultuur door de school zelf ook overgedragen. Het 

maakt deel uit van de maatschappelijk aanpassende functies van het onderwijs. 

Het is van wezenlijk belang voor de maatschappij als geheel dat verschillen in 

loopbanen en gedrag tussen meisjes en jongens als natuurlijk en dus onvermij

delijk worden gezien. Het doorgeven van deze idee van wat norm is voor vrouw 

en man is de laatste aanpassende functie van bet onderwijs die ik hier wil 

noemen. 

Opvattingen geven mensen voor het grootste deel onbewust door. Leerkrachten 

blijken leerlingen waarvan ze gehoord hebben dat die dom zijn te stimuleren 

tot geringere prestaties. Dat doet vermoeden dat verwachte geringe begaafdheid 

van meisjes bij bijvoorbeeld wiskunde zichzelf steeds zal blijken te bevesti

gen. Het is van groot belang dat wij via analyse van interactie achterhalen 

hoe dat doorgeven van ideologie precies gaat. 

Hoe brengt het onderwijs de seksegebonden ideologie over? Op vier niveau' s: 

inhouden van bet onderwijs {bijv. bij aardrijkskunde en geschiedenis komen 

vrouwen nauwelijks voor), personele structuur (man aan de top, mannen voor 

staffuncties en exacte vakken, vrouwen bij talen en in de lagere administra

tieve functies}, leermiddelen (bijv. moeder in de keuken, vader op pad met ge

vaarlijk avontuur) en interactie. over hoe het onderwijs in de interactie 

anders werkt voor meisjes dan voor jongens nog iets meer. Leerkrachten benade-

f 
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ren meisjes en jongens verschillend bijv. bij aanmoediging, kritiek, soorten 

vragen. Kwantitatief krijgen jongens meer aandacht. van meisjes verwacht de 

leerkracht eerder llleegaandheid, van jongens kritiek en de oplossing van een 

moeilijk probleem. Ook expliciet seksistische opmerkingen komen heel wat voor, 

waarin meisjes gezien worden in de keuken, in het boudoir en als seksobjekt. 

Jongens worden dan aangesproken als krachtpatsers, branieschoppers en neukers. 

Ook als de leerkracht nalaat iets te doen kan bet effect onderdrukkend zijn 

voor meisjes. zo blijkt uit verschillende onderzoeken dat om fouten van meis

jes ongestraft gelachen mag worden door medeleerlingen. 

Hoe functioneert taal nog meer in de interactie? Meisjes praten gemakkelijker 

over persoonlijke dingen, jongens hanteren zo mogelijk abstracte, algemene be

grippen. Nu is de taal van bet onderwijs vooral gekenmerkt door algemeen, ab

stract en rationeel denken. Te overwegen valt of meisjes zich door de gebruik

te taal op school minder thuis voelen. Daarnaast kun je dikwijls waarnemen dat 

meisjes minder bet woord nemen in gemengde schoolklassen. De belangrijke rol 

die praten bij leren inneemt in aanmerking genomen, valt te verwachten dat de 

zwijgzaamheid van meisjes hun leerprestaties schade toebrengt. 

Als je je als leerkracht wilt inzetten voor de emancipatie van meisjes en 

vrouwen dan zul je er goed aan doen eerst uitvoerig aandacht te geven aan een 

analyse van de huidige situatie. Aspecten waarop je kunt let ten heb ik hier-
1) 

boven genoemd . Voor bet analyseren van je eigen lessen kun je het beste 

iemand anders laten observeren. Vraag je daarvoor een paar studenten dan kun

nen die ook uitvoerig op bet gedrag van medestudenten letten. Hun observatie

verslag kan dan een uitgangspunt zijn voor een gesprek over sekse-ongelijkheid 

en onderwijsleerprocessen. 

Heb je via analyse een beeld gekregen van hoe ideologie-overdracht in je eigen 

onderwijs gebeurt, dan kun je gaan denken over wat je wilt en wat je kunt ver

anderen. Daarbij is ook van belang wat je tot norm neemt. Wil je de meisjes 

net zo gaan benaderen als de jongens oftewel zijn de jongens de norm? Kun je 

je eigen gedrag wel veranderen? Hoe ver kun je gaan met op gang brengen van 

emancipatieprocessen als die emancipatie van vrouwen niet in het belang is van 

die maatschappij waarin mannen de meeste machtsposities hebben en die graag 

willen houden? 
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Uit de discussie na de presentatie 

- Op scholen moeten groepsjes worden geformuleerd die hun gedrag in de klas 

bespreekbaar en beinvloedbaar maken die bij elkaar observaties uitvoeren om 

de rolbevestigende/roldoorbrekende processen te analyseren. 

Het is de vraag wat wenselijk is: 

meisjes te behandelen zoals je jongens behandelt 

jongens te behandelen zoals je meisjes behandelt 

meisjes te stimuleren typische jongensdingen te doen en omgekeerd 

Wat is de norm? 

- Verschillen zijn toelaatbaar als vrouwen maar niet minderwaardig worden ge

zien aan mannen. 

- Wat kun je in het onderwijs doen als in de maatschappij nog weinig veran

dert? En als in de maatschappij, zoals nu, rechten en mogelijkheden voor 

vrouwen verminderen? 

1) Zie voor uitvoeriger observatiemogelijkheden Vreeken 1982. 
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Hoofdstuk 3 

Resultaten van de discussies aan de hand van onderstaande vragen, mede uit

gaande van de eigen ervaringen met de oefeningen o.l.v. Dora Dolle en Anca van 

Deinse 

Aan de hand van de onderstaande discussievragen: 

- Van de docenten, die van de opleiding komen, wordt verwacht, dat zij rol

doorbrekend onderwijs geven. Ze kunnen dat leren 

a. omdat zo'n soort onderwijs in de hele opleiding voor komt 

b. omdat in de opleiding daaraan apart aandacht is gegeven 

Gaat het bij roldoorbreking in de opleidingen vooral om a. of vooral om b.? 

- Hoe ziet een (deel)curriculum roldoorbreking in de opleding er uit? 

De opleidingen verzorgen ook nascholing. 

Hoe ziet het curriculum van een nascholingscursus roldoorbreking er uit? 

Kunnen bijgaande oefeningen die gedaan zijn in een enigszins andere context 

een aanzet geven tot het doorbreken van rolpatronen in het onderwijs? 

Is bet mogelijk om dit oefenmateriaal zo bij te stellen en/of aan te vul

len, dat er grotere kracht w.b. bet bewustmakingsproces vanuit gaat? 

kwamen de deelnemers tot de volgende suggesties en aanzetten voor het samen

stellen van een curriculum (wegens de authentiteit letterlijk van de flappen 

overgenomen). 

1. Voor de lerarenopleiding 

basiscursus (bewustmakingscursus) - verplicht voor iedereen. 

Doel: 

bewustmaking niet alleen t.a.v. man/vrouwpatronen, maar meer algemeen: 

bewustwording van hoe je anderen ziet en hoe anderen jou zien 

sociologisch denken: hoe ben ik/zijn anderen geworden zoals ze zijn 

welke keuzemomenten/-mogelijkheden zijn er? 

Methode: 

Training op basis van ervarend leren. Vooral veel oefeningen, maar ook ge

bruik van beeldend materiaal, dit in nagesprek terugbrengen naar eigen er

varingen. 

Daarna ook theoretische onderbouwing. 

Na de basiscursus integratie in bestaande cursussen. 

In elk geval verwerkingsopdrachten in stages: observatie van leerlingen en 

SPD-ers en van eigen gedrag. 
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Vervolgcursussen (-keuze) verdieping basiscursus. zowel trainingsals theo

retisch aspect, aan etnd van de opleiding. 

2. Roldoorbreking in curriculum - hoe? 

liefst niet geisoleerd, maar diffuus in cursus 

informatie i.v.m. bewustwording (cijfers e.d.) 

video-opnames (laten) bekijken en turven op gedrag leraren t.o.v. meis

jes en jongens (van studentlessen) 

oefeningen doen: 

kamerinrichting (voor jongens) 

success tory 

brugklaservaringen 

gepakt? 

gestimuleerd? 

vader en zoon ongeluk: vader dood, zoon ziekenhuis 

chirurg: 'Die jongen kan ik niet opereren. want dat is mijn zoon. 

'Roldoorbreking' focust teveel en kan conserverend werken. 

Problematiek verruimen tot: 'omgaan met verschillen tussen mensen'. 

Wel oefeningen zo kiezen, dat de sekse-roldoorbreking er met grote kans 

uitkomt, maar er niet te nadrukkelijk inzit. 

Belangrijk aspect: 'de balans van onzekerheid' (de zekerheid van de man 

versus de onzekerheid van de vrouw en omgekeerd). 

Randvoorwaarde: de groepen deelne(e)m(st)ers dienen gemengd te zijn samen

gesteld. 

De kracht van de oefeningen dient niet gezocht te worden in algemene con

clusies maar in het uitdiepen van persoonlijke ervaringen. Als er observa

toren zijn, dan zowel mannen als vrouwen. 

vooral: vrije observatie. 

3. Ideeen voor/bij de oefeningen: 

vraag in de nabespreking: 'Waarin zoeken mannen/vrouwen hun zekerheid?' 

Startzin: 'Ik stond daarnet in klas 5c/3c, ik merkte dat ik eigenlijk ont

zettend verliefd ben op Wil' of 'Nu weet ik zeker dat ik verliefd ben op 

Anne uit 3c. Wat zal ik doen ..• !'of 'Ik ga nu weer naar 3c ••• '. 

Iedereen verzint een eerste reactie op de openingszin en schrijft die op. 

Daarna begint de oefening gewoon. 
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BVentueel huiswerk: lever de volgende week een openingszin in voor de leer

lingen/medestudenten. 

4. Voor de m.o. opleidingen: 

Aanknopingspunten binnen orientatie op onderwijs en vorming 

terugblik op de eigen loopbaan 

hoe leren kinderen/hoe leer je zelf 

mensvisies en wereldbeelden (onderwijsvisies) 

wat is een docent? 

ontwikkelingspsychologie 

docent en taalgebruik 

5. Voor de NGOLB-situatie 

keuze voor een herkenbaar stukje curriculum gewijd aan emancipatie/

roldoorbreking zonder 't andere uit te sluiten (nl. de aandacht ervoor 

in 't hele curriculum). 

