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VOORWOORD 
Begin 1983 was er een serie voorlichtingsmanifestaties 'meisjes en 

techniek' voor decanen. Deze bijeenkomsten gingen uit van het Ministerie 
van Onderwijs en Wetenschappen, vertegenwoordigers van het middelbaar 
technisch onderwijs en het leerlingwezen, en van enkele plaatselijke en 
regionale mts'en en instellingen van het leerlingwezen. Vanuit het 
MENT-project maakten wij hiervoor de videofilm Technlek, een boeiend 
wetkt~ein ... 66k V004 mei6jeh. Het doel van de manifestaties was 
decanen te wijzen op de nog steeds zeer Kleine deelname van meisjes aan 
technische beroepsopleidingen en ook op de goede mogelijkheden van een 
technische opleiding voor meisjes via het middelbaar technisch onderwijs, 
het kort middelbaar beroepsonderwijsen het leerlingwezen. 

Technische studierichtingen hebben nog vaak het karakter van spe
·cifieke jongensscholen. Als men nu aan de ene kant door voorlichting 
bevordert, dat meer meisjes naar zorn opleiding gaan, dient men aan 
de andere zijde oak aandacht te geven aan de vraag of dan niet tevens 
een zekere aanpassing van het karakter van de opleiding wenselijk is, 
zo niet noodzakelijk. 

Dit was voor ons de voornaamste overweging enkele b~jeenkomsten 
te beleggen om daarover te spreken: moeten we niet iets aan de opleiding 
zelf veranderen, en zo ja, waarom en wat. Maar het zou niet alleen hier
over gaant maar ook over onder meer de voorlichting en de aard van de 
vooropleiding. Het doel was algemeen: bij te dragen in het reduceren van 
de achterstand van meisjes en jonge vrouwen bij het te~hnisch onderwijs. 

Het technisch onderwijs is veel Qmvattend. denk alleen maar aan een 
grove indeling in lager, middelbaar en hoger technisch onderwijs. Daar
om werd besloten drie afzonderlijke besprekingen te houden over de po
sitie van meisjes bij (1) het lager technisch onderwijs. (2) het mid
delbaar technisch onderwijs. het leerlingwezen en het kart middelbaar 
beroepsonderwijsen (3) het hager technisch en wetenschappelijk tech
nisch onderwijs, met een duur van achtereenvolgens een dag (3 mei). 
twee dagen (14 en 15 april) en een dag (11 mei). De eerste in de rij, 
de tweedaagse conferentie, werd geopend door de Staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, drs. N.J. Ginjaar-Maas. Het programma bevatte 
steeds inleidingen en de presentatie van relevante projecten, terwijl 
er ruime gelegenheid voor discussie. Aanwezig waren: vertegen-
woordigers van de technische opleidingen, van het ministerie van 0 en W, 
medewerkers aan emancipatorische projecten op het gebied van 
het betreffende technisch onderwijs, lerarenopleiders en studenten. 
Door tevoren het aantal deelnemers te beperken was er de mogelijkheid van 
zowel een intensieve onderlinge kennismaking als ook van discussie. Van 
beide is een goed gebruik gemaakt. 



-6-

Elke onmoeting had een tweeledig karakter. Er was door de pre
sentatie van lopende projecten, de onderlinge gesprekken en stellig 
ook de discussies een wederzijdse kennismaking op het terrein van vra
gen rond het thema 'meisjes en techniek'. Maar ook was er het streven 
een bijdrage te leveren in het formuleren van beleidsaanbevelingen. zo
wel naar de scholen en instellingen. als naar de centrale overheid. 

Dit verslag van de studiedag van 3 mei bevat de tekst van de 
inleidingen en presentaties, een samenvatting van de gehouden discussie, 
een introductie op het onderwerp, en de conclusie. Bij de inleidingen 
namen we ook het verslag op van een voot'dracht over het project 
Keuzev4ijheden, die eerder werd gehouden, maar tevens in deze bundel thuis 
hoort. In de bijlagen bij het verslag van de studiedag treft men enige 
feitelijke informatie aan: het programma, enkele passages van de vooraf 
verzonden informatie en de deelnemerslijst. 

Van de twee andere studiebijeenkomsten verschenen eveneens aparte 
verslagen met Mel6j~ en teehniheh ond~j~ als samenvattende publikatie. 
Voor de titels verwijzen we naar de achterzijde van het omslag. 

Dit verslag bedoelt een weergave te zijn van de studiedag 'Meisjes 
en techniek' op 3 mei 1983. Wij hopen dat kennisneming van de inhoud of 
van delen ervan helpt en stimuleert bij het reduceren van de achterstand. 
die meisjes en vrouwen hebben bij het technisch onderwijs. 

Techniek is een boeiend werkterrein. 66k voor meisjes. 

Jan H.Raat 
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De positie van melSJes bij het lager technisch onderwijs 

l~l~iQing_Qe_b~~_!b~~~ 
Jan H. Raat 
MENT-p~ojeet, vakg~oep didact£ek 
A6deiing d~ Teeh~ehe N~kunde 
TH Eindhoven 

Q~_Q~~ln~~~_~~n_b~t_!gfnni~£b_QnQ~~ij~ 
In de sector van de technische beroepen vindt men nog steeds een 

relatief zeer klein aantal vrouwen, dat zo'n beroep uitoefent. 
Er is een samenhang met het verschijnsel van het geringe aantal 

meisjes en (jonge) vrouwen, dat deel neemt aan het technisch beroeps
onderwijs. Voor het studiejaar 81/82 is het aantal meisjes, dat een 
technische opleiding vol~t op het nivo van respectievelijk het lager, 
het middelbaar. het hoger technisch en het technisch wetenschappelijk 
onderwijs, afgekort met lto, mto, hto en two, achtereenvolgens 5,8%, 
1,0%, 3,5% en 5,5%. Inderdaad erg lage aantallen. Belangrijk hierbij 
is wel, dat de relatieve aantallen toenemen. Hoe groot deze getallen 
waren voor de studiejaren 79/80, 80/81 en 81/82 ziet men in tabel 1. 

school- en studiesoort studiejaar 79/80 80/81 81/82 

lto 4,9% 5,3% 5,8% 
mto 0,7% 0,9% 1,0% 

hto 2,7% 2,9% 3,5% 

two 4,9% 5,3% 5,5% 

Tabel 1. De procentuele deelname van meisjes aan verschil1ende 
vormen van technisch onderwijs in 30peenvolgende 
studiejaren 

Uit de getallen van tabel 1 komen twee afzonderlijke zaken duide
lijk naar yoren: .. 

tot nu toe nemen meisjes nog erg weinig deel aan het technisch 
onderwijs; 

bij al1e yormen van technisch onderwijs neemt die deelname elk 

jaar toe. 

I~~~_~gl~~grij~~_~r~g~~~_~~!_i~_~~_Q2r~~~~_~~n_Q~_g~rin9~_Q~~ln~~~, 

en hoe komt het dat die deelname toeneemt? -----------------------------------------
We stellen twee vragen: hoe is die geringe deelname te verklaren, 

en waarmee hangt samen dat die deelname thans zo toeneemt? Uit tabel-
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len blijkt, dat die toe name nog maar enkele jarenbestaat. 
De zeer geringe deelname van meisjes aan het technisch beroepson

derwijs valt, in enkele grote lijnen geschetst,duidelijk te verklaren 
uit het gegeven, dat er in onze samenleving een vrij duidelijk patroon 
bestaat van de man-vrouw rolverdeling. De kostwinner in een gezin is 
vooral de man. Degene, die het huishouden '1erzorgt is vooral de vrouw. 
Er zijn wel beroepen, die ook door vrouwen worden uitgeoefend. Er zijn 
zelfs beroepen, waarin vooral vrouwen voorkomen: kleuterleidster, onder
wijzeres van de eerste leerjaren van de lagere school, verpleegster. 
Bij deze beroepen is het element van verzorging van andere mensen we
zenlijk aanwezig. Het zijn verzorgende beroepen. Technische beroepen 
zijn vooral mannenberoepen. Een smid, een timmerman -de naam zegt het 
al-, een schilder, maar ook een bruggebouwer,een automonteur, een 
electronicus is vooral een man. Een technische school is een jongens
school. In dit beeld zijn veel nuanceringen aan te brengen, maar de 
grote ~ijn is duidelijk aanwezig voor ieder, die om zich heen ziet. 

Tot voor kort dachten vel en, dat dit mutatis mutandis overal op 
aarde zo is, en ook altijd zo geweest was. Het zou een natuurlijke zaak 
zijn. Vrouwen baren kinderen, zij verzorgen diet zij zorgen ook voor 
het gezin. Oat is haar natuurlijke bestemming. Mannen zijn het hoofd 
van het gezin, zij zijn verantwoordelijk voor het gezins;nkomen, zij 
hebben een baan buitenshuis. 

De laatste jaren is het inzicht snel toegenomen, dat het anders 
is. In onze samenleving van. laten we zeggen. de eerste helft van deze 
eeuw was dit inderdaad de meest voorkomende situatie. Maar in andere 
maatschappijvormen en in andere tijden was het dikwijls anders. En 
een duidelijk kenmerk van de verandering van onze maatschappij is juist 
het feit, dat de man-vrouw rolverdeling sterk aan het veranderen is. 

Het is niet meer zo vanzelfsprekend, dat een vrouw in haar huwe
lijk, als zij tenminste trouwt, haar baan opgeeft en een grootdeel van 
haar volwassen leven besteedt aan de zorg van haar gezin en de opvoeding 
van een, tot voor kort groot, aantal kinderen. 

Hiermee hangt weer samen, dat het aantal buitenshuis .werkende vrou
wen de laatste decennia sterk is toegenomen en nog zal blijven groeien. 
Overigens is het zo, dat dit procentuele aantal in Nederland. thans, 
nogal Kleiner is dan in andere West-Europese landen. 