Inbouwen in pedagogisch-didactische vakken en/of studium generale en/of 

levensbeschouwelijke vorming 

inhoud bijv. 

Bewustmaken dat er probleem is: 

'bewijs' dat de rolverdeling hier (in Nederland) typisch is verge

leken met buitenlanden (statistieken, tabellen) 

onderzoeken Paul Jongbluth e.d. 

zelf onderzoekjes laten doen 

illustratiemateriaal t.b.v. concrete voorstelling van de 'verschij

ning' van het probleem (video met interviews o.i.d.) 

Het is ook m11n probleem: 

zelfobservaties uit je eigen lessen meenemen naar de (nascholings)

cursus 

rollenspel (1) en met rolomkering (om te weten hoe 't voelt) 

Wat moet ik nu d o e n/v e r a n d e r e n: 

training in niet-rolbevestigend gedrag (vooral voor nascholing) 

vooral door feedback-suggesties voor verandering/uitproberen. 

analyse van het curriculum om 'kwalijke' dingen op te sporen en te 

verbeteren. 
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Hoofdstuk 4 

Terugblik en voornemens van de deelnemers, bewerkt door Hannie Rodenburg~Smit 

De evaluatie op de vrijdagmiddag had drie rondes: 

In de eerste ronde werd aan alle deelnemers gevraagd om te reageren op de 

vraag: wat heb je als belangrijkste overgehouden uit al het gehoorde. 

Als tweede ronde werd aan ieder gevraagd om op een kaartje (dus kort en bon

dig) op te schrijven, wat ieder nu zelf aan het roldoorbrekingsaspect de 

komende tijd van plan was te gaan doen. 

In de derde ronde konden voorstellen gedaan worden voor de terugkomdag op 3 

februari 1984. 

In de eerste ronde bleek dat verschillende mensen heel persoonlijke ervaringen 

hadden opgedaan, nl. dat zij zelf vaak nog rot-stereotype gedachten of gedra

gingen vertoonden. Verder werd de flexibiliteit van de organisatoren gewaar

deerd nl. om in te gaan op de behoefte van een aantal deelnemers om meer in 

een training bezig te zijn met roldoorbreking. 

Vat de tweede ronde betreft: 29 deelnemers schreven hun voornemens op. 

Na afloop hiervan vroegen enigen of de voornemens gerubriceerd konden worden. 

Onderstaande is hiertoe een poging. 

Het bleek dat het een moeilijk werk is om persoonlijke voornemens te clus

teren. Soms staat het ene voornemen in verband met bet andere. Bijna altijd is 

de plaats van de desbetreffende deelnemer in zijn/haar opleiding van groot 

be lang. 

Onderstaande rubricering doet onrecht aan de bedoelingen van het voornemen van 

elke individu. Hiervoor bij voorbaat excuses. 

Er zijn clusters aan te wijzen : 

1. Het eigen onderwijs, doorgaans binnen een lerarenopleiding, en de nascho-

ling. 

2. Het eigen gedrag. 

3. Het contact met collega's binnen kleine en grotere kring. 

4. Het beleid. in het bijzonder beleidsplannen maken. 

5. Het onderzoek. 
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Adl. 

voornemens op het gebied van het eigen onderwijs, en nascholing. 

Hr wordt gedacht aan bet bijstellen en ontwerpen van inhoud van allerlei vor

men van onderwijs. 

Binnen het instituutspracticum, en bet scboolpracticum, wil men letten op rol

specifiek gedrag van a.s. leraren en van leerlingen, bijv. door speciale ob

servatiecategorieen te laten banteren, en aandacbt geven in minicolleges en 

werkcolleges bij bijv. bet tbema groepswerk, bet zien van videobanden van 

klassituaties, supervisie-gesprekken en oefeningen. 

Als wenselijk werd zeer dikwijls genoemd: bet integreren van roldoorbrekings

aspecten binnen de onderwijskunde of het eigen vakgebied, bijv. maatschappij

leer, of geschiedenis (vrouwengeschiedenis). Het gaat dan om de eigen cursus 

of de cursus van collega's. 

Ook binnen 'projecten' namen sommigen zich voor bet thema aandacht te geven. 

Naast de gedachte om het roldoorbreken geintegreerd binnen andere vakken te 

behandelen, waren er ook tegenovergestelde voornemens: nl. om speciale cursus

sen te ontwerpen. 

Het doel van de cursussen is bewustmaken van rollen. Ook bij het integratie

model werdt bewustmaking als doel genoemd. 

Als middel werd gedacht aan 'docent en taalgebruik'. 

Twee mensen gaven aan dat zij van plan zijn om binnen nascboling speciale aan

dacbt aan rolaspecten te besteden. 

Bovendien werd ook heren bijscboling van het eigen docentencorps genoemd. 

Ad 2 

voornemens op bet gebied van bet eigen gedrag. 

Het ging erom meer kijk op bet eigen gedrag te krijgen door bet eigen gedrag 

bespreekbaar te maken, door feedback te vragen, door doordenking van de eigen 

ervaring, ook schoolervaring tot nu toe, en door trainingen te volgen, even

tueel met oefensituaties. 

Hr waren ook meer algemene voornemens: nl. om het eigen mensbeeld beter en 

scherper omlijnd te krijgen. Ook de onderwijsvisierol zal opnieuw bekeken wor

den op het roldoorbrekingsaspect. 
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Ben deelneemster nam zich voor haar onontbeerlijke optimisme over te dragen op 

anderen in haar werkomgeving. 

Ben deelneemster stelde zichzelf de vraag of en in welke situaties zij een be

paalde leerstijl aan haar studenten opdringt. 

Ad 3 

Voornemens op het gebied van het contact met collega's. 

Br werden twee soorten contacten voorgesteld: 

1. Samenwerkingsverbanden, rechtstreeks voortkomend uit de conferentie. Mensen 

verbonden aan hetzelfde soort instituut of binnen het zelfde vak vonden el

kaar en namen zich voor met elkaar contact te onderhouden, bijv. binnen een 

universiteit, de NLO's, het NGOLB of het vak 'wiskunde'. 

2. Acties t.o.v. collega's, de eigen vakgroep of het instituut. 

De voornemens bestonden uit: 

de collega's attenderen op rollen die zij spelen. 

steun geven aan al actieven op het gebied van roldoorbreking, bijv. in pro

jectgroep roldoorbreking. Dit is een project bij de instituutsplanontwikke

ling. 

het eigen bewustwordingsproces aan collega's voorleggen. 

contacten zoeken met de ernancipatiewerker. 

de vakgroep voorstellen een studiedag te houden over roldoorbreking. 

Ad 4 

Voornernens op het gebied van het beleid. Gedacht werd aan de volgende acties: 

ernancipatiewerker zoeken en begeleiden: deze rnoet zich bezig houden met 

leerplan-analyse en revisie, en vernieuwingsstrategieen. 

resonansgroep op instituutsniveau instellen. 

kader-beleidsplan opstellen en uitwerken. 

commissie roldoorbreking instellen en hiervoor planning en fasering rnaken. 

schoolpracticum docenten uitnodigen om te praten over de rnogelijkhedert om 

aandacht te besteden aan roldoorbreking op school. 

onderzoek stimuleren op gebied van roldoorbreking. 
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Ad 5 

voornemens op het gebied van onderzoek. 

De fase van het onderzoek dat voorgesteld werd, bestond hoofdzakelijk uit ge

gevens verzamelen. 

Literatuur verzamelen en uit de literatuur cijfers opsporen over achter

standsituaties en vergroten van achtergrondkennis. 

bronnenmateriaal vergaren t.a.v. vrouwengeschiedenis en bruikbaarheid toet

sen voor voortgezet onderwijs. 

antwoorden trachten te krijgen vanuit de ontwikkelingspsychologie op de 

vraag, in hoeverre leerlingen beinvloed worden door hun man of vrouw zijn. 

In de derde ronde van de evaluatie werden voorstellen gedaan voor de terugkom

dag en de tijd hieraan vooraf. 

Er is een voorbereidingscommissie ontstaan (zij is in nov. en dec. enige 

malen bijeen gekomen). Er werd aan rollenspelen gedacht. 

Aanwezigheid van een lijst met wat er op het ministerie voorhanden is op 

gebied van roldoorbreking en (vrouwen)emancipatie. Het eindadvies van de 

contactcommissie emancipatie is bijgesloten. 

Aanvragen van een informatiepunt bij OenW. 

Apart nummer van het tijdschrift voor opleiding en onderwijs aan het thema 

roldoorbreking besteden. 

Informeren naar ontwikkelingen bij de HBO afdeling van de ABOP. 

Binnen het VULON-congres in februari over onderzoek apart aandacht aan stu

dies over roldoorbreking besteden. 

- Mogelijkheid onderzoeken voor een volgende meer-daagse conferentie. 
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DEEL 2 
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Hoofdstuk 1 

ROLDOORBREKBND ONDERWIJS OP DOCBNTBNOPLEIDINGBN 

Ben inleidend woord uitgesproken door Jan Raat. 

Samenvatting 

Het doet er niet zoveel toe welke terminologie je banteert: roldoorbreking, 

emancipatie, feministiscbe pedagogiek. 0p de acbtergrond staat bet ideaal van 

een samenleving, waarin mensen een grotere vrijheid bebben een bepaalde rol te 

kiezen. 

Roldoorbreking is een zaak voor zowel mannen als vrouwen. 

Roldoorbreking betekent ook een herwaardering van traditioneel aan vrouwen en 

aan mannen toegescbreven rollen. 

waar kunnen we bij roldoorbrekend onderwijs op letten? we doen dat in de volg

orde van macro- via meso- naar microniveau. 

Op macro-niveau kunnen we aan vier zaken denken: bet wegwerken van onderwijs

achterstanden, bet doorbreken van typisch mannelijke en vrouwelijke oplei

dingen, bet scheppen van sekse-neutrale opleidingen en bet verhogen van de 

kwaliteit van vrouwelijke opleidingen. 

Wat het meso-niveau aan gaat is het van belang te zien naar wat er op bet ni

veau van de school-organisatie geschiedt: er zijn veel verschillen in activi

teiten van mannen en vrouwen. 

Wat gebeurt er op micro-niveau in de klas? ~andacbt vragen: de interactie van 

leerlingen en docenten en van leerlingen onderling, en de lesinhouden. 

Bij bet onderwijs op docentenopleidingen gaat bet zowel om bet onderwijs op de 

opleiding als om dat binnen bet onderwijs, waarvoor leraressen en leraren wor

den opgeleid. Vier aandachtsgebieden vragen de aandacbt: algemene informatie 

over meisjes en onderwijs, attitudeverandering. vakspecifieke informatie, ont

wikkelen van nieuw materiaal. 

Er is reeds enig cursusmateriaal. Maar er is meer nodig. 

Er wordt voor gepleit snel te komen tot een model-leerplan roldoorbrekend on

derwijs docentenopleidingen. Ben document, dat kan belpen bij het opzetten en 

geven van cursussen. 
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Vandaag ga ik geen uitvoerige uiteenzetting houden over roldoorbreking, want u 

bent tenslotte geen beginners op dit terrein. Wij staan niet aan het begin van 

een studie. we zijn hier op een terugkomdag. u allen hebt reeds een tweedaagse 

conferentie in september bijgewoond, en toont door uw aanwezigheid hier, dat u 

zich ook sindsdien nog gemotiveerd voelt u bezig te houden met het onderwerp 

roldoorbreking. 

Aan mij is voor vandaag gevraagd een aantal zaken systematisch te beschrijven. 

Ik doe dat graag, zal mijn verhaal daarbij toespitsen op de docentenopleiding 

en het toelichten met een enkel voorbeeld uit de praktijk van het KENT-project. 

Allereerst: waar hebben wij het eigenlijk over als wij spreken over roldoor

brekend onderwijs? 

Roldoorbreking heeft met een rol te maken. Wij vervullen allemaal een bepaalde 

rol in de samenleving. oat wordt van ons verwacht, daartoe worden wij ook op

gevoed. In zo'n rol begeven wij ons zelf. zo'n rol - met het bijbehorende ge

drag, de functie. de taak- kan zijn: vader. moeder, dochter, zoon, leerling, 

docentenopleider, voorzitter van de zwemclub, minister. Wij kunnen meer dan 

een rol tegelijk vervullen: moeder zijn, en lerarenopleider, en voorzitter van 

de visclub. sommige rollen echter sluiten elkaar uit: we kunnen niet tegelijk 

zoon en dochter zijn. Het vervullen van een rol heeft niets te maken met het 

spelen van een rol door een toneelspeler. Deze neemt een rol in woord aan, 

maar is niet echt dat personnage. Zij of hij speelt die rol. Na het eind van 

de voorstelling doen de toneelspelers hun schmink af en hun kostuums uit en 

zijn weer zichzelf. 

Bij maatschappelijke rollen ligt dat anders. sommige, zoals die van vader of 

moeder, zijn heel diep met onszelf verweven. Andere zijn dat veel minder. Nu 

bijvoorbeeld zijn wij nog universitaire lerarenopleiders. over een paar jaar 

hebben wij wellicht een andere rol. Zijn wij onderzoekers geworden, of ambte

naren, of leven wij van een uitkering en zijn wij eindelijk het boek aan het 

schrijven of het schilderij aan het schilderen dat wij al zo lang van plan 

waren te maken. In somrnige rollen voelen mensen zich heel plezierig. Ze zijn 

echter een aantal zaken gaan ontdekken: 

voor bepaalde rollen kies je veel meer in vrijheid dan voor andere. Je 

kunt wel kiezen voor deelname aan een cursus etsen, maar niet of je als 

meisje of jongen geboren wordt; 

bepaalde rollen hebben meer 'status' dan andere. Vergelijk het lid van het 

parlement zijn met het cassiere zijn. 
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Het blijkt dat mensen aan nogal wat rolbeperkingen onderhevig zijn. Bnkele de

cennia geleden had een vrouw die wilde trouwen niet echt een vrije keus: er 

werd van haar verwacht dat ze de rol van huisvrouw en moeder op zich nam. 

Mannen hebben daarbij geen vrije keus of ze al dan niet Willen werken. De re

gels zijn voor hen zo dat ze wel moeten werken. En vanaf een bepaald oplei

dingsniveau wordt van hen vaak ook nog verwacht dat ze energie stoppen in het 

maken van een carriere. 

We ontdekten dat de carriererol soms en dikwij ls meer status heeft dan de 

huisvrouwrol. We ontdekten dat bet koken in een restaurant wellicht meer aan

zien heeft dan het koken in een gezin. We ontdekten dat een televisiepresenta

tor meer verdient dan een televisiepresentatrice. 

Wat we, generaliserend - en bewust geef ik af en toe een niet zo genuanceerd 

beeld - ontdekten was, dat vrouwen en mannen aan rolbeperkingen onderhevig 

zijn, en dat deze beperkingen door vrouwen sterker ervaren worden omdat de 

rollen die zij vervullen minder gewaardeerd worden dan die van mannen. 

Dit was mede de oorzaak van het ontstaan van bet denken over roldoorbreking. 

De overheid hanteert meestal het woord emancipatie. Daar zit dezelfde filoso

fie achter. Emancipatie is het je losmaken uit beperkingen waarmee je gecon

fronteerd wordt omdat je tot een bepaalde groep behoort: tot de bejaarden, tot 

de gehandicapten, tot de vrouwen. 

Vandaar mijn eerste punt: welke terminologie je hanteert doet er niet zoveel 

toe. Er zit overal hetzelfde concept achter, of je nu spreekt van roldoorbre

king, emancipatie, feministische pedagogiek, doorbreking van de norm van hete

roseksualiteit. Op de achtergrond staat een ideaal van een samenleving waarin 

mensen meer de vrijheid hebben te kiezen voor een bepaalde rol, zonder daarin 

beperkt te worden door factoren die te maken hebben met, in ons geval, de sek

sen. Mannen en vrouwen moeten diverse activiteiten kunnen vervullen, buitens

huis, binnenshuis, als vrijwilliger, in vrije-tijdsbesteding en sport. Eigen

schappen moeten niet bij voorbaat aan vrouwen of mannen worden toegeschreven. 

Wat mannen doen moet niet automatisch meer status hebben. 
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Mijn tweede punt vloeit voort uit het eerste: roldoorbreking is een zaak voor 

vrouwen en voor mannen. Dat het een zaak is voor vrouwen, daarvan gaat ieder

een zo automatisch uit, dat ik daar nauwelijks op in hoef te gaan. Tenzij ik 

dit punt zou willen bestrijden, wat ik niet doe. Het gaat echter ook mannen 

aan. Ten eerste omdat roldoorbreking ook voor hen waardevol is, ten tweede om

dat er wellicht vooral in hun houding het een en ander, en waarschijnlijk 

meer, moet veranderen. 

Ik heb bij mijn eerste punt al duidelijk gemaakt dat ook mannen in dit maat

schappelijke leven geen onbeperkte keuzevrijheid genieten. Zij hebben niet de 

keus tussen wel of niet werken, maar een plicht tot werken. Zij moeten car

riere maken en kunnen het zich daarbij niet permitteren om erg veel energie te 

steken in het onderhouden van sociale contacten. Ze kunnen niet teveel emoties 

tonen. Ze moeten soms collega's wantrouwen, vechten, agressief optreden. 

Ik denk dat de maatschappij er wat aardiger uit zou gaan zien, als mannen in 

deze wat meer zouden kunnen overnemen van vrouwen. Dat zou ook voor mannen 

zelf plezieriger zijn. 

Mijn tweede punt wordt dan vanzelf verwezenlijkt, namelijk de verandering in 

de houding van mannen. Eigenschappen van vrouwen zoals gevoeligheid, dingen 

waar vrouwen goed in zijn als sfeer scheppen, verzorgen, worden nu in sornrnige 

gevallen in de samenleving minder gewaardeerd dan eigenschappen en kwaliteiten 

van mannen. Dat komt omdat mannen in het verleden de toon aangaven. Zij be

paalden de waarde van iets. 

En omdat zij in zichzelf de 'zachte' eigenschappen verdrongen hadden, worden 

die minder gewaardeerd. 

Daarom is roldoorbreking tevens een zaak van herwaardering van traditioneel 

aan vrouwen toegeschreven eigenschappen. Ook bij mannen. En daarom mijn tweede 

stelling: roldoorbreking is een zaak voor vrouwen en mannen. 

Ik kom nu tot mijn derde punt: het onderwijs. 

Wat betekent roldoorbreking voor het onderwijs, waar moeten we op letten, waar 

moeten we zeker veranderingen aanbrengen? 

Ik ga het ondrwijs kort langs, van macro- via meso- naar micro-niveau, ofwel 

van de onderwijsstructuur naar de klassesituatie. 

Wanneer wij op macro-niveau roldoorbreking willen bevorderen, kunnen wij den

ken aan vier zaken: 
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1. het wegwerken van onderwijsachterstanden, 

2. het doorbreken van typisch mannelijke en vrouwelijke opleidingen, 

3. het creiren van sekseneutrale opleidingen, 

4. het verhogen van de kwaliteit van vrouwelijke opleidingen. 

Ik licbt kort toe. 

In de eerste plaats, het is allang niet meer zo dat meisjes over de bele linie 

in bet onderwijs een acbterstand bebben op jongens. ze balen de acbterstand, 

die er vijftig jaar geleden nog wel was, geleidelijk in. 

In bet basisonderwijs doen meisjes bet over bet algemeen beter dan jongens. 

Hetzelfde patroon wordt nu zicbtbaar in de eerste fase van bet voortgezet on

derwijs. Br gaan meer meisjes naar bet avo, ze blijven minder vaak zitten. Vel 

zijn meisjes op de bogere niveaus van onderwijs nog in de minderbeid: op de 

universiteiten zijn er 1/3 meisjes tegen 2/3 jongens, maar ook die acbterstand 

wordt geleidelijk aan ingebaald. Waar nog wel verscbillen zitten is in de 

keuze van vakken. Meisjes zijn meer te vinden in de sociale vakken en in de 

talen, jongens in de tecbniscbe en natuurwetenscbappelijke vakken. 

Nu kan men zicb erover verbazen dat de geringe deelneming van jongens aan 

Frans niet gekarakteriseerd wordt als acbterstand, terwij 1 bet ontbreken van 

meisjes bij natuurkunde wel als achterstand benoemd wordt. Dat beeft te maken 

met onze beersende waarden, die momenteel zo zijn dat natuurwetenscbappen en 

tecbniek meer de weg openen naar beroepen met toekomstmogelijkbeden en daarom 

status dan andere vakken. 

Achterstand voor meisjes dus 

in boger onderwijsniveau 

in natuurwetenscbappen en techniek. 