In de vroeger en oak thans nog bestaande man-vrouw rolverdeling 
treden grote wijzigingen op. Vrouwen gaan ook beroepen uitoefenen, die 
tot voor kort specifiek mannelijk leken te zijn. Zij doen dat vaak een 
heel leven lang. En het aantal meisjes en jonge vrouwen bij het tech
nisch onderwijsneemt, in relatie hiermee, over de hele linietoe. 
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~~~_~~YQr~~r~~_y~~_~~~_grQ~~r~_2~~1~~~~_~~~_~~i~j~~_~~~_b~~_~~~~

!:!i~~b_Q~Q~H:~Ll~ 

Het blijkt, dat weinig meisjes kiezen voor een technische school 
of een technische studierichting. Technische beroepen zijn nog voor
namelijk mannenberoepen en technische scholen opleidingen voor jongens. 

Het is voor een meisje niet zo gemakkelijk om voor een technische 
school te kiezen of voor bijvoorbeeld een technische beroepsopleiding 
via het leerlingwezen. 

Het is voor ons belangrijk bij te dragen aan het vergroten van de 
keuze-mogelijkheden voor meisjes. 

~QQr~1_~Q~~~Q_!:!!!r_Qr~~~ij~9~ri~b~~_QQIQ~~i!:!9~!:! 
Het gaat er bij de studiedagen ni~t in de eerste plaats om tot 

een vooral theoretische behandeling te komen van net vraagstuk hoe te 
bevorderen. dat meer meisjes beter een technische opleiding kunnen 
vol gen. We zoe ken naar praktijkgerichte oplossingen. zoals. om slechts 
enkele simpele voorbeelden ter overweging te noemen: misschien een 
betere voorlichting bij de leerlingen en de docenten van de toeleverende 
scholen, eveneens misschien een grotere bewustwording van het vraagstuk 
bij de leraren (steeds m/v) van 'de technische opleidingen zelf en, 
eveneens misschien, extra aandacht in een zekere vorm en gedurende 
een bepaalde tijd voor de meisjes op de scholen. 

De oplossingen, waar W;J vooral naar willen kijken, mogen ook geen 
dure oploss;ngen zijn. Want die zijn toch niet te realiseren. Er zijn 
aanwijzingen. dat vooral de houding van de docenten belangrijk is voor 
emancipatorisch onderwijs. Het nadenken en discussieren over de eigen 
attitude en ook het gedeeltelijk nerz;en van zekere men;ngen en opvat
tingen vragen tijd en stellig inspanning, maar niet noodzakelijkerwijs 
grote financiele offers. 

~QQr21_~2~r_~i~~:~!r~£!~~r:QQQr~r~~~ng~_Q~lQ~~iQg~~_~i~n 
Het lijkt me belangrijk, dat we vooral zoe ken naar die oplossingen, 

die niet structuur-doorbrekend zijn. Want zulke oplossingen zijn direct 
te realiseren. En naar zulke bijdragen in het terugdringen van de 
achterstand van meisjes bij het technisch onderwijs gaat vooral onze 

belangstelling uit. 
Maar is deze voorwaarde vooraf wel zo reeel? 
Zeer veel ouders kiezen na de basisschool voor hun kinderen vooral die 

soort van vervolgonderwijs. die 'het verste' kan brengen. De eerste keus 
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is meestal vwo, als dat niet kan havo. En is de volgorde daarna vaak niet 
mayo, lts of lhno of een andere vorm van lbo? Is het niet beter te wachten 
op zodanig voortgezet onderwijs (eerste fase), dat er een uitstel is van 
studiekeus, want dan immers is het mogelijk vrijer te denken over de 
mogelijkheden meisjes betere kansen te geven in de richting van een 
technische beroepsopleiding? 

De verleiding is inderdaad groot. 
Maar het kan nog wel even duren, voordat we zoln vorm van geintegreerd 

voortgezet onderwijs hebben. En binnen de bestaande schoolvormen zijn meer 
mogelijkheden dan tot nu toe worden benut. 

Daarover vooral willen we het hebben. 

~Q~_~~~~~_b~~_~~~_Q~_~~t~g~l~g~~b~iQ? 
De toekomstige werkgelegenheid van het beroep, waarvoor wordt op

geleid, is een belangwekkende vraag. Terecht bestaat daarvoor veel aan
dacht. 

V~~r vrijwel alle opleidingen geldt thans, dat de werkgelegenheid 
van de gediplomeerden nogal klein is. 

Er zijn aanwijzingen, dat bij het verbeteren van de arbeidsmarkt 
de sector van de technische beroepen vrij gunstige perspectieven biedt. 
Dat dit ook op de korte termijn geldt, bleek uit interviews van meis
jes bij de videofilm 'Teehniek een boeiend w~~ein ... ook voo~ 
m~je6' (Raat, de Raaff, 1983). 

Oat geeft. wat deze zijde van het vraagstuk 'meisjes en techniek ' 
betreft. voldoende-vrijheid te bevorderen, dat meer meisjes zith voor
bereiden op een technisch beroep. 

Want er zijn voldoende aanwijzingen dat dit geen negatieve uit
werking heeft op het probleem van de jeugdwerkeloosheid. 

~i£n_~~_Y~r~~g~ring_~~~~~~_~ijn_~~~g22r_eQ~i!i~f_!~g~nQY~r_~!22n 
We hebben het hier over het bevorderen van de deelname van meis

jes aan het technisch beroepsonderwijs, en daarvan .in het bijzonder het 
lager technisch onderwijs. 

Het lijkt mij belangrijk, dat we ons daarbij bewust zijn, dat dit 
direct te maken heeft met de veel grotere maatschappelijke beweging van 
de verschuiving van het man-vrouw rollenpatroon in onze samenlev;ng. 

Het helpen bevorderen, dat meer meisjes deel gaan nemen aan het 
technisch onderwijs dient naar mijn mening in te houden~ dat men oog 
heeft voar deze verandering en daar positief tegenover staat. 

~~i~j~~_~~_n~!~Yr~~~9~:Q~9~~ij~_i!1 
Het is nog erg recent. dat men oog begon te krijgen voor de ongelijke 
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kansen van meisjes en jongens in het onderwijs. Tot voor kort vond men , 
het heel gewoon, dat er specifieke jongens- en meisjesopleidingen zijn, 
dat meisjes beter zijn in talen en minder goed in wiskunde en vaoral 
ook in natuurkunde. Vooral van het onderwijs in dat laatste vak weten 
we thans iets. 

Reeds gedurende een groot aantal jaren wordt elk jaar opnieuw in 
de week voor kerstmis een tweedaagse studieconferentie gehouden voor 
leraren natuurkunde (steeds m/v). Oorspronkelijk vonden deze bijeen
komsten plaats in het conferentie-oord Woudschoten, vlak bij Zeist. 
Men spreekt dan ook over de Woudschoten-conferenties, al komt men 
reeds jaren samen in Noordwijkerhout, omdat bij het groeien van het 
aantal deelnemers Woudschoten te kleln werd. In de loop van de bijeen
komst kunnen deelnemers suggesties doen voor het onderwerp van" het 
volgend jaar. Toen ik in 1979 voor het volgende jaar het onderwerp 
'meisjes en natuurkunde' voorstelde vonden veel van de collega's dat 
best een aardige, maar zeker ook een humoristische gedachte. Natuurlijk 
wist iedereen wel zoln beetje, dat meisjes niet zo goed in natuurkunde 
zijn als jongens. Maar dat was immers al altijd zo geweest. En het was 
in elk geval toch geen vakdidactisch, pedagogisch, onderwijskundig, 
of maatschappelijk probleem? Toen men vervolgens in 1980 over 'meisjes 
en natuurkunde-onderwijs' discussieerde, was het voor de eerste keer in 
Nederland, dat men in de omvang van een Woudschoten-conferentie, met 
een paar honderd deelnemers, aan dit onderwerp aandacht gaf (Mottier, 
Raat, 1980). 

En daarbuiten dan? 

Q~_~~r~!~_~~~I:£QDf~r~~!i~ 
In 1981 konden wij in Eindhoven de GASAT-conferentie organiseren. 

GASAT staat voor g~ and ~eience and ~eehnology. Deze bijeenkomst was 
de eerste internationale bijeenkomst over dit onderwerp. Mede als ge
volg hiervan kan ik zeggen, dat de belangstelling voar het onderwerp 
in Engeland tenminste even groot is, misschien zelfs iets groter dan 
hier, en waarschijnlijk ook reeds iets langer bewust als een vraagstuk 
erkend. In Canada is enkele jaren terug de belangstelling voor het 
GASAT-vraagstuk opgekomen. Daar tracht men nu, op nationale schaal 
georganiseerd. de achterstand van meisjes en vrouwen bij ~e£enee and 
~eehnology in te lopeno Niet alleen bleek ons dit bij de GASAT-confe
rentie 1981 van de zijde van de Canadese deelneemster maar ook in be
sprekingen met de nationale Science Council in Montreal. In Noorwegen, 
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en datis heel typisch, heeft men het project jent~ 06 6y~ikk (meis
jes en natuurkunde). dat nogal gelijkenis vertoont met ons MENT-project* 
en dit terwijl beide projecten onafhankelijk van elkaar in ongeveer de
zelfde tijd ontstonden. De Noren geven in hun project wat meer aandacht 
aan vooral de onderzoekskant, terwijl wij meer tijd besteden aan de 
ontwikkelingskant: 'hoe kunnen we bevorderen, dat meisjes de achterstand 
die ze bij het natuurkunde-onderwijs en ook het technisch-onderwijs heb
ben, inhalen! Er is een beginnende, maar wel toenemende belangstelling 
binnen het lPN, het grote Duitse instituut voor de pedagogiek van de 
natuurwetenschappen, waar men vooral onderzoek doet naast ook enig ont
wikkelingswerk, van de universiteit van Kiel. Eris een aantoonbare. 
maar ook beginnende. belangstelling in Denemarken. Er is tot nu toe 
niet zo veel belangstelling, zo is mij gebleken. in Belgie. In de USA 
bestaat reeds enkele jaren langer actieve belangstelling voor het on
derwerp. In Oost-Europa is de situatie anders, daar bestaat de beroeps
bevolking al jaren voor ongeveer 50% uit vrouwen. 