De rest van dit deel van mijn betoog gaat voornamelijk over bet beroepsonder

wijs. Ik noemde als tweede aandachtspunt: het doorbreken van typiscb manne

lijke en vrouwelijke opleidingen. Het technich onderwijs wordt voor het over

grote deel door mannen bevolkt, bet buishoudonderwijs door vrouwen. 

Het is zeer waarschijnlijk dat meer jongens zich thuis zouden voelen in op 

verzorging gericbt onderwijs dan er nu in te vinden zijn, en meer meisjes in 

bet tecbniscb onderwijs. 

Deze leerlingen worden tot nu toe onvoldoende geinformeerd en gestimuleerd, 

omdat we te snel geneigd zijn jongens en meisjes in een bepaald bokje te stop

pen. 
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Mijn derde punt was: het creeren van sekseneutrale opleidingen. 

In bestaande opleidingen is in bet verleden bet een en ander scheef gegroeid. 

Wij moeten nu veel moeite doen om dat te corrigeren. Als we thans met iets 

nieuws beginnen, moeten we voorkomen dat we die fouten opnieuw maken. Ik noem 

als voorbeeld de informatica. Een nieuw vakgebied, met nieuwe beroepen, waarin 

nog geen door traditie vastgeroeste arbeidsverdeling bestaat. we moe ten nu 

voorkomen dat dit vak een mannenimago krijgt. we moeten nu bevorderen dat ook 

vrouwelijke docenten meedraaien in bet bonderd scholen-project, we moeten bur

gerinformatica doceren op een moment dat we alle leerlingen nog bij elkaar 

hebben, we moeten bevorderen dat meisjes naar de beroepsopleidingen op dit 

terrein gaan. 

De aandacht gaat in de vierde plaats naar bet verhogen van de kwaliteit van 

vrouwelijke opleidingen. 

we kunnen wel al onze energie steken in het verhogen van de aantallen meisjes 

in bet technisch onderwijs. We blijven dan echter maar met een zeer gering 

aantal bezig. We moeten zo reeel zijn ons te realiseren dat de meeste meisjes 

naar vrouwelijke opleidingen blijven gaan. En er is ook niets tegen dat meis

jes die dat graag willen kapster worden, of ziekenverzorgster. Wat nodig is, 

is dat deze opleidingen volwaardige beroepsbeoefenaren afleveren: mensen die 

een specifieke professionele bekwaamheid bebben geleerd, en daarbij ook weten 

wat het betekent om in een beroep werkzaam te zijn. Die geleerd hebben hoe je 

moet solliciteren, hoe je op langere termijn aan je beroepsmogelijkheden kunt 

werken, die iets weten van management en arbeidsvoorwaarden. Het is nodig dat 

het niveau van bet lhno net zo hoog is als dat van het lto, dat van het mdgo 

net zo hoog als dat van bet mto, zowel bij bet beginals bij bet eindpunt van 

de opleidingen. Dan !evert het beroepsonderwijs meisjes af die net zulke vol

waardige beroepsbeoefenaren kunnen zijn als jongens. 

Ik kom nu tot het meso-niveau van het onderwijs: wat gebeurt er op het niveau 

van de schoolorganisatie? 

Ik maak enkele opmerkingen. Daarbij beperk ik mij tot het voortgezet onder

wijs, omdat dat binnen ons directe gezichtsveld ligt. 

Neem een willekeurige school in gedachten: de directeur is een man, de decaan 

is een man, de mentor van de brugklassers is een vrouw. De docent natuurkunde 

is een man. De concierge is een man. 
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De school wordt netjes gehouden door schoonmaaksters. ~n de kantine staat de 

koffiejuffrouw. 

De gymnastiek is ongemengd. De computer workshops na schooltijd worden voorna

melijk door fanatieke jongens bezocht. De natuur- en scbeikundeklassen worden 

door jongens bevolkt. of de voorzitter van de leerlingenraad een jongen is 

weet ik niet zo zeker meer. Bn boeveel moeders zit ten er in de medezeggen

scbapsraad? 

Misschien dat niet al deze punten opgaan voor de school die u in gedacbten 

heeft, maar voor een groot deel waarscbijnlijk wel. De opsomming behoeft nau

welijks nadere toelichting, lijkt me. 

Ik ga over naar bet micro-niveau. Wat gebeurt er in de klas? 

Het antwoord op deze vraag hangt af van wie er kijkt, hoe je observeert. Met 

andere woorden: je moet je bepaalde dingen bewust zijn, je moet in staat zijn 

zekere zaken op te merken. Wat je dan kunt zien zijn jongens, die door voort

durende ordeverstoringen de aandacbt van de docent trekken, jongens die meer 

beurten krijgen, om ze maar stil te houden. Jongens die voor hun beurt praten. 

meisjes in de rede vallen, jongens die geringschattende opmerkingen maken aan 

het adres van meisjes, jongens die met de gereedschappen en instrumenten van 

het practicum bezig zijn. 

Brugklasdocenten wiskunde die een zwak presterend meisje een 6- voor wiskunde 

geven om baar niet te ontmoedigen, en omdat zij toch haar best doet. Docenten 

natuurkunde die een meisje adviseren om maar geen natuurkunde te kiezen, want 

dat wordt in de bovenbouw zo moeilijk. 

Het gedrag van docenten en de interactie van leerlingen en docenten, van leer

lingen onderling vragen aandacht en revisie. 

Herziening en veel attentie ook zijn nodig voor de lesinbouden. Natuurkunde en 

gescbiedenis, om twee voorbeelden te noemen, heben tot nu toe - ook door de 

lesinhouden - een sterk mannelijk imago. Dat dient te veranderen. 

Ook bier gaf ik generalisaties. Het tegenovergestelde zult u dus ook tegenko

men. 

Ik ga over naar de lerarenopleidingen. 

Docentenopleidingen hebben met twee niveaus van onderwijs te maken: het onder

wijs binnen de e1gen opleiding en het onderwijs waarbinnen onze studenten 

straks werkzaam zullen zijn. Dat is bet eerstegraads gebied, ook bet tweede

en derdegraads gebied. Het gaat om onszelf en bet gaat om onze studenten. 
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Wat moeten we nu binnen de docentenopleidingen met de hierboven vermelde gege

vens. En met andere, want dit lijstje kan nog wel aangewld worden? 

We dienen dit. maar dan vollediger, in de eerste plaats als informatie aan te 

bieden. Wat in het onderwijs met roldoorbreking te maken heeft. moeten onze 

studenten leren. Het gaat hierbij om feitelijke gegevens, bijvoorbeeld dat het 

aantal meisjes bij natuurkunde achter blijft bij het aantal jongens. 

Daarnaast zijn er gedragingen, houdingen en opvattingen: een meisje met een 

zes voor natuurkunde wordt ontmoedigd om dat vak te leren, want daarin preste

ren meisjes toch niet goed. 

Het een kan slecht zonder het ander: met een positieve attitude tegenover 

meisjes doe je weinig als je de feitelijke informatie mist over hun knelpunten. 

omgekeerd kun je wel van alles weten over meisjes in het onderwijs, maar dat 

helpt weinig als je niet bereid bent over je eigen houding na te denken en 

deze eventueel te herzien. 

In iedere docentenopleiding hoort mijns inziens de algemene informatie aange

boden te worden over de positie van meisjes in het onderwijs. 

Verplichte leerstof, zou ik zeggen. 

Daarnaast is er het punt van de attitude-vorming. Dat is moeilijk. Ik ben 

echter van mening dat je aan iedere docent de eis moet kunnen stellen dat deze 

zich zodanig opstelt op school dat aan de onderwijsmogelijkheden van iedere 

leerling recht gedaan wordt. Maar hoe kun je een bepaalde attitude verplicht 

stellen. Hoe meet je en hoe toets je dat? Maar we mogen niet meer seksistische 

docenten, dat zijn naar-sekse-discr1m1nerende docenten opleiden. 

Docentenopleidingen houden zich, naast algemene onderwijskundige informatie, 

bij uitstek bezig met de vakspecifieke informatie en de wijze van overdracht 

daarvan en de leerstofkeus, de vakdidactiek. 

Binnen de onderscheiden vakken valt nog veel te veranderen. Ik ben daar binnen 

bet kort bestek van deze voordracht niet op ingegaan, noemde het slechts een 

enkele keer heel terloops. Maar als men leerplannen en leerboeken bestudeert, 

komt men tot de ontdekking dat in de meeste vakken vrouwen nagenoeg afwezig 

zijn. 

Docentenopleidingen zijn bij uitstek de plaatsen waar de know-how aanwezig is 

om nieuw materiaal te ontwikkelen. 
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Resumerend, binnen docentenopleidingen kan gewerkt worden aan: 

algemene informatie over meisjes en onderwijs, 

attitudeverandering en gedragsverandering, 

informatie over meisjes met betrekking tot een specifiek vak, 

het meer toegankelijk maken van het vak, 

ontwikkelen van nieuw materiaal. 

Wat gebeurt er al? 

Op de tweedaagse conferentie in september hebt u wat materaal van collega' s 

gezien. Dat was, het aantal opleidingen in aanmerking genomen, niet zo erg 

veel. 

Er zijn enkele opleidingen, nlo's zowel als ulo's, die readers hebben gemaakt 

voor gebruik binnen de initiele opleiding. ook is er materiaal ten behoeve van 

de nascholing, terwijl nieuw lesmateriaal wordt ontworpen (MENT). 

Ten behoeve van attitudeverandering is mij alleen een nascholingscursus voor 

pedagogische academies bekend, dus buiten onze sector. 

Op vakgebied zijn geschiedenisvrouwen actief bij diverse opleidingen. 

Verder gebeurt er incidenteel iets bij biologie, maatschappijleer, scheikunde, 

huishoudkunde, natuurkunde en techniek. 

Er zijn enkele scripties en artikelen, ook buitenlandse: de GASAT-publicaties. 

Maar over het geheel genomen is er nog voldoende werk aan de winkel. 

Ik ontleen een deel van de bovenvermelde informatie aan de mensen, die in sep

tember ook op onze conferentie waren en die binnen de KU Nijmegen, op verzoek 

van het Ministerie van 0 & W, materiaal maken dat past onder algemene informa

tie ten behoeve van docentenopleidingen. 

Er gebeurt ook iets voor natuurkunde. Ik had gezegd daar wat nader op in te 

gaan. Zoals u weet, loopt bij onze vakgroep aan de TH E het KENT-project. 