~~i§j~§_~~_~~~~~r~~n~~:Qn~~~ij~_!!!l 
Uit onderzoek van het natuurkunde-onderwijs in Nederland zijn de 

laatste jaren enkele boeiende dingen aan het licht getreden. Enige ja
ren geleden nam ik deel aan het opzetten van het project DBK-na aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam. Bij dit project gaat het er om te on
derzoeken of di66~entLatie-binnen-kta44ev~band,'vandaar de naam OBK, 
voor het yak ~kunde, het project heet OBK-na, een goede werkwijze 
is, als men aan heterogene mavo-havo-vWo klassen natuurkunde wil geven. 
Reeds jaren is er een duidelijk streven naar een 2- en een 3-jarige 
brugperiode mavo-havo-vwo. dit als een onderdeel van de beweging naar 
gelntegreerd voortgezet onderwijs, of middenschool-onderwijs, of voort
gezet basisonderwijs. De vraag is hoe men dan het beste natuurkunde 
kan onderwijzen. Om dit te onderzoeken is eerst, in nauwe samenwerking 
met leraren natuurkunde, een specifiek curriculum ontwikkeld voor de 
leerjaren 2 en 3 mavo-havo-vwo en later ook klas 4 mayo. Een curriculum 
overigens, dat thans op meer dan 150 mavo-havo-vwo scholen wordt ge
bruikt. 

In dat onderzoek is ook de attitude onderzocht van de leerlingen 
aan het begin van de tweede klas. Ze krijgen dan voor het eerst, bij 
het voortgezet onderwijs althans, natuurkunde. Wat bleek daarbij? 

*Zie hiervoor de bijdrage van Marja Lensink op p. 46 en volgende. 
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Jongens staan significant meer positief tegenover natuurkunde dan 
meisjes. Ze vinden het yak leuker. belangrijker en ook minder moeilijk 
dan meisjes het vinden (Licht, 1982). 

Videobanden laten duidelijk zien. dat als een meisje en een jongen 
samen een eenvoudige natuurkundig experiment uitvoeren de jongen het 
initiatief neemt en het meeste doet. Deze opnamen tonen erg verassende 
beelden. Door abstractie in een bepaalde situatie ziet men verschil 
in gedrag tussen meisjes en jongens, dat anders verborgen blijft. De 
veronderstelling, dat meisjes in een klasse-situatie minder dan jongens 
aan een natuurkundeles deelnemen, lijkt gerechtvaardigd. 

Q!_2ij~Q~g~r~_eQ§1!i~_~!~_h~!_n!!~Yr~~~g~:Q~g~~!j~_~ij_h~!_Qng!r: 

~i~j!~_~n_!~f~ni~£b_QD9~~lj~ 
Is er enige reden, zo kan men zich afvragen, om zoveel aandacht aan 

natuurkunde te geven, indien het vooral gaat om het vraagstuk 'meisjes 
en technisch onderwijs'? Ik kan daar inderdaad enkele redenen voor noe
men. 

Het blijkt. dat leerlingen bij het algemeen voortgezet onderwijs 
van alle vakken natuurkunde het moeilijkst vinden. 

Natuurkunde is bij deze onderwijssoort het vak. dat door meisjes 
van alle vakken het minst wordt gekozen. 

Maar ze hebben het wel nodig voor een vervolgstudie aan een tech
nische school! 

Als meisjes, en dan vaak op nogal jonge leeftijd. natuurkunde als 
examenvak laten vallen. dan sluiten ze" daarmee de mogelijkheid af later 
een technische opleiding te gaan vol gen. 

In dit opzicht neemt natuurkunde een sleutelpositie in. 
Eerder wees ik op de minder positieve houding, die meisjes reeds 

in het begin van het voortgezet onderwijs tegenover het yak natuurkunde 
hebben. Het is belangrijk hieraan te denken bij de vormgeving van dit 
yak en/of elementen ervan bij het basisonderwijs (Raat, Nicolai, 1982). 
Stellig bij een studiedag 'meisjes en lager technisch onderwijs' dient 
men hiervoor aandacht te vragen. 

;n~~l~_~rY~ri~g~n_in_b~~_~~~I:~rQj~~~· 
In het MENT-project, MENT staat voor MEihjeh, N~kund~ ~n T~ehni~k, 

deden we enige ervaring op aangaande de positie van meisjes bij 
het natuurkunde-onderwijs. Omdat dit in deze bundel elders apart wordt 
behandeld, ga ik er nu niet uitvoerig op in. Slechts het volgende. 

Alle schoolboeken natuurkunde voor het 2e en 3e leerjaar mayo, havo, 
vwo (en klas 4 mayo) hebben een rolbevestigend karakter. Meisjes en vrouwen 
komen in die schoolboeken nauwelijks voar, en als ze voorkomen meestal 
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in een ondergeschikte positie*. Dit rolbevestigende karakter is in alle 
leerlingenteksten aanwezig. Ook in moderne teksten als van het PLON en 
het project DBK-na. Jongens nemen, als zij samen met meisjes een experi
ment doen, het initiatief; zij doen het meeste, zij hebben meer zelfver
trouwen. 

Ik meen te kunnen stellen, dat het natuurkunde-onderwijs als V~
bo~gen le~ptan heeft: het is vooral een vak voor jongens en voor mannen. 
Maar natuurkunde heb je wel als examenvak nodig voor een technische 
vervolgopleiding. 

Als men leraren natuurkunde zich goed bewust wil laten zijn van 
hun rolbevestigend gedrag, is het nodig daar in enkele discussie-mid
dagen expliciete aandacht aan te geven. Dikwijls komt er op zulke bijeen
komsten enige aggresiviteit naar buiten, die goed te verklaren is. Je 
leert als leraar inzien, dat meisjes bij natuurkunde een extra handicap 
hebben, en dat heb je je eigenlijk niet of nauwelijks gerealiseerd. 
Oat kan je best een vervelend gevoel geven. Je wilt je gaan verdedigen, 
is het eigenlijk wel zo en, ik heb het toch niet verkeerd gedaan? Later 
leer je steeds meer inzien hoe moeilijk meisjes het vaak hebben bij 
het onderwijs in natuurkunde, in technische vakken en dikwijls ook in 
het algemeen. 

Ik meen een duidelijke toename van de bewustwording bij docenten 
te kunnen constateren. 

Als voorbeeld-functie ontwikkelen wij in het MENT:project enkele 
voorbeeld-lespakketten natuurkunde, w~arvan we hopen aan te kunnen 
tonen dat die de natuurkunde op een meer meisjes-vriendelijke manier 
presenteren. Het blijkt ook, dat we door gebruik van de voorbeeldles
pakketten zoveel reacties oproepen, dat het van belang lijkt daarmee 
nog een poosjedoor te kunnen gaan. 

~~~YYr~y~g~_~l~_~~~~~Y~~ 
Door activiteiten in het MENT-project hebben we ook direct te ma-

ken met de keuze van het yak natuurkunde als examenvak. De keus om in 
het MENT-project vooral aandacht te geven aan de posi!ie van meisjes 
bij het natuurkunde-onderwijs in de onderbouw.mavo-havo-vwo heeft te 
maken met het bevorderen van de keus om natuurkunde als een examenvak 
te nemen. 

*Zie voor het rolbevestigend karakter van leermiddelen ook bij bijdrage 
van Ilja Mottier op p. 78 en volgende. 
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In dit verband wijs ik op het 'onderzoek naar de adviezen van do-
centen bijde keuze van wiskunde, natuurkunde en scheikunde ~ls ~ 

eindexamenvak bij het vwo, het havo en het mavo', waarvan verslag 
werd gedaan op de onderwijs-research-dagen 1983 (Korving-den Engel
se, 1983). Ik neem hiervan het volgende over. 

Uit een enquete. die was voorgelegd.aan leerlingen van het voor
laatste leerjaar van de rijksscholen voor vwo. havo en mayo bleek, dat 
de school-adviezen bij de keuze van wiskunde, natuurkunde en schei
kunde als eindexamenvak de reeds eerder genoemde achterstand van meis
jes bij die keuze vergroten. Als een enkel voorbeeld hiervan vermeld 
ik in tabel 2 de laagste rapportcijfers, waarbij aan leerlingen vaker 
was aan- dan afgeraden het betreffende vak als examenvak te kiezen. 
De gegevens zijn van leerlingen van klas 5 vwo, die de genoemde vakken 
wel hebben gekozen. 

klas 5 vwo laagste rapportcijfer, waarbij het yak als 
eindexamenvak vaker werd aan- dan afgeraden 
door de 

vakken -decaan mentor vakdocent-

wiskunde I jongens 6 6 

meisjes 6 7 

natuurkunde jongens 6 6 

meisjes 6 6 

~cheikunde jongens 6 6 

meisjes 6 7 

abel 2. Laagste rapportcijfer waarbij wiskunde. natuurkunde en 
kunde als examenvak vaker werden aan- dan afgeraden 

, 

~2~~n~2!~~ng~_b~~_n2~~~r~~ng~:2ng~r~!j~_22n_~~i~j~~ 
Uit onderzoek van natuurkunde-onderwijs blijkt: 

6 

7 

6 

7 

6 

7 

schei-

meisjes hebben reedsop 13-jarige leeftijd. aan het begin van het 
natuurkunde-onderwijs van het voortgezet onderwijs, een minder positieve 
houding tegenover het yak dan jongens; 
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bij het samen uitvoeren van een proef doet een jongen meer dan een 
meisje, de jongen is actiever; 

leerlingen vinden vooral natuurkunde een moeilijk yak, en meisjes 
hebben dat idee nog meer dan jongens; 

de adviezen om natuurkunde als examenvak te kiezen bevorderen de 
ach~erstand van meisjes bij het natuurkunde-onderwijs; 

het yak natuurkunde heeft, zoals onder meer blijkt uit natuurkunde 
schoolboeken, een mannelijk imago. 

Ik ben van oordeel, dat veel hiervan vertaalbaar is naar het tech
nisch onderwijs aan meisjes. 