MEisjes, Natuurkunde en Techniek. 

MENT, gesitueerd binnen een vakgroep die zich bezighoudt met docentenoplei

ding, richt zich op de beide door mij eerder onderscheiden niveaus: de school 

zelf en de opleiders. Voor de school zelf, de eerste fase van het voortgezet 

onderwijs, worden lespakketten gemaakt. Ik ga daar hier nu niet verder op in. 

Ten behoeve van lerarenopleiders houden wij studiedagen. We werken daar aan: 

informatieverstrekking en bewustwording. Wij hebben een serie rapporten ver

vaardigd, zowel over natuurkunde als over techniek. 
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Goede instrwnenten in bet kader van de bewustwording zijn videobanden geble

ken. Wij hebben er enkele, waarop het gedrag van meisjes en jongens te zien is 

bij het uitvoeren van praktische opdrachten. Ik heb dikwijls meegemaakt dat 

deze banden aanleiding tot heftige en goede discussies waren. 

lk heb in bet voorgaande getracht wat lijnen te trekken: waar zijn we mee be

zig bij roldoorbreking, wat willen we eigenlijk, wat betekent dat voor het on

derwijs, wat betekent het voor docentenopleidingen. 

We staan nog erg aan het begin van bet werken aan roldoorbrekend onderwijs. 

Dat houdt in, dat de probleemanalyse uitgebreider is dan de lijst met oplos

singen. 

wanneer ik naar de middellange termijn kijk, denk ik dat bier de grootste pro

blemen zullen komen te liggen: we moeten met ons allen werken aan het geven 

van concrete cursus-inhouden en invullingen voor bet onderwijs in de klas. 

Straks hebben we alle docenten "bewust gemaakt" en dan staan ze daar en zeggen 

ons: ik wil wel, maar help me nu met wat ik doen moet. 

En. ondanks onze mooie verhalen, ondanks alles wat bet MENT-project al wel 

doet, hebben we bier voorlopig nog niet zoveel, in elk geval niet voldoende te 

bieden. 

Daarom denk ik dat op korte termijn behoefte is aan een serie brochures met 

concrete aanwijzingen, praktische tips en verwijzing naar informatiebronnen. 

Retgeen we echter in de eerste plaats nodig hebben is een model-leerplan rol

doorbrekend onderwijs voor opleidingen. Ik zie dit als een document met gege

vens, aanwijzingen, bronvermeldingen, waarvan opleiders gebruik kunnen maken 

voor het verzorgen van zo goed mogelijke cursussen voor het verrichten van 

roldoorbrekende activiteiten zowel bij de initiele scholing als bij de nascho

ling. 

Ret woord document en misschien zelfs de aanduiding model-leerplan kan sommi

gen afschrikken. Ret lijkt me niet nodig. Een model-leerplan lean van een groot 

nut zijn elkaar te helpen tot goede cursussen te komen. De mogelijke invul

lingen en revisies kunnen kwaliteitsverhogend werken. 

In bet voorgaande heb ik enkele denkbeelden ontvouwd over roldoorbrekend on

derwijs op lerarenopleidingen. Wat ik vooral hoop is een bescheiden bijdrage 

te hebben geleverd aan het komen tot een model-leerplan. 
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Hoofdstuk 2 

MNZETTBN TOT ( DEEL)LBERPlANONTWIKKELINGEN 

2.1 Het rollenspel "weerstanden tegen roldoorbreking in opleidingen", een aan

zet tot curriculumontwikkeling 

Dora Dolle 

Woord voor af: 

Tijdens de evaluatieronde van de WLON-studieconferentie "roldoorbrekend on

derwijs-docentenopleiding" te Eindhoven (sept. 1983) werd door enige deelne

mers de wens uitgesproken rollenspelen te ontwikkelen, waarin het thema "weer

standen tegen roldoorbreking in opleidingen" centraal staat. 

In een voorbereidingsgroep zaten Dora Dolle, Fred Korthagen, Martin Mulder, 

Eugenie Verbakel en Betty Vuyck. De groep heeft een werkopzet bedacht om te 

komen tot het bewustworden en benoemen en leren hanteren van weerstanden tegen 

opleiders die in- en expliciet vanuit hun visie op onderwijs een emancipato

rische dimensie wilen geven aan het eigen onderwijs (initiele opleiding en na

scholing), het eigen gedrag, de contacten met collega's in grote en kleine 

kring, het maken en uitvoeren van beleid en het doen van onderzoek. 

In het draaiboek voor het plannen, spelen en evalueren van rollenspelen over 

bovengenoemde problematiek en in de daarbij zowel door de deelnemers aan de 

follow up van deze studieconferentie als door de leden van de voobereidings

commissie ontwikkelde spelen (zie bijlage I en II) wordt mede ingespeeld op de 

evaluatiegegevens en de werkverhalen die verwoord zijn in het verslag (Roden

burg-Smit, deel I, Eindhoven 1983). 

De volgende suggesties en aanzetten voor het samenstellen van een curriculum 

werden verwerkt. 
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Aandachtspunten voor curriculumontwikkeling 

Basiscursus (bewustmakingscursus) - verplicht voor iedereen. 

Doel 

Bewustmaking niet alleen t.a.v. man/vrouwpatronen, maar meer algemeen: 

bewustwording van hoe je anderen ziet en hoe anderen jou zien 

sociologisch denken: hoe ben ik/zijn anderen geworden zoals ze zijn 

welke keuzemomenten/-mogelijkheden zijn er? 

Methode 

Training op basis van ervarend leren. Vooral veel oefeningen, maar ook gebruik 

van beeldend materiaal, dit in nagesprek terugbrengen naar eigen ervaringen. 

Daarna ook theoretische onderbouwing. 

Uitgangspunten bij de planning en programmering van het draaiboek waren dat de 

spel(bege)leiders een kader aanbrachten waarbinnen de deskundigheidsinbreng en 

de ervaringen van de deelnemers (vnl. lerarenopleiders) tot hun recht zouden 

komen; gestalte gegeven werd aan rolinhouden en rolopvattingen; de kennis en 

het inzicht in de eigen leef- en werksituatie vergroot zou worden; een aanzet 

gegeven werd tot het zich bewust worden van externe en interne voorwaarden: 

scheppende systemen (maatschappelijke context) die de eigen mogelijkheden en 

grenzen voor het ontwikkelen !n hanteren van oplossingsvaardigheden en oplos

singsstrategieen bepalen; last but not least beoogt het spel een reflectie op 

het aanpassingsproces. 

Een vorm van emancipatiegericht leren, waarbij een sterk beroep gedaan wordt 

op de persoonlijke inbreng van de lerende persoon die zelf centraal staat in 

zijn leerproces. Hij is zelf verantwoordelijk voor zijn leren. vanuit deze 

verantwoordelijkheid is zijn leren gericht op het bewust en actief beinvloeden 

van de omgeving. Zijn leren beoogt veranderen van de situatie. 

Het leerproces wordt beinvloed en gestuurd door een combinatie van de elemen

ten ervaring, informatie of kennis en vaardigheden die tot handelen leiden. 

Het leren is gericht op het stellen van vragen en het zoeken naar het ant

woord. Het rollenspel biedt speelruimte van de wijze waarop iemand met zijn 

ervaringen omgaat. 

Draaiboek "rollenspelen" - weerstanden tegen roldoorbreking in opleidingen tot 

onderwijsgevenden. 
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Inleiding 

Een dagdeel (3 uur) wordt gevuld met een tweetal rollenspelen, waarin het the

ma weerstanden tegen roldoorbreking in opleidingen tot onderwijsgevenden aan 

de orde wordt gesteld. Door middel van onder andere een actieve inbreng van de 

deelnemers aan de rollenspelen, zal worden geprobeerd te komen tot het bewust

worden en benoemen van weerstanden tegen opleiders die bewust aandacht willen 

schenken aan roldoorbrekend onderwijs en die naar mogelijkheden zoeken con

structief om te gaan met genoemde weerstanden. Bovendien is het de bedoeling 

dat wordt nagegaan of de ontwikkelde rollenspelen en bijbehorend draaiboek als 

hulpmiddel kunnen fungeren in de eigen opleidingspraktijk of in die van col

lega-opleiders. 

De keuze voor het thema "weerstanden" is gemaakt omdat blijkens de ervaringen 

van diegenen die zich met roldoorbreldng bezighouden, weerstanden in vrijwel 

al hun werksituaties niet alleen voorkomen, maar in veel gevallen het emanci

patieproces zelfs bemoeilijken of nagenoeg onmogelijk maken. 

Er worden twee rollenspelen gemaakt en gespeeld die variaties vormen op het 

aangegeven thema: "Een op "meso-niveau (A}. dat wil zegen dat een aantal op

leiders een beslissing moet nemen om roldoorbrekend te gaan werken in de op

leiding en een op "micro-niveau (B), dat wil zeggen dat een opleider mede naar 

aanleiding van een cursus met een groepje studenten in discussie treedt over 

rolbevestigend gedrag. 

De begeleiders zullen een eerste aanzet voor de beide rollenspelen aanbieden. 

Vervolgens worden de spelen in twee subgroepen nader uitgewerkt, waarna de ene 

subgroep het door de andere subgroep uitgewerkte rollenspel speelt en omge

keerd. 

Het is de bedoeling dat ieder rollenspel direct wordt nabesproken en dat de 

middag wordt afgerond door middel van een evaluatie van beide rollenspelen. 

Per spel zijn 4 a 5 spelers van de beide groepen nodig. 

Bij de uitwerking van het spel worden observatiecategorieen opgesteld. Daarmee 

kan de groep die het spel heeft uitgewerkt het spel observeren. De overige 

groepsleden observeren het spel uit de vrije hand. 
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Het volgende tijdschema kan een hulpmiddel zijn bij de uitvoering van bet spel. 

a. 0-60 minuten: inleiding 

b. 60-15 minuten: 

c. 15-100 minuten: 

d. 100-115 minuten: 

e. 115-140 minuten: 

f. 140-180 minuten: 

groepsindeling "meso" (A) en "micro" (B) 

uitwerking rollenspel en opstellen observatiecategorieen 

inleiding spel en rollenverde11ng 

spelvoorbereiding 

spel "micro" en observatie 

nabespreken - spelers 

- observatoren 

spel "meso" en observatie 

nabespreken - spelers 

- observatoren 

evaluatie 

De groepsindeling "meso" en "micro" 

Het verdient aanbeveling bij bet opdelen van de groepen te letten op een ge

lijke verdeling van mannen en vrouwen over de groepen. bet is eveneens van be

lang dat collega's niet bij elkaar in een groep zitting nemen. 