~~~_~Q~l_~~~_~~_~~~Qi~~Q~f~r~~~i~ 
Gedurende de studiedagen is er een uitwisseling van meningen en 

ook van voorstellen tussen directe vertegenwoordigers van het lager 
technisch onderwijs, van het ministerie van 0 & W, medewerkers aan 
emancipatorische projecten, lerarenopleiders, enkele onderzoekers, 

enige studenten. 
Hetstreven is een bijdrage te leveren aan een grotere en ook be-

tere deelname van meisjes aan het _lager technisch ond~rw}j~_.Dit vraagt 
een aparte inzet van degenen, die bij dit onderwijs werkzaamzijn, of 
die daarvoor een zekere verantwoordelijkheid dragen. 

Een hoeveelheid idealisme hierbij is erg belangrijk. Ik meen, dat 
het mogelijk is.daarop een beroep te doen. Elkeleraar (steeds: m/v) en 
iedereen, die anderszins een verantwoordelijkheid heeft voor het onderwijs, 
kan dat beroep slechts goed uitoefenen en die verantwoordelijkheid dragen, 
indien hij daarvoor een bepaald idealisme heeft. Het is erg belangrijk aan 
meisjes in het ond~rwijs veel keuze-mogelijkheden te bieden. 

Meer dan tot nu toe zullen meisjes voor een technische opleiding kiezen. 
Oak voor meisjes is techniek een boeiend werkterrein. 

~~~g~~~~lQ~_li!~r~!~~r 
KO/tving - den Enge1.be, A.E. Adviezen van docenten b'Jdekeuze van 

wiskunde, natuurkunde en scheikunde als examenvak. Een onderzoek 
naar de adviezen van docenten bij de keuze van wiskunde, natuurkunde 
en scheikunde als eindexamenvak bij het vwo, het havo en het mayo. 
's-Gravenhage 1983. (paper onderwijsresearchdagen 1983) _ 

Lieht,P. Differentiatie binnen klasseverband voor natuurkunde. 
Een onderzoek in de leerjaren 3 havo-vwo en 2 mavo-havo-vwo. 
Amsterdam, 1982. 
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MaW€lt, Uja. en la.n 11. Ra.a..t. Marie, word wijzer ••• van 
natuurkunde. Meisjes en natuurkunde. 's-Gravenhage,Adviesgroep Leer
middelen, 1980. 

Ra.a..t, 1.11. en B. Miealai. Didactiek natuurkunde voor het basis
onderwijs. Groningen,1982. 

Ra.a..t. lan 11. en Ineke de Ra.a.66. Techniek, een boeiend werkterrein, 
o6k voor meisjes. Eindhoven. 1983. 
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De betekenis van AT voar raldoorbreking 

B. Ptoegmalle!L6 

phojectte£d~ Atgemene Teehniellen 

Het bewust doorbreken van niet gewenste sexroltyperingen is beslist 
geen zaak die alleen met het onderwijs bereikt kan worden. Het doorbre
ken van rolopvattingen is een ingewikkelde problematiek, waarbij onder 
meer veranderingen van waarden en attitude van belang zijn. En juist za
ken als attitude en normen en waarden veranderen zeer langzaam. 

Ontwikkelingen in onze maatschappij zijn hiervoor van meer gewicht 
dan het onderwijs. Met andere woorden,het onderwijs vervult in dit ver
anderingsproces een beperkte rol als men het v~getijllt met and~e ont
williletingen in onze maatschappij. Maar ook een bescheiden functie van 
onderwijs kan de moeite waard zijn om te worden doordacht en geconcre
tiseerd. 

Algemene technieken kan vanuit dit perspectief wel degelijk een be
tekenis hebben voor roldoorbreking. 

Dit yak zal dan wel een bepaalde invul1ing dienen te krijgen. Rol
doorbreking binnen AT is meer dan rolwisseling uitwerken. Met jongens 
achter een naaimachine en meisjes achter een draaibank zijn we er nog 
niet! Naast scholing in techniek (kennis, vaardigheden en attituden) 
dienen traditionele schijnopvattingen over rollen in de kern aangepakt 
te worden. Wat sekse verschillen zijn en niet wat men er aan toeschrijft 
zal in het onderwijs, met name ook in AT, aan de orde moeten komen of 
tenminste bespreekbaar gemaakt. 

Binnen AT kunnen schijnzekerheden ten aanzien van roltyperingen 
aangetast worden. 

De betekenis van AT voor roldoorbreking 
AT kan een roldoorbrekende functie hebben als er aandacht c.q. 

scholing in techniek mee beoogd wordt. 
Dit betekent: 

lleYlnM en -tnz-tc.h:t -tn .teehnMehe Ve!L6ehi.-jlUelevt 

- oe6eniYlg -tvt .teehnMeh deYlllen evt handelel1 

- a.t.titude on.twi..lllletil1g ten aanzien van de mogelijkheden en middelen 
van de technische voortgang. 

Een evenwichtige aandacht voor kennis, vaardigheden en attitude kan 
leiden tot veranderingen in: 
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maatschappelijk functioneren/minder afhankelijk zijn (voelen) 
zelfbeeldverheldering/met gevolgen voor beroepskeuze (idee van eigen 
kennen en kunnen, belangstelling) 
vrijetijdsbesteding/meer mogelijkheden/anders bezig zijn 

Ik wil de betekenis van AT voor roldoorbreking nogmaals aangeven 
maar nu vanuit de gevolgen vanhet ofttb4eken van techniek in de algeme
ne basisvorming. Immers AT wordt nog niet in het gehele lbo ingevuld op 
een manier waarbij leerlingen leren omgaan met techniek en leren zelf 
techniek voort te brengen. Daarnaast wordt momenteel in het avo zeker 
nog heel weinig aandacht aan techniek besteed. 

Geen techniek in de algemene basisvorming 

Gevolgen: 

1. Geen gelegenheid tot het verwerven van -Techniek is en blijft voor 
kennis en inzicht in technische ver
schijnselen. 

2. Geen gelegenheid tot oefenen in tech
nisch denken en handel en. 

3. Geen gelegenheid om technische be
kwaamheden en kennis en inzicht 
in technische verschijnselen te 
leren combineren. 

4. Geen bezinning (denken en praten 
over) voor wat betreft de mogelijk
heden van techniek en de reele 
behoefte aan de mogelijkheden. 

5. Verantwoord omgaan (ook veilig om
gaan) met producten van de techniek 
zijn "toevalstreffers". 
Samenvattend: 

velen "iets magisch". 

-Geen techniek "bel even", 
geen voldoening. 

-Afhankelijkheid in diverse 
-

alledaagse situaties. 

-Positief kritische houding 
wordt niet ontwikkeld. 

-Kritisch, bewust handelen 
wordt niet ontwikkeld. 

techniek blijft onbegrijpbaar/ondoorzichtig maar toch heb je er elke 
dag mee te maken; 



kennis blijft (te) sterk beklemtoond. "Manueel handelen" is slechts 
voor enkelen; 
zelfstandigheid onder andere door algemeen vaardig te zijn geldt niet 
voor iedereen; 
onderkenning van problemen, mede ontstaan door de technische voort
gang, blijft buiten het "gezichtsveld" van velen. (Vraagstukken als 
milieuvervuiling, energietekort, vervreemding.) 

- Onvoldoende ervaring voor wat betreft de eigen mogelijkheden en be
perkingen (affiniteit) ten aanzien van beroepen in de technische sfeer. 

In het begin van mijn inleiding heb ik aangegeven dat het onder
wijs niet alleen de plaats is waar aan roldoorbreking gewerkt kan worden. 
Voor wat betreft de orientatie op techniek (als een belangrijk aspect 
voor roldoorbrekend gedrag) blijkt het buitenschools leren echter nogal 
wisselvallig te verlopen. 

Mitieu, opvae~ng en tnaditi~ bepalen voor een belangrijk deel de 
manier waarop. en de mate waarin, kennismaking met diverse aspecten van 
techniek plaatsvindt, zoals: 
- culturele herkomst. 
- speelgoed. 
- waardering, 

stimulering bepaald gedrag, 
ruimte en geld voor "knutselen", 

- overbezorgdheid veor wat betreft veiligheid, 
- speelruimte en middelen, 

taakverdeling, 
rolverdeling ouders. 

- enz. 

Het geheel aan buitenschoolse leerervaringen voor wat betreft tech
niek is bevendien voor meisjes en jongens anders. Aanwezige aspiraties . 
of aanleg kunnen versterkt of onderdrukt zijn gedurende de lagere school
periode. 

De houding van gezinsleden of vrienden tegenover de betekenis van 
techniek toegespitst op het wel of niet waarderen van het beheersen van 
bepaalde vaardigheden kan sterk doorwerken in de voorkennis. vaardighe
den en gedrag van meisjes en jongens. 

En ~ env~en we dan oak ap ~ehaol bij AT! 
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Aandachtspunten voorinvulling van AT in het lager technisch onderwijs 
Verschillende AT-programma's voor jongens en meisjes zijn ondenkbaar 

en ontoelaatbaar vanuit de roldoorbrekende functie van AT. 
Binnen een lts zal dit zelden voorkomen. De programma's van lts'en en 

lhno's verschillen echter nog al eens drastisch van elkaar. 
Oorzaak hiervan kan de (onvolledige) vakdeskundigheid van de doc~nt 

zijn, die immers verantwoordelijk is voor leerinhouden en werkwijzen in 
zijn vak. De onvolledige vakdeskundigheid wordt dan een belangrijk keuze
criterium voor de leerinhouden van AT. 

Ook kan rolbevestigend den ken en leven van de AT docent, ook al is 
men er zich niet van bewust, sterke invloed hebben op het AT onderwijs. 
V~~r AT geldt bovendien dat de waand~ng van de docent voor bepaalde 
6aeetten van teehniek (en onderwaardering voor anderen!) belangrijke in
vloed kan hebben op het lesprogramma. 

De onderscheiding van techniek naar harde-zachte techniek is ieder 
bekend. Harde techniek, voornamelijk uitgevoerd door mannen is van meer 
be 1 ang dan de. zachte techni ek, waaronder werken met texti e 1 en verzorgen
de techniek verstaan wordt (voornamelijk toebedeeld aan vrouwen). Boor
olie-techniek versus sla-olie-techniek! 

Wanneer we echter techniek willen verstaan als het activiteitenveld 
van de mensen, gebaseerd op kennis en bekwaamheden waardoor zij zich van 
middelen voorzien om de omgeving aan te passen aan hun behoeften, dan is 
de e~e vo~ van techniek niet zondermeer belangrijker dan de and~e. Bij 
het bewerken van materie is dan niet staande te houden dat het bewerken 
van hout en metaal meer "techniek" is dan het bewerken van voedingsstoffen 
of textiel. 

Wanneer men bij AT uit wil gaan van een ruime betekenis van tech
n1ek (zonder onderscheid naar meer of minder belangrijke techniek) en 
het 10uter uitvoeren van handelingen (maken van werkstukken) wil verla
ten maar AT z6 inricht dat er ruimte is voor jongens en meisjes om teeh
niek te beg~jpen, ~eh te waand~en en ~ mee om te gaan, dan wordt 
de roldoorbreking in de kern aangewakkerd. 

Oit kan lei den tot minder stereotype gedrag bij beroepskeuze, vrije 
tijdsbesteding en maatschappelijk functioneren. 

De (grotere) uitbreiding van beroepsmogelijkheden voor meisjes dan 
voor jongens, is vanuit emancipatorische ideeen, een juiste zaak. Jongens 
dienen hierop echter wel voorbereid te worden. 

Voor wat betreft het maatschappelijk functioneren kan een grotere 
mate van zelfstandigheid voor zowel jongens als meisjes ontstaan. En in 
een maatschappij waarin techniek een zo wezenlijke rol speelt is dit voor 
beide seksen van groot belang. 
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In scholen voor lager technisch onderwijs kunnen de programma's 
voor AT traditionele rolverdelingen beve~tigen. Maar het vak heeft ook 
alle mogelijkheden in zich. mits door de docent goed benut, om roldoor
breking te bevorderen. Dit in het belang voor zowel meisjes als jongens. 

In samenvattende zin enkele stellingen 
1. het onderwijs dient alle leerlingen (ook meisjes) te leren om te 

gaan met techniek en dient de leerlingen de gelegenheid te geven 
zelf techniek voort te brengen op basis van een orientatie in tech
nische verschijnselen, methoden en bekwaamheden. Hierdoor wordt 
niet alleen de algemene vorming verbreed maar worden drempels ge
slecht voor wat betreft de beroepskeuze en beroepsmogelijkheden 
van meisjes; 

2. indien algemene technieken eng geinterpreteerd en uitgewerkt wordt 
(bijvoorbeeld alleen electro, hout. metaal of huishoudkunde. tex
tiel) werkt dit vak sterk probleemverdoezelend (rolbevestigend); 

3. het niet beheersen van kennis en vaardigheden in de technische 
sfeer is meer een zaak van scholing, of juist het ontbreken van 
scholing. dan van sekse-eigenschappen; 

4. het zien van roldoorbrekende gedragingen in de technische sfeer 
kan bijdragen aan een verandering van de attitude, mentaliteit. 
Verkeerde didactische aanpak kan hierbij ook rolbevestigend wer
ken; 

5. leren omgaan met techniek en zelf techniek voortbrengen op basis 
van orientatie in technische verschijnselen, methoden en bekwaam
heden houdt per definitie in "werken met hoofd en handen". 
Praten over techniek is geen algemene techniek(en}. 

VISCUSSIE 

Na de inleiding en de diapresentatie over het modelonderwijsleer
plan ontstaat eerst een discussie over het begrip techniek en wat daar 
dan onder moet vallen. 

Het begrip is moeilijk af te bakenen. Uitgangspunt is: het bewer
ken van materie. De invoering van AT wordt nag vaak belemmerd door al
lerlei regelingen. Invoeren van AT kan nadelig zijn door het gebrek aan 
outillage, waardoor men bijna gedwongen wordt om vooral vakgericht te 
blijven werken. Er lijkt een gebrek aan coordinatie te bestaan op het 
ministerie. Ook de bevoegdheid kan problemen geven. 
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De diaserie stelt de maatschappelijke betekenis van tec~niek cen
traal. De indruk wordt gewekt dat door te 'doen' als een soort bijpro
dukt een bepaalde attitude van leerlingen ontstaat. Tets dat dan ken
nelijk ook nog roldoorbrekend is. P10egmakers geeft aan dat.bezig zijn 
we1 in beelden is vast te leggen, voor bewustworden is dat veel moei
lijker. 

Roldoorbreke~de gedragingen kunnen leiden tot attitude-verandering. 
Oat kan in de school en daarbuiten. De worte1s van de socialisatie 1ig
gen voor de techniek, wat de leerlingen betreft. al voordat zij twaa1f 
jaar zijn.Daarom moet het basisonderwijs ook meer aan techniek doen. 
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Achtergronden van het project roldoorbrekende leerlingbegeleiding in 

het lbo 

Th. GeJtmeJtaa.d 

voonz~~ W~kgnoep noldoonbnekende leentingbegeleid£ng 
,fjeCJt~ Convent Sc..holengemeeMc..ha.ppen lbo-lbo 

Graag wil ik U iets vertellen over een project waar vijf lbo-scho

len-gemeenschappen de afgelopen drie jaren aan hebben gewerkt. 
Met name is me gevraagd aandacht te besteden aan de plaats die 

meisjes krijgen bij het lt~. Dit is beperkter dan wat de vijf scholen 
hebben gedaan (die vijf deelnemers aan het project zijn scholengemeen
schappen), maar niettegenstaande dat. wil ik hier graag over onze be
vindingen vertellen. 

Daarbij zal ik dus helaas geen aandacht kunnen schenken aan de 
plaats van de jongen in het onderwijs, bijvoorbeeld in de verzorgings
structuur, want in ons project hebben we ontdekt dat er minstens zo
veel moeilijkheden voor jongens te overwinnen zijn als voor meisjes. 
zodra er keuze wordt gedaan voor iets dat niet traditioneel is. 

Wij zijn hier in het kader van het MENT-project en daarom krijgen 
meisjes nu meer aandacht en dat is terecht, ze zijn lang genoeg ver
waarloosd. 

Voordat ik me nu specifiek met de situatie van meisjes bezig ga 
houden. hoop ik dat U mij toestaat iets over de achtergronden van miJ
zelf te vertellen, opdat U straks wat gemakkelijker hetgeen ik naar 
voren breng kunt relativeren en plaatsen. 

Zelf in de techniek opgeleid zijnde, heb ik me altijd verbaasd 
over de vanzelfsprekendheid dat alleen mannen met techniek bezig zijn, 
een enkele uitzondering daargelaten. 

Vanaf 1954 leraar zijnde bij het technisch onderwijs. werd ik in 
1964 voor het eerst geconfronteerd met het idee dat de lto-school waa.r
aan ik werkte gecombineerd zou worden met een mayo. en dat we daarbij 
meisjes in de school zouden krijgen. 

Levendige herinneringen heb ik daarbij aan de felle discussies die 
toen werden gevoerd. Met name werd vrees ui tgesproken voor 'ni vo":ver
laging van de exacte vakken natuur- en wiskunde. Aan deze discussie lag 
geen enkel bewijs ten grondslag. maar ze werd vooral gevoelsmatig ge
vaerd. 

Nag ver voor de realisering van die plannen kreeg ik in 1967 een 
benoeming tot directeur aan de Chr. lts in Zaandam. Voor deze school 
waren geen meisjes ingeschreven. 
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Doordat echter het schoolbestuur ook een huishoudschool onder haar 
hoede had, op zich al een opmerkelijk feit, kreeg ik contact met die 
school en dus met het soort onderwijs. 
Mijn collega op de huishoudschool was een man, in die tijd ook nog iets 

bijzonders voor een hno-school. 
Op het moment dat ik voor het eerst die meisjesschool binnenstapte 

kwam er een gevoel op me af, alsof ik een kippenren binnenstapte. 
Niet dat die meisjes daar zich als kippen gedroegen, nee alleen maar de 
giechelende en typische manier van omgaan met elkaar veroorzaakte die 
indruk. 

Verder sloeg er een soort beklemming op me, toen ik vanuit de gang 
in een bepaald lokaal 30 strijkplanken op een rij zag, met daarachter 
30 meisjes. Een merkwaardig gezicht. Ik zie het nog voor me. 

Die meisjes in die huishoudschool gedroegen zich "kwajongens
achtig", uitgelaten, apart, ik kan het niet precies weergeven, maar 
voar mijn gevoel was het onnatuurlijk. 

Voor mij was hierdoor een ding heel duidelijk geworden, namelijk 
te streven naar caeducatie, want toen ik de yergelijking trof met de 

lts, bleek me, dat daar precies zo'n eigen sfeertje heerste, maar dan 
een jongenssfeer. Je proeft daar ook iets van die onnatuurlijke mannen
gemeenschap, zoals die er bijvoorbeeld ook is in het leger en aan boord 
van schepen. 

Kortom, onderwijskundige integratie werd een van de ideeen die zich 
ontwikkelden bij de besprekingen tussen de directie~. 