Uitwerking rollenspel en opstellen van observatiecateqorieen 

De subgroepen werken de eerste aanzet van bet rollenspel uit en formuleren 

uitgebreide rolomscbrijvingen op systeemkaartjes. De rolomscbrijvingen moeten 

eindigen met een formulering als "De vergadering begint nu • . . " (A) of "De 

videoband wordt nu gedraaid en je kijkt er naar ••• " (B) 

Inleiding spel en rollenverdelinq 

Een vertegenwoordiger van de subgroep die bet "micro"rollenspel beeft uitge

werkt scbetst de situatie van bet rollenspel en verdeelt rollen onder gegadig

den uit de andere subgroep. 

Spelvoorbereiding 

De rollenspelers krijgen enkele minuten de tijd om zich te prepareren op het 

spel. 
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Ad b. 

spel "micro" + observatie 

Het spel speelt zich af in een leslokaal. De opleider vertoont een videoband 

in het kader van de cursus die hij/zij verzorgt aan een groep studenten. De 

groepsbijeenkomst wordt begonnen met de videoband. Na afloop ervan neemt de 

opleider het woord. 

Ad c. 

Nabespreking 

Hoe was het om dit spel te spelen? 

Welke weerstanden heb je geconstateerd ten opzichte van het thema? Hoe werd er 

omgegaan met die weerstanden? 

Welke momenten in de discussie vond je cruciaal? 

Hoe kwam de besluitvorming tot stand? 

Ad d. 

Spel "meso" + observatie 

Het spel speelt zich af in een vergaderruimte van de opleiding. De groep is nu 

bijeen en kent het doel van de bespreking: het komen tot een besluit over rol

doorbrekend onderwijs in de eigen opleiding. De bespreking kan beginnen •.• 

Ad e. 

Nabespreking 

Hoe was het om dit spel te spelen? 

Welke weerstanden heb je geconstateerd ten opzichte van het thema? 

Hoe werd er omgegaan met die weerstanden? 

Welke momenten in de bespreking vond je cruciaal? 

Hoe kwam de besluitvorming tot stand? 
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Ad f. 

Bvaluatie 

Tijdens de evaluatie wordt de relatie gelegd tussen de leerervaringen met het 

spel en de doelstellingen zoals die in de opleiding zijn geformuleerd. De vol

gende vragen kunnen daarbij aan de orde komen: 

Wat heb je zelf aan deze middagsessie gehad? 

Herken je de gespeelde situaties? 

Zijn de spelen bruikbaar (in deze of aangepaste vorm) in je eigen oplei

ding, voor jezelf of voor anderen? 

Is de vormgeving van het spel geschikt: moet het meer of minder worden in

gevuld? 

Tot slot 

Alle spelers bedankt voor de actieve inzet. 

Alle observatoren bedankt voor de inbreng. 

I AANZET 'l'OT HET "MESO"-ROLLENSPEL (SPEL A) 

Situatieschets voor het uitwerken van rollenspel A en het opstellen van obser

vatiecategorieen 

In een instituut voor de opleiding van leraren wordt geregeld gesproken over 

emancipatie van de vrouw en de consequenties ervan voor het onderwijs en de 

eigen opleiding, maar tot nu toe is deze problematiek nog niet op instellings

niveau besproken en is men nog niet toegekomen aan het daadwerkelijk opzetten 

van een emancipatiebeleid. Er is een vergadering belegd en een van de agenda

punten is het thema roldoorbrekend onderwijs. 

Aan de bespreking nemen in ieder geval deel: 

Meneer/mevrouw Janssens 

Meneer/mevrouw Broeckhuisen 

Meneer/mevrouw Leclerc 

Meneer/mevrouw Peek 

en eventueel meneer/mevrouw Holgers 
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Voor Janssens geldt dat hij/zij de drijfveer achter het emancipatiegebeuren 

van het instituut is, terwijl voor Broeckhuisen geldt dat hij/zij eveneens een 

voortander is van roldoorJ;>reking. Beide collega's verschillen echter in de 

mening volgens welke strategie roldoorbreking op de opleiding kan worden ge

realiseerd. De een kiest voor een procesmatige aanpak en wil in een werkgroep 

bet instellingswerkplan op rolbevestigende elementen bezien, terwijl de ander 

kiest voor bet ontwikkelen van een kant en klare module over dit onderwerp die 

vrij gemakkelijk als onderdeel binnen de onderwijskundige voorbereiding kan 

worden ingepast. voor Leclerc geldt dat hij/zij neutraal staat tegenover eman

cipatie, overbelast is en er dus geen extra taken bij wil, maar ook weer geen 

steen des aanstoots wil zijn. Voor Peek geldt dat hij/zij een tegenstander is 

van emancipatie, evenwel niet zo principieel maar meer pragmatisch. Alle tijd 

en energie die in emancipatie wordt gestoken vindt hij/zij eigenlijk jammer 

omdat die ook een andere, meer zinnige zaken besteed kan worden. Holgers ten

slotte is een principieel tegenstander van vrouwenemancipatie. Hij/zij vindt 

dat de vrouw in het gezin hoort en dat de emancipatie de maatschappij ont

wricht. 

II AANZET TOT HET "MICRO" ROLLENSPEL (SPEL B) 

Situatieschets voor bet uitwerken van het rollenspel en bet opstellen van ob

servatiecategorieen. 

Op een docentenopleiding wordt tijdens een les over motivatie de videoband 

"Mensenldnderen (NOS)" gedraaid. Na afloop wordt er onder leiding van de do

cent over gediscussieerd. voordat bet gesprek goed start komt een student(e) 

met de opmerking dat tijdens deze lessen altijd mannen aan bet woord zijn en 

dat het hem/haar opviel dat ook in het programma de jongens meer aan het woord 

waren. Zijn/haar verzoek is dit bespreekbaar te maken. 

Rolaanduidingen 

Een student(e) die bet probleem in de groep wil brengen: een student(e) die 

vindt dat er op een school geleerd moet worden: een student(e) die van mening 

is dat er geen belemmerende factoren zijn voor een gelijke ontwikkeling van 

jongens en meisjes en die dat "hele emancipatiegedoe" maar onzin vindt en een 

student(e) die meent dat er een relatie bestaat tussen faalangst en rollen in 

bet onderwijs. 
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De docent(e) zit met het dilemma dat hij/zij de motivatieproblematiek erg be

langrijk vindt, maar ook roldoorbreking van belang acht. 

om het spel zo echt mogelijk te laten verlopen, begint het spel met het verto

nen van een videofragment. De discussie start na de vraag van de docent: Wie 

wil naar aanleiding van het programma wat opmerken? 

Het rollenspel - voorbereiden - spelen - nabespreken 

Inleiding 

Het rollenspel, een inlevingsspel, biedt de mogelijkheid om over het doen en 

laten van mensen in verschillende maatschappelijke en persoonlijke situaties 

te reflecteren. Het gaat steeds om een voorbereiding op de werkelijkheid in 

een "zo doen alsof" situatie of om een poging zich in de rol van een ander te 

verplaatsen (Coburn-Staege 1974). Een vorm van spontaan handelen onder bedach

te omstandigheden (Sova, 1978). 

Het rollenspel stelt mensen in staat problemen in en uit de bestaande werke

lijkheid te exploreren en te hanteren. Dit kan zowel betekenen een aanpassen 

aan die werkelijkheid als conventioneel rolgedrag doorbreken en de werkelijk

heid veranderen. 

De waarde van het rollenspel ligt vooral op het vlak van de interactie en com

municatie tussen mensen. mensen leren ~ en van elkaar op grond van hun oude 

en nieuwe ervaringen. 

De deelnemers aan het rollenspel hebben zelf een actieve inbreng in de onder

wijsleersituatie, zij geven inhoud en vorm daaraan. 

Passieve luisteraars worden veelzijdig gemotiveerde "makers en doeners" van en 

in onderwijsleerprocessen. 

Bij het werken aan het rollenspel moet de spel(be)geleider zich ervan bewust 

zijn dat bij de planning en structurering van de speelprocedure hij een in

breng mag hebben, maar dat hij bij het eigenlijke rollenspel (het spelen) zich 

zeer terughoudend moet gedragen. Het is van essentieel belang dat hij de spe

lers en het spelen niet dirigeert, maar ondersteunt. Hij moet een "mee- en in

voelend" luisteraar en observator zijn, om daarna aan de nabespreking een zin

volle structuur te geven. Het nagesprek wordt gemakkelijker gevoerd en krijgt 

meer diepgang wanneer het gespeelde nog eens beluisterd of bekeken wordt. 
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De spelers vertellen het eerst over hun ervaringen en gevoelens. dan de obser

vatoren, aansluitend kan er een discussie gevoerd worden over door de spe1ers, 

observatoren en overige dee1nemers ingebrachte bespreekpunten. 

Aanwijzingen voor het opnieuw k1jken/1uisteren van de opnames: 

kijk en zet op een rijtje wat er gebeurd is d.w.z. 

luister of kijk nog eens precies naar datgene waarna je m.oet kijken of 

luisteren 

probeer te signaleren welke aspecten van gespeelde prob1eemsituatie voor 

jou centraal staan tijdens het spelverloop 

bedenk en overweeg goed, wat je nu van de tweede keer meer of anders will 

kan zien dan bij de eerste maal en waarover je straks wilt praten. 

De begeleider en het nagesprek 

De spel(bege)leider kan structuur in het nagesprek aanbrengen De structuur be

rust op de fasering van de discussie volgens het principe van inventariseren

sorteren-bespreken-gevolgtrekkingen maken en zoeken naar alternatieven. 

Aandachtspunten bij de formulering van vragen: 

Het instellen op en inleven in de groep, bet peilen van de beginsituatie, 

o.a. door rekening te houden met hoe de ervaringen tot stand gekomen zijn. 

Het selecteren van voor het leerproces bruikbare ervaringen 

Het thematiseren en problematiseren van ervaringen 

Het bewaken van een groepsklimaat, waarin individuele deelnemers gestimu

leerd worden zich te uiten en in te gaan op elkaars uitingen 

(Henning-Baarn 1981). 