Dit alles werd nog eens positief beinvloed door de MAMMOET-wet van 1968, 
die het mogelijk maakte deze integratie te realiseren. 

Mijn collega van de huishoudschool en ik spraken eerst over het 
samenbouwen van twee nieuwe scholen op een stuk terrein. He hadden na
melijk beiden nieuwbouw nodig. 

We ontwikkelden allerlei ideeen van wat we samen zouden kunnen doen. 
als we bij elkaar gehuisvest zouden zijn. Ook ons bestuur had wel oren 
naar dat idee, temeer daar de voorzitter een oud-mavo-directeur, het 
een heel vanzelfsprekend~ zaak vond dat jongens en meisjes bij elkaar 
zaten. 

De omstandigheden zaten mee: 
in 1970 kregen we 

twee bouwvergunningen, 
- een grate lap grond. 

De onderwijskundige integratie stond open. wat meer is dan alleen 
het weg werken van sfeertjes. 
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Ja, zegt U nu misschien, wat heeft dit nu allemaal met deze toe
spraak te maken. Mogelijk heel wat. Ik wil een aantal punten noemen. 
Ie. de simpele veronderstelling dat coeducatie alleen de oplossing 
ZOU zijn, bleek alras niet waar te zijn. Maar wat wel sterk verander
de, en ik geef toe dat dit subjectief is, is de mentallteLt. Die kwa
jongensachtige meidensfeer verdween en dat was bevnijdend. Er kwam 
een meer dameA-achtig iets voor terug. Oak de kemphanen-mentaliteit 
van de jongens nam sterk af, hiervoor in de plaats kwam een meer 
"heer-achtig"-gedrag. 
Dit alles gebeurde toen de scholen waren samengevoegd; 

2e. ten aanzien van het onderwijs-inhoudelijke: 
Hiermee hebben we en dat geldt haast voor elke scholengemeen~ 

schap, en zeker voor die van het Convent van Scholengemeenschappen 
lbo-lbo, zeer positieve ervaringen opgedaan. 
Positieve ervaringen met bijvoorbeeld wis- en natuurkunde. 
De programma's van de jongens worden nu oak door de meisjes gevolgd. 
Dus de wis- en natuurkunde van het lto voor meisjes van het hno. He
laas zijn de bepalingen van het lbo-lavo-besluit nog steeds een be
lemmering voor de juiste toepassing van de beschikbare mogelijkheden. 
We hopen dat dit binnenkort verandert. Wat dat betreft is onze hoop 
gevestigd op de nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen. 
Maar dat meisjes geen belangstelling hebben, of het niet kunnen, is 
grote onzin. 
Wel is het van belang dat het programma-aanbod past bij een gemoti
veerde toepassing; 

3e. een derde punt is het vak Algemene Technieken. 
Ik wil nog eens met name benadrukken dat dit leergebied veel 

waarde heeft voor de emancipatie in de meest brede zin. 
Mensen, ook beleidsmakers, die dit niet van nabij hebben meegemaakt, 
kunnen zich niet voorstellen dat meisjes die in de onderbouw AT krij
gen, mentaat gewoon venand~en! Jongens oak, maar daar hebben we het 
niet over. 

Dit is helaas niet objectief te meten, maar het is zo! 
Het is onze ervaring!! 
En dit proces werkt door! De meisjes die in 1973 onze school ver

lieten, helaas nag met een categoriaal diploma, zijn de jonge moeders 
van nu! Maar zij gaan nu anders met hun kinderen om dan hun eigen moe
ders. Oat werkt door, het is alleen een langdurig proces. 

En niet ieder meisje behoeft technicus te worden. maar met tech-
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niek leren omgaan is noodzaak. 

Nu naar het project 
Algemene Technieken is voor ons als school1eiders van lbo

scholengemeenschappen een yak bij uitstek tot integratie en een ge
weldig hulpmiddel bij de realisering van de coeducatie. 
Maar, hoewel alle mogelijkheden voor meisjes openstaan, om een vak
opleiding in de techniek te volgen, werd daartot 1980 niet zoveel ge
bruik van gemaakt. Daar zijn een aantal factoren voor aan te wijzen, 
die ook al min of meer professioneel zijn onderzocht, zoals: 
- de rol van thuis 

het niet-accepteren in de maatschappij 
het niet rol-eigene 

en vele in deze sfeer passende argumenten. 
Toen wij als vijf scholen, te weten: 

deR.K. Scholengemeenschap uit Wolvega. 
de Hengelose Scholengemeenschap, 
de R.K. Scholengemeenschap uit Swalmen, 
de Scholengemeenschap Hoogvliet, 
de Chr. Scholengemeenschap Cor Kakes uit Zaandam 
die deel uitmaken vanhet Convent de mogelijkheden kregen aangereikt 
om wat onderzoek te doen naar roldoorbrekende verkenningen,hebben we 
dit graag aangepakt. 

Roldoorbreking betekent echter ook 
ontdekken wat ~otbeve6tigend is. 
Je moet het laatste kennen, om het eerste te kunnen toepassen. 

Mevrouw Ginjaar - Maas had in 1981 als kamerlid een budget gevon
den waaruit middelen geput werden die het ons mogelijk maakten een on
derzoek in te stellen naar dat rolgedrag. 

Maar hoe doe je dat? 
Onze vijf scholen hadden ervaring in samenwerking uit een AT-pro

ject. Gezamenlijk besloten we dit onderzoek te starten nadat eerst een 
uitvoerig rapport door ons was opgesteld van alles wat we wilden doen. 
Dit rapport werd besproken met mensen van het ministerie en inspectie. 

Na wat discussie rolde er een project-omschrijving uit. waarmee 
we in 1981 zijn gestart. Alleen en dat is erg jammer. halverwege ons 
eigenlijke plan, moeten we nu stoppen, omdat de middelen op zijn. 

De activiteiten zijn nu ingebracht in het CoHrdinatie-project 
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vwo-avo-lbo*. 
Dns onderzoek, waarbij de leerlingbegeleiding de rode draad bleek 

te zijn, heeft tot nu toe nog niet zoveel publiciteit getrokken. Dat 
wil zeggen, er is wel ruim gebruik van gemaakt, maar het is niet als 
bron vermeld. 

Zo is in het rapport V~je keuo maak niet heuo soms letter
lijk hetzelfde gezegd als wat in onze project-omschrijving staat, toch 
bleef de bron onvermeld. 

Mogelijk kwam dit doordat we een vreemde eend in de projecten-bijt 
waren. Vijf scholen, die aanvankelijk zomaar zonder ~rofessionele 
ondersteuning meenden te kunnen werken. Dit is later wel verplicht en 
misschien dat daar dan wat II zeer ll zit. 

Niettegenstaande dat hopen we zoals gezegd aan het eind van dit 
schooljaar enkele kant-en-klare producten aan te bieden aan het Neder
landse onderwijs. 

Producten die de toets der kritiek m.i. kunnen doorstaan. Produc
ten ook waar het Convent van Scholengemeenschappen mee kan werken en 
belangstelling voor heeft. 
Genoeg over <de uitvoering van dit project. 

Ik wil graag nog even naar de rol van het meisje in de techniek. 
Zoals reeds geschetst, is de betekenis van scholengemeenschappen 

groot in het onderwijs. 
Het Convent van scholengemeenschappen waarvan onze vijf scholen deel 
uitmaken. omvat ongeveer 150 scholengemeenschappen met ruim 90 000 
leerlingen. In de onderbouw zitten 35 000 leerlingen die allemaal 
Algemene Technieken krijgen. 
44% van al die leerlingen zijn meisjes. Deze krijgen ook een zwaarder 
wis- en natuurkunde-pakket dan op de vroegere huishoudschool. Ik durf. 
maar dat is natuurlijk niet wetenschappelijk onderbouwd, mijn hand in 
het vuur te steken voor het feit dat deze meisjes "anders" de school 
verlaten dan wanneer ze op een categoriale huishoudschool waren ge
bleven! 

Van de 45 000 leerlingen in de bovenbouw is 41% vrouwelijk! 
Van de 21 209 leerlingen in de lto-afdelingen zijn 503 leerlingen 

vrouwelijk, of we1 3%. 
Nergens in categoriale lto-scholen wordt dit percentage bereikt. 

Ik vind dit ook erg goed. en we zijn er nog niet! 
Op onze eigen school hebben dit jaar 3 meisjes voor metaal en 

*Over het hoe en wat" en over de producten van dit project verwij7en we 
naar de bijdrage 'Roldoorbreking in het lbo' van J. van der Varst en 
tevens naar de daarbij vermelde informatiebronnen. 
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2 voor electro gekozen, nag nooit eerder zoveel tegelijk. Het aantal 
meisjes in de bovenbouw van de hno-afdeling dat wiskunde volgt tegelijk 
met de jongens is bijna 80%. 

Of dit nu komt onder invloed van het project roldoorbreking? Ja, 
ik denk het wel, want: 
Ie. bijna al1e docenten hebben nu een bijscholingscursus in leerling
begeleiding gevolgd; 
2e. het decanaat heeft nieuw materiaal uit het project ontwikkeld. 

Dit beTnvloedt de keuze van de leerling. Dit alles zijn positieve 
berichten lijkt mij. 

Het gaat niet om de hoeveelheid, maar om de mogelijkheid! De scho
len zijn er voor in en staan er voor open. 

De maatschappij echter nog niet, enkele scholen in ons project 
hebben dit onderzocht. Ik citeer: 

N~eaiine heeft een diploma electrotechniek. ze heeft diverse ma
len pogingen in het werk gesteld om een baan te krijgen die te maken 