Mogelijke structurerende vragen zijn (Becker-Munchen, 1980) 

Welke spelersacties en reacties vonden plaats. zouden deze ook in de wer

kelijkheid zo plaats hebben kunnen vinden? 

Welke op1ossingsvaardigheden en oplossingsstrategieen werden er ontwikkeld? 

Welke normen en waarden speelden mee, werden expliciet gemaakt? 

Welke elementen van het "gespeelde" zijn overdraagbaar naar de realiteit? 

Wat betekent de opgedane ervaring voor jezelf en voor anderen? 

Welke consequenties kun je eruit trekken voor je eigen 1eefen werksitua

ties en voor je concept van menselijke omgang? 

Welke maatschappelijke en persoonlijkheidsstructuren staan een gedragsver

andering en een oplossing van het gestelde probleem in de weg? 
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BVentueel kan er gezocht worden naar alternatieven. 

Hoe zou je in de gespeelde probleemsituatie je nog anders kunnen gedragen? 

Wie zou zich een andere situatie en andere rollen kunnen voorstellen, 

waarbij dezelfde problematiek aan de orde zou kunnen komen? 

Ook kan er gezocht worden naar een andere vormgeving. Hierbij kunnen andere 

deelnemers gestalte geven aan de rolopvattingen en rolinhouden. De spelers 

kunnen rollen verwisselen of dezelfde spelers kunnen nieuwe alternatieven uit

proberen. 

De spel(bege)leider moet steeds maar vooral tijdens het nagesprek bewaken, dat 

de gespeelde probleemsituatie en de rol van de spelers ter discussie staan 

niet de persoon. 

De persoon van de speler moet beschermd worden. Het conunentaar moet steeds 

gegeven worden over de rol van de speler. Het is zinnig de speler bij zijn 

rolnaam te noemen en niet bij zijn eigen naam. 

Bedenk, dat de kracht van het rollenspel is, dat het geen kant en klare oplos

singen voor de zich voordoende problemen biedt, maar een min of meer veilige 

oefensituatie (sterk afhankelijk van de inbreng en de keuzes van de spel

(bege)leider) creeert, waarin een bewustwordingsproces opgeroepen kan worden. 

De begeleider en het plannen 

OVerweeg als begeleider vooral bij het plannen en schrijven van het rollenspel 

of deze didactische werkvorm wel de meest geschikte methode is voor de doelen, 

die je wilt bereiken. Kies een heldere, reeele en scherp afgebakende pro

bleemstelling. Stem de situatiebeschrijving, de rolinhoud en de rolverhou

dingen daarop af. 

Laat het rollenspel nooit te lang duren. Durf het rollenspel af te breken, 

wanneer je denkt dat het meest essentiele gedaan en gebeurd is, d.w.z. als de 

spelers blijven hangen bij een onderdeel van de probleemstelling; er niets 

nieuws gebeurt: een speler zo agressief wordt dat het bedreigend wordt voor de 

spelers. 

Conclusie 

In het rollenspel kan er geen sprake zijn van eenrichtingsverkeer. 
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Het rollenspel is een vorm van sociaal leren, stoelend op ervaringen. 

Brvaringen doen mensen op door met mensen om te gaan, door te geven en te ne

men in relaties en situaties, door de consequenties van het handel en voor 

zichzelf en anderen te overwegen en door na te denken over alternatieven. Het 

rollenspel biedt een mogelijkheid daartoe. 
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Bijlaqe I (auteurs-deelnemers aan de foll~up) 

Rolbeschrijving spel 8/Micro-niveau) 

Docent(e) 

Je bent docent(e) aan een lerarenopleiding. In de nu komende les zal aandacht 

worden besteed aan "motivatie". Br zal worden gdiscussieerd n.a.v. een ver

toonde videoband. je hebt de band gezien en je bent blij dat deze band zo'n 

duidelijk beeld geeft van wat er aan gedragstherapie bij faalangstigen moge

lijk is. Je hebt nog enkele praktijkvoorbeelden achter de hand om zonodig de 

discussie wat concreet te houden. Je bereidt normaliter je· lessen goed voor. 

maar je houdt rekening met onverwachte inbreng van studenten. 

Student 1 

Jij bent een meisje die zich weer eens geergerd heeft aan de aandacht die 

jongens krijgen en eisen door vaak aan het woord te zijn. Dit geldt voor de 

lessen maar wordt nog eens bevestigd door de videoband. 

Jij wilt dit bespreekbaar maken en gebruikt daarvoor gevoelsmatige argumenten 

zoals b.v. jij voelt je daar zeer onplezierig bij. 

Probeer de les zo te beinvloeden dat bet voorgestelde onderwerp {motivatie) 

wordt (vervangen door) roldoorbreking omgebogen naar. 

Student 2 

Je vindt dat er op school geleerd moet worden. Teveel tijd wordt verdaan met 

praten over bijkomstige zaken. Juist de gein van dit vak gaat eraf als je me

destudent(en) weer eens aan komen draven en doordrammen over rolpatronen e.d. 

Probeer de les te beinvloeden zodanig dat er over het voorgestelde onderwerp 

wordt geleerd: motivatie. 

Bedenk in je voorbereiding op dit rollenspel argumenten om het aangekondigde 

onderwerp te steunen c.q. aan de orde te krijgen! 

Sukses en plezier! 
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student 3 

Je bent een jongen die wel oog heeft voor de achterstelling van meisjes in het 

onderwijs. je bent vrij verlegen en wilt vooral van meisjes zelf horen hoe zij 

zich voelen. Brgens heb je het gevoel dat het ook iets met jezelf te maken 

heeft. maar je vindt dat je vooral van meisjes wat kunt leren. 

Er speelt ook nog mee dat je meisjes in bescherming wilt nemen: je bewondert 

ze. 

Uit onderzoeksgegevens en op grond van je eigen ervaringen weet je dat meisjes 

minder het woord krijgen dan jongens en dat jongens het woord vaker zelf nemen. 

Daar erger je je aan want van meisjes kan je juist veel leren. 

Je denkt dat er een relatie bestaat tusen faalangst en rollen in het onder

wijs: juist meisjes kunnen daar goed over praten. 

Student 4 

Je bent een meisje of jongen, een student. 

je vindt dat het onderwijs aan jongens en meisjes dezelfde kansen biedt, 

en dat de keuzes binnen het onderwijs vrij zijn. 

als er toch verschillen in ontplooiing zijn, komt dat omdat vrouwen zelf 

domme keuzes maken, geen carriere willen maken. 
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Bijlage II (auteurs-leden van de voorbereidingscommissie) 

Rolbeschri1vinq spel A "Meso-niveau" 

Situatiebeschrijvinq 

In een lerarenopleiding in het zuiden van het land (verbonden aan het Simpel

veldse Trainingscentrum, een grootschalig instituut voor Hoger Beroepsonder

wijs, afgekort: STC), wordt geregeld gesproken over emancipatie van de vrouw 

en de consequenties ervan voor het onderwijs en de eigen opleiding. zo af en 

toe wordt door sommigen opgemerkt dat de opleiding meer aandacht zou moeten 

gaan besteden aan roldoorbrekend onderwijs. Tot nu toe is deze problematiek 

nog niet op instellingsniveau besproken en is men nog niet toegekomen aan het 

daadwerkelijk opzetten van een emancipatie-beleid. 

Twee voorstanders van vrouwen-emancipatie hebben echter een start gemaakt door 

enkele collega's uit te nodigen voor een gesprek over de plannen die zij heb

ben om iets concreets te gaan doen aan roldoorbrekend onderwijs. 

Meneer/Mevrouw Janssens, Voornaam 

Jij bent de drijfveer achter het emancipatie-gebeuren in je werk, je wilt dat 

er nu eindelijk eens iets gebeurt aan roldoorbrekend onderwijs. Je bent samen 

met je collega de heer/mevrouw Broeckhuisen de samenroepers van de bespreking 

met enkele collega's. Je denkt dat je collega's in meerdere of mndere mate po

sitief staan tegenover emanicipatie en je wilt het volgende plan eens droppen. 

Je wilt komen tot een werkgroep die zich ten doel stelt het opleidingswerkplan 

en de opleidingsmethodes op rolbevestigende elementen te herzien. 

Je wilt er zoveel mogelijk mensen bij betrekken, zodat de uiteindelijke plan

nen gedragen worden door veel verschillende opleiders. 

De vergadering met je collega's is nu aangebroken en je opent de bespreking 

Mevrouw/meneer Broeckhuisen 

Jij bent een voorstander van emancipatie en samen met de heer/rnevrouw Jans

sens - die de drijfveer achter het emancipatiegebeuen is in de opleiding -

maak je je sterk voor het creeren van een werkgroep emancipatie die zich ten 

doel stelt iets te gaan doen aan ernancipatie. 
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Tijdens de bespreking breng je naar voren dat het vooral van belang is goede 

en praktische informatie aan te bieden aan de collega-opleiders en de studen

ten, zoc!at het niet alleen bij praten blijft. Ret liefste wil je een oplei

dingspakket "roldoorbrekend onderwijs" opstellen dat gebruikt kan worden voor 

een bestaande goed herkenbare cursus. 

De vergadering met je collega's is nu aangebroken en de heer/mevrouw Janssens 

opent de vergadering. 

Mevrouw/meneer Leclerc 

Jij staat neutraal tegenover emancipatie van de vrouw. Je bent uitgenodigd 

voor de bespreking over roldoorbrekend onderwijs en je wilt wel eens horen wat 

je collega's daarmee van plan zijn. Je vindt dat aan dergelijke thema's best 

meer aandacht besteed mag worden, zeker gezien de cijfers die aantonen dat 

meisjes een achterstand oplopen in bepaalde vormen van onderwijs. die onte

recht is. Je bent alleen overbelast met een steeds toenemend aantal taken in 

de opleiding, waardoor je geen actieve rol kunt spelen in eventuele verande

ringen of ontwikkelingen ten behoeve van de lerarenopleiding. 

De vergadering met je collega's is nu aangebroken en de heer/mevrouw Janssens 

opent de vergadering 

Mevrouw/meneer Peek 

Jij bent een tegenstander van emancipatie, evenwel niet zo principieel. maar 

meer pragmatisch. Je bent informatica-docent en je bent voorstander van com

puter-ondersteund onderwijs en computer-gestuurde toetsen. Alle tijd en ener

gie die in emancipatie wordt gestoken vind je eigenlijk jammer omdat die ook 

aan andere, meer zinnige zaken besteed kan worden. 