heeft met electrotechniek, geen enkel bedrijf wil echter een meisje 
hebben. 

Daarentegen is H~da een geslaagde bouwkundig tekenaar op de dienst 
gemeentewerken. ' 

Hoe het met Jolanda zal gaan die dit jaar haar diploma mechanische 
technieken behaalt, moeten we nag afwachten. In ieder geval wil ze 
haar vader later opvolgen die een scheepswerf bezit. 

Hoever moeten we gaan in dezen: 
In Tanzania is het verplicht om in elke klas 8 meisjes en 24 jong

ens te plaatsen. Een soortgelijk verschijnsel zien we in Joegoslavie 
bij het beroepsonderwijs. Is dit een oplossing? Ik denk het niet. 

Neen, dan heb ik toch liever het vrije aanbod, hoewel dit een pro
ces van lange adem is. Mede onder invloed van het door mij geschetste 
proces dat meisjes die Algemene Technieken hebben gevolgd, hun kinderen 
anders zullen apvoeden, zal langzamerhand een klimaatsverandering op
treden, waarbij de kinderen van deze ouders weer andere adviezen krij
gen. 

Wanneer straks oak nog Algemene Technieken in het VBaO, dat zeker 
komt, zal worden ingevoerd. zal dit proces nag verder om zich heen grij
pen. Wat dat betreft bekijk ik de toekomst aptimistisch. 
Als ik alleen a1 zie wat er de laatste 25 jaar, die ik nu in het onder
wijs werk, veranderd is, ben ik zeer hoopvol gestemd. 

Van groat belang voor de toekomst van meisjes in de techniek.zal 



straks zijn de scharnierfunctie die het derde jaar in het VBaO zal heb
ben. Ik vrees hier de te grote invloed van het eenzijdige algemeen vor
mend onderwijs, maar daartegen zullen we als Convent vechten. 

Ik heb gepoogd wat algemene indrukken weer te geven van iemand 
die nu een aantal jaren in het onderwijs rondloopt en steeds probeert 
mogelijke oogkleppen weg te duwen. 
Ik weet niet of ik er in geslaagd ben U duidelijk te maken dat ik het 
helemaal zie zitten, alleen het gaat: 

langzaam, 
- niet am grote aantallen, 
- om een stuk mentaliteit. 

Ik blijf voorstander van een vrije keus voor ieder individu van 
datgene waartoe hij of zij affiniteit heeft. Alleen moet het mogelijk 
gemaakt worden om niet alvast op 12-jarige leeftijd in een vakje ge
perst te worden, doch dat er een uitstel tot schoolkeuze komt tot 
15-jarige leeftijd. 

VISCUSSIE 

Wat op school gebeurt, is van belang voor de leerlingen en heeft 
invloed op hun houding. Meer meisjes op een school kan leiden tot een 
mentaliteitsverandering. Op categorale lagere-technische-scholen zijn 
jongens rolbevestigender dan jongens op andere scholen, waar ook meis
jes zitten. 

Daarom moet er iets aan de jongens gebeuren. Het is van belang er
op te wijzen, dat opvoeding mede geschiedt door vaders. 

De invloed, die de school uitoefent, is een langdurig proces. De 
ouders moeten ook worden voorgelicht. Het gesprek van de klassedocent 
met de ouders heeft invloed. Tevens komt aan de orde dat men kinderen 
moet laten kennismaken met techniek, daar waar deze toegepast wordt. 
Dit betekent bijvoorbeeld naar bedrijven gaan. Het blijkt echter, dat 
al te "technisch" uitziende omgevingen meisjes weer kunnen afschrikken. 
Veel leerlingen kijken bij excursies alleen naar het spectaculaire, en 
realiseren zich niet dat daar ook mensen werken. 
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Roldoorbreking in het lbo 
Enkele ervaringen uit het project roldoorbrekende leerlingbegeleid1hg* 

J. van d~ V~t 

~oject-medew~k~ 

~ldoo~b~ekende le~ngbegeleid~ 

Graag ben ik ingegaan op uw verzoek om met u van gedachten te wis
selen over 'roldoorbreking'. In het onderwijs gebeurt er te veel zonder 
dat dit het veld bereikt. 

Wij, als project, willen onze informatie kwijt. Ik moet hier wel 
al direct een voorbehoud maken. Ik sta hier niet als 'roldoorbreker' 
bij uitstek. Ik kan u geen kant en klare oplossingen bieden. daar waar 
het gaat om praktische roldoorbreking. 

Wat ik u wel kan bieden blijft beperkt tot een verslag van onze 
ervaringen, daarover straks. 

In theorie en in de wetenschap is veelonderzocht over het hoe 
en waarom van rolbevestiging en de noodzaak tot het doorbreken daar
van. We hoeven maar te den ken aan de publicaties daarover door mensen 
als Paul Jungbluth. Zij constateren slechts, daar waar men van hen mo
gelijke oplossingen vraagt, zal men nul op zijn/haar request krijgen. 

Dat was niet hun (onderzoekers) opdracht. Zij informeren slechts, 
zij dragen aan. Uitwerken/oplossen van problemen wordt overgelaten aan 
de mensen in het veld. Veelal op e;gen initiatief. men denke hierbij 
aan Man-Vrouw-Maatschappij, emancipatiewerkgroepen zoals bijvoorbeeld 
bij de onderwijsvakorganisaties etc. Actie wordt ondernomen, ook daar 
waar de overheid stimulerend optreedt (prioriteit/geen bezuiniging). 
Emancipatie, roldoorbreking is een zaak van politiek, daardoor ook van 
de overheid. Dit stimulatiebeleid is omschreven in regeringsverklaring
en, speciaal echter in de volgende publicaties: 
- schets van een beleid voor emancipatie in onderwijs en wetenschappe

lijk onderzoek van Pais (0. en W.) en Kraaieveld-Wouters (CRM) uit 
1979, 

- voortgangsnota onderwijsemancipatie van 3 december 1980. 
Ik wil hier in het kort nader op ingaan. 
Het omschreven einddoel van alle emancipatie-activiteiten zal moe

ten zijn: volledige gelijkheid van kansen, ook in de praktijk, voor al-

*Na de voordracht van Th. Germeraad gaf J. van der Harst aanvullende informatie. 
We vermelden die -uitgebreid- op deze plaats door weergave van een lezing, door 
hem op 23 maart '83 op de directiekring regio A.S gehouden. Daar is een korte 
opsomming van enkele producten en activiteiten van het project aan toegevoegd. 
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le vrouwen en mannen. Het onderwijs zal in dit emancipatie-proces een 
belangrijke rol dienen te spelen. Het onderwijs is binnen deze benade
ringsw;jze gericht op een drietal doelstel1ingen (volgens de regering): 
1. Het bevorderen van de persoonlijke ontplooiing. Elke leerling moet 
onderwijs en vorming kunnen krijgen die passen bij zijn/haar eigen aard 
en bekwaamheden. 

Speciale zorg daarbij voor de verbetering van de onderwijskansen 
van meisjes en vrouwen die in de praktijk nog steeds minder zijn dan 
die van jongens en mannen. (Bijvoorbeeld kortere schoolloopbaan, bij 
twijfel keuze voor minder zware schoolsoort, voorkeur voor zogenaamde 
pretpakketten, minder identificatiemogelijkheden door de onevenredige 
verdeling van mannen en vrouwen in de scholen, keuze voor '1agere' be
roepsopleidingen, drop-outs. benadering I meisjesscholen', lhno longe
schoold ' , GAB, milieu hier sterk van invloed.) 
2. Het bevorderen van democratisch staatsburgerschap. Stimuleren/mo
tiveren om op eigen wijze deel te kunnen nernen aan het maatschappelijk 
leven. 
3. Het bevorderen van maatschappelijke en economische weerbaarheid, 
niet afhankelijk zijn (--+ lbo-ers --+ voor 50% later afhankelijk van 
partner). 

Beginselen die uit het oogpunt van emancipatie worden gehanteerd 
om de onderwijsdoelstellingen na te streven zijn: 
- alle vormen van onderwijs moeten in feite gelijkelijk toegankelijk 

zijn voor jongens en voor meisjes, 
onderwijs mag geen roltoedeling ondersteunen (op geen enkele manier, 
niet op afkomst, milieu, ras, godsdienst en ook niet op geslacht!). 

Onderwijs moet integendeel voorwaarden scheppen voor optimale ont
plooiing van mogelijkheden, ongeacht geslacht (dit is voor ons, in het 
project, het uitgangspunt geworden). 

Deze emancipatorische beginselen worden in het Nederlandse onder
wijs niet (geheel) verwezenlijkt. Vandaar stimulerend beleid! 

Het algemeen beleid richt zich op de volgende doelstel1ingen: 
1. Het terugdringen van factoren die de keuzevrijheid belemmeren, zo
dat de ontwikkeling van jonge mensen niet beperkt wordt tot traditioneel 
aan mannen of vrouwen toegekende rollen. Daardoor doorbreking van bar
rieres voor onderwijssoorten (lto-lhno). 
2. Het niet bij voorbaat onder- of overwaarderen van bepaalde kennis, 
vaardigheden en houdingen. 
3. Het bevorderen van onderwijs- en vormingsmogelijkheden die vrouwen/ 
meisjes de kans bieden achterstanden in te halen. 
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We"lke zijn de geconstateerde rolbevestigende achterstanden van 
meisjes en vrouwen in het onderwijs? 

in voortgezet onderwijs: 
- meisjes kiezen. ondanks dat er geen zware en lichte pakketten 

zijn, vakkenpakketten met minder mogelijkheden op arbeidsmarkt 
en vervolgonderwijs (minder kwalificatie), 

- ongelijke deelname van jongens ~n meisjes aan verschillende sec