Je redenering is dat meisjes met capaciteiten er so wie so wel komen, ondanks 

zogenaamd rolbevestigend gedrag van ouders. leerlingen en docenten. 

Jij vindt het veel belangrijker dat meer aandacht wordt besteed aan computers 

in het onderwijs, omdat Nederland wat dat betreft als je niet oppast, interna

tionaal gezien een onoverkomelijke achterstand oploopt. De vergadering met je 

collega's is nu aangebroken en de heer/mevrouw Janssens opent de bespreking •.. 
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Mevrouw/meneer Holgers 

Jij bent een principieel tegenstander van vrouwenemancipatie. Je bent van me

ning dat de vrouw in het gezin hoort, en dat emancipatie van de vrouw de maat

schappij op minstens twee manieren ontwricht. In de eerste plaats doordat 

vrouwen in steeds mindere mate zorgdragen voor de opvoeding van hun kinderen, 

waardoor ze tot een minder goede identiteitsontwikkeling kunnen komen, hetgeen 

mede leidt tot allerlei vormen van afwijkend gedrag, waaronder vandalisme on

der de jeugd, criminaliteit, druggebruik en jeugdprostitutie. In de tweede 

plaats doordat vrouwen steeds meer toetreden tot de arbeidsmarkt waardoor de 

werkeloosheid en de sociale onrust enorm groeien. Je hebt de uitnodiging van 

je collega's om te praten over roldoorbrekend onderwijs aangenomen om te horen 

wat ze van plan zijn en om jouw standpunten duidelijk naar voren te brengen, 

dat wil zeggen dat roldoorbrekend onderwijs een dwaallicht is. 

De vergadering met je collega's is nu aangebroken en de heer/mevrouw Janssens 

opent de vergadering .•• 
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2.2 Deelleerplan roldoorbrekinq in de docentenopleidinq 

Jan Raat 

Het doel was het ontwerpen van een deelleerplan roldoorbreking in de docenten

opleiding. 

De volgende vragen dienden daarbij als leidraad: 

welke informatie bied je als opleider? 

hoe maak je gebruik van discussies en/of trainingen, wat is de opdracht? 

op welk moment in de opleiding zou dit kunnen, bijv. bij IP of SP? 

welke opdrachten geef je aan studenten mee op welk moment met welke hulp

middelen? 

hoe zou op het punt van roldoorbreking nascholing van docenten op school 

eruit moeten zien. Behandelen als onderdeel van een cursus of apart? 

Bij het werken aan deze opzet werd de groep zowel met algemeen onderwijskun

dige als meer vakgebonden eisen geconfronteerd. 

In de discussie komen de volgende zaken aan de orde: 

1. De ervaringen met collega-docenten binnen eigen opleiding of instituut. 

2. Ervaringen opgedaan in kontakt met de school, waar de toekomstige leraren 

lesgeven. 

3. Het opstellen van een raamplan voor een cursus roldoorbreking. 

In de groep wordt gewerkt aan het opstellen van een raamplan voor een cursus 

roldoorbreking. Een dergelijke cursus moet deel uitmaken van een te ontwikke

len vak "algemene vorming". Naast deze cursusopzet, die bedoeld is voor stu

denten moet er een programma gemaakt worden dat zich richt op het wegnemen van 

weerstanden tegen emancipatie van collega-docenten. 

De groep meent dat het doorbreken van weerstanden een eerste vereiste is, wan

neer men binnen de instelling roldoorbreking wil bewerkstelligen. De groep 

doet een eerste poging om na te gaan welke strategie gekozen moet worden voor 

de inhoud van een lesprogramma. 

Opgemerkt wordt dat er reeds een boekwerk over roldoorbreking bestaat. Dit is 

door de Verenigde Bijzondere Scholen voor Onderwijs op algemene grondslag uit

gegeven. (Kosten f 45,-, bestellen 070-470261). 

Deze handleiding, die uit twee omvangrijke boekwerken bestaat, omvat een cur

susopzet en een aantal lessenseries. Er is apart een evaluatie van het nascho

lingsproject uitgebracht. 
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Deze cursus is met min of meer succes op Pedagogische Academies gehouden. 

Ben ander initiatief met betrekking tot het nascholen van docenten is genomen 

door enkele docenten van de NLO in Nijmegen en zuid West Nederland. Zij geven 

aan hun collega-docenten een nascholingscursus roldoorbrekend onderwijs. Bin

nen het MENT-project wordt eveneens een nascholingscursus roldoorbrekend on

derwijs ontwikkeld. (TH Eindhoven). OOk op andere universiteiten worden na

scholingscursussen ontwikkeld. In Leiden: omgaan met verschillen tussen 

jongens en meisjes, wat doe je ermee in je vak. 

Ben andere wijze om roldoorbreking binnen de instelling aan de orde te stellen 

is het organiseren van een studiedag voor docenten (en studenten). Zo'n stu

diedag dient tenminste een halve dag te duren en ingeleid te worden door des

kundigen (van buiten) of door een videoband, die als eye-opener kan dienen. Na 

de inleiding(en) volgt er een discussie in diverse groepen. Ben volgende stap 

na zo' n studiedag is de oprichting van een ondersteuningsgroep om emancipa

tie-activiteiten binnen de instelling op te zetten en te continueren. Aan een 

ondersteuningsgroep moeten ook (meisjes)studenten deelnemen. 

Op dit punt de discussie samenvattend; een raamplan bevat in elk geval deze 

drie elementen: 

1. Informatie over roldoorbreking/emancipatie 

welke inhouden en waar zijn die te vinden; 

welke organisatievormen 

2. Attitude-vorming 

welke inhouden. opdrachten en waar te vinden 

welke organisatievormen 

3. vakspecifieke onderdelen. 

De informatie die in een cursus geboden wordt. dient de gegadigden te raken. 

Afhankelijk van de opleiding wordt de aanpak bepaald. In de HTO sector zal bet 

thema bijvoorbeeld cijfermatig onderbouwd moeten worden. terwijl op een socia

le academie de informatie in de richting van introspectie dient te gaan. 

Bij de confrontatie gaat bet behalve cijfers ook om gevoelens. Men moet aanto

nen dat de bestaande rolverdeling tussen mannen en vrouwen historisch gegroeid 

is en dat deze rolverdeling te veranderen is. 
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Alleen informatieverstrekking en -verwerking zal geen attitudewijziging bij 

docenten opleveren. Docenten maken o.a. een kosten+batenanalyse, wat levert 

emancipatie op, wat kost bet. 

Ben belangrijke vraag is: waarom is roldoorbreking zo bedreigend. Dit kan ver

oorzaakt worden door de nauwe verwantschap van bet onderwerp met seksueel ge

drag. Dat is, zeker in een groep, moeilijk bespreekbaar. Daarom wordt aangera

den de niet-bedreigende benadering te gebruiken. Laat docenten zien hoe de 

zoon-vader/dochter-moeder-relatie gedurende de laatste twintig jaar is veran

derd. Hoe ervaren wij deze verandering zelf, kun je deze verandering transpor

teren op het onderwijs in de verdeling man-vrouw rollen. 

conclusie 

Bij bet opstellen van een raamplan voor een cursus roldoorbreking in de lera

renopleiding moet rekening gehouden worden met de volgende aspecten: 

confrontatie met feiten, cijfers en met gevoelens, bijv. door video 

historie van man-vrouw rollen, inzicht in veranderbaarheid 

de vrijheid vn de (rol)keuze 

de rolbevestiging door het huidige onderwijs 

de kosten/baten van veranderende rollen en belang hiervan voor het onder

wijs 

keuze van een didactische werkvorm: 

discussie al dan niet met training 

rollenspel 

samenstellen van een video-opname 

opstellen van een krant. 
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Bijlaqe 1 

SIGNALEMENT 
Hetqeen van toepassinq is onderstrepen; andere bijzonderheden bijschrijven 

Geschatte leeftijd: 
Lengte met schoeisel: 1 m. 
POSTUUR: 

jaren 
em 

Opvallend tenger, corpulent, breed, 
flink, krachtig, linker/rechter 
schouder hoger 
GELAAT: 
ovaal, rond, vierkant, rechthoekig, 
tolvorm, piramidevorm, lang, smal, 
gezond, opvallend bleek, rood, 
ingevallen, vol, sproetig 
VOORHOOFD: 
opvallend laag, hoog, terugwijkend 
HAAR: 
hoogblond, lichtblond, donkerblond, 
rossig, kastanjebruin, zwart, gitzwart, 
grijs, wit, peper en zout, dun, vol, 
kaal, kale plekken, kroes, gegolfd, 
pruik, glad achterovergekamd, 
borstelkuif, scheiding: midden, links, 
rechts 
BAARD-SNOR: 
OOEN: 
opvallend licht, donker, blauw, grijs, 
groen, geel, bruin, zwart, kastanje
bruin, draagt bril, helder, dof, 
uitpuilend, diepliggend 
WENKBRAUWEN: 
opvallend zwaar, geen, recht, gebogen, 
ineenlopend, borstelacht1g 
NEUS: 
opvallend klein, groot, gebogen, dik, 
smal, spits, stomp, plat, scheef naar 
links/rechts, tussenschot duidelijk 
zichtbaar, recht, wipneus, boksersneus 
OORLELLEN: 
groot, vrijhangend, vastgegroeid, 
met gaatje 

Dit is het signalement van: 

MOND: 
klein. groot, scheef, open 
LIPPEN: 
opvallend dik, bleek, 
hangende onderlip 
GEBIT: 
gaaf, slecht. boven-onder vals, 
gouden tand(en)/kies(zen) boven 
onder 
KIN: 
opvallend vooruitstekend, terug 
wijkend, spits, breed- met spleet. 
putje, onderkin 
HANDE:N: 
opvallend groot - linkshandig 
VOETEN: 
opvallend groot, klein 
GANG: 
trekkend met linker/rechterbeen 
HOUDING: 
recht, gebogen, hoofd naar voren, 
naar links, naar rechts 
SPRAAK: 
opvallend dialect 
hoge stem, diepe stem, slist 
BIJZONDERE GEWOONTEN: 
alcoholist, bijt op de nagels of op 
de lippen 
BIJZONDERE KENMERKEN: 
tatoueringen, opvallende littekens, 
X- of o-benen 
(De ligging en grootte van een ken
teken nauwkeurig omschrijven) 