toren van onderwijs, 

- onderwijsgevenden nemen vaak onbewust verschil1ende houdingen aan 
ten opzichte van jongens en meisjes; ongegronde roltoedeling, 

- vakken worden gescheiden gegeven, bijvoorbeeld handenarbeid/hand
werken. 

- leidinggevende posities in het onderwijs vooral door mannen, 
- verdeling mannen/vrouwen over sectoren onderwijs ongelijk. lto-

lhno. Hoe kijkt de collega hier tegenaan? 
leermiddelen bieden jongens meer identificatiemogelijkheden dan 
meisjes. Geldt soms ook voor meisjes (lhno), 

- ongelijke vakanties. beperking maatschappelijke participatie voor 
hen die voor kinderen zorgen. 

- ongelijke verdeling van vrouwen binnen het onderwijs in staffunc
ties, commissies, werkgroepen. etc. (zie onze projectgroep: 4 
vrouwen, 16 mannen). 
vrouwen veelal in lagere functies. denk aan 'poetswerk', mannelijke 
schoonmakers vaak leidinggevend (duurdere beroepsnaam), 
'anders' kiezers worden als 'bijzonder c.q. anders' gezien en be
handeld. 

Er moeten maatregelen worden genomen om bovenstaande belemmering
en uit te bannen. Er moeten bewustwordingsprocessen in gang gezet wor
den, bij onderwijs zelf, leerlingen, ouders, maatschappij. 

Emancipatie en roldoorbreking is een zaak van de mens en in de 
school zelf. De overheid kan slechts stimuleren, onder andere door fa
ciliteiten. Alles heeft te maken met veranderingen in het normen- en 
waardensysteem van ieder individu binnen de school. 

Bij de bewustwording hierop, verheldering hiervan, ontstaan de 
problemen. Hier komt ieders persoonlijkheid bij te pas. 

Enkele van de voorgestelde maatregelen: 
1. bij onderwijsinnovatie 

- moeten waarborgen zijn voor het ondernemen van roldoorbrekende 
activiteiten, 

- moet emancipatie vast aandachtspunt zijn (zie VBaO. fase II?). 
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2. voorlichtingsfaciliteiten stimulering anders kiezen. bijvoorbeeld 
affiches. Marie word wijzer. conferenties. me"isjes en techniek. 
3. onderzoek naar roldoorbreking (vrije keus. maar niet heus). 

Voorgestelde maatregelen in het voortgezet onderwijs: 
- verdergaande stimulering van harmonisatie/veralgemenisering van de 

ohderbouw lbo (denk ook aan gezondheidskunde algemeen). 
- facilitering coordinatieprojecten scholengemeenschappen avo-lbo en 

1 bo-l bo, 
- stimuleren van instroom van jongens-meisjes in specifieke beroeps

sectoren, 
- leerlingwezen moet meer meisjes met onder andere lhno-kwalificaties 

ook in technische opleidingen opnemen, 
- verbetering traditionele meisjesopleidingen (verharding bovenbouw, 

herziening examenbesluit). Tevens bevorderen toelating jongens, 
- stichten van scholengemeenschappen lbo-lbo. met minstens lhno-lto 

(Ginjaar-Maas onlangs nog bevestigd. ook mavo-scholen. 
- projecten keuzevrijheden, waardoor rolbeperkingen worden doorbroken 

(hier zijn wij als vijf samenwerkende scholen ingestapt). 
hulp aan schooldecaan bij integreren van (keuze)begeleiding in on
derwijsgebeuren. 

- stimuleren nascholing, ook gericht op roldoorbreking (in klas en 
school), 

- stimuleren deelname vrouwen aan managements-cursussen t 

- doorlichten spel-/lees-/leermaterialen en leerinhouden op rolbeves-
tiging, contacten met schrijvers, uitgevers, t 

- ontwikkeling leerpakket basisvaardigheden onder andere gericht op 
het aanleren van vaardigheden die iedereen in het dagelijks leven 
nodig heeft, 
in scholengemeenschappen lbo unit roulatiesysteem. In categoriale 
scholen in samenwerkingsverba~d evenzeer~ 

- adviesgroep keuzevrijheden onderzoek naar aangrijpingspunten voor 
roldoorbreking worden geboden/moeten gezocht worden, 

- praktische mogelijkheden van moeder lbo (lts) onderzoeken? Bezui
niging in huidig lbo nodig; 

- stimuleren van verdergaand onderzoek naar verschil1en jongens-/meis
jes-opleidingen, 

- bij de rijksscholengemeenschappen zal voorbeeldbeleid worden gevoerd; 
'positieve discriminatie. deeltijdarbeid, opvangmogelijkheden kinde
rent etc.'; 
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- stimuleren deeltijdarbeid~ 
- aandacht voor nascholing-roldoorbreking bij initiele opleiding, 
- aandacht voor roldoorbreking in de leerplanontwikkeling. SLO zal 

hierbij worden betrokken. 
Duidelijk is in ieder geval dat bij realisering van dit alles de 

volledige medewerking van iedereen binnen school noodzakelijk is. Uit
eindelijk zal binnen het totale onderwijs een mentaliteitsverandering 
moeten plaatshebben. Dit kan echter niet van de ene op de andere dag. 
Het is een langdurig proces met veel hindernissen, barrieres, dood
lopende wegen en dwaalsporen. Er zullen binnen school mensen moeten 
zijn die deze processen in gang zetten, stimuleren en gaande houden. 
Dit zijn mensen met speerpuntfuncties. Speciale taken zijn hier weg
gelegd voor decanen, directieleden en studiebegeleiders. 

Over dit proces nu, wil en kan ik u uit eigen ervaring zaken ver
tellen. Wij zijn in het kader van ons project aan de slag gegaan met 
roldoorbrekende afdelings- en beroepskeuze. Wij hebben dus iets op
gepikt van het stimulerende beleid van de overheid. wij hebben ge
bruik gemaakt van de faciliteiten. 

Hoe zijn de vijf scholengemeenschappen samengekomen? 
Convent van directeuren van scholengemeenschappen. Gewerkt aan 

harmonisatie en AT. 
Men constateerde dat de integratie van de categorale vormen van 

lbo binnen de scholengemeenschap geheel of gedeeltelijk stagneerde. 
Men had ongedeelde geharmoniseerde tweejarige brugperiodes. 

Op het eind van leerjaar twee problemen: jongens naar lts, meis
jes naar lhno, een enkele uitzondering daargelaten en dat al1es on
danks de totaal geintegreerde onderbouw. Toch geen roldoorbrekende 
keuzen. Inventarisatie van knelpunten. Op micro~,meso- en macro-niveau 
in onze eigen scholengemeenschappen en omgevingen. 

Inventarisatie op micro-niveau: 
negatieve,i (selectieve) schoolkeuze 24% + 18% = 42% 
schoolkeuze door milieu beinvloed/bepaald 16% 
bewuste keuze (lijkt) +30% 

- overige, ligging etc. 5% etc. 
leerlingen in uitzonderingspositie in klas. bez;enswaardigheid! 
verwachtingspatronen leerlingen ten opzichte van zichzelf, omge
ving, medeleerlingen, 
roloatronen; leerlingen ten opzichte van zichzelf, medeleerlingen, 
omgeving. 
leerboeken, leermiddelen, leersto~ 
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- aanbieding leerstof (zie ook bladzijde 5 van de projectaanvrage). 
Invloed milieu .. 
Dit alles inventariserende kwamen wij tot de conclusie dat het 

onzerzijds binnen het lbo niet beperkt moest blijven tot sexe-speci-, 
fiek.e roldoarbreking. maar dat we als vijf samenwerkende scholenge-' 
meenschappen verder moesten. Er moesten meer rollen doorbroken worden. 
met name lbo-avo. lbo-lbo. verhouding basisonderwijs - lbo. 

LBO als restonderwijs leidt tot rolbevestiging enz. 
We hebben gezien dat: 
Onderwijs moet voorwaarden scheppen voor optimale ontplooiing 

van mogelijkheden, ongeacht geslacht, ras, afkomst, godsdienst, etc. 
Dit werd voar ons het uitgangspunt, vervat in ons werkplan van april 
1981. Hierin zijn door ons een groot aantal aanbevelingen gedaan die 
wij (ook) terugvonden in V4ije k~, ~ niet h~. 

Dit leidde ertoe dat wij ons gingen richten op de individuele 
leerling die als uniek mens zijn eigen ontplooiing moet kunnen krijgen. 
Wij meenden dit te moeten zoeken binnen een intensieve, in het onder
wijs geintegreerde vorm van leerlingbegeleiding. die als ze leidt tot 
optimale ontplooiing, belemmeringen moet voorkomen of wegwerken en 
als zodanig dan ook altijd roldoorbrekend moet zijn! Dit neemt niet 
weg dat er ten aanzien van sommige ontwikkelingen ten aanzien van de 
kansen van meisjes en vrouwen extra maatregelen, activiteiten worden 
ontplooid. 

Deze ontwikkelde vorm van roldoorbrekende leerlingbegeleiding 
houdt bepaalde consequenties in voor onderwijsvisie en werkwijze en 
voor onderwijsorganisaties. Dit werkt natuurlijk ook door binnen het 
gehele school team {zoals al eerder gezegd}. 

Er moet een vernieuwingsproces in gang worden gezet;, Om dit te 
bereiken zullen extra inspanningen van het personeel moeten worden 
gevraagd, onder andere bezinning op eigen plaats in het onderwijsge
beuren. 

Bij voorkeur teamgebonden nascholing. 
Dit is vaak een traag proces, en overspannen verwachtingen kunnen 

leiden tot teleurstellinqen bij de 'voortrekkers'. 
Tot slot wil ik nog een aantal concrete, snel uitvoerbare maat

regelen noemen: 
- objectieve voorlichting (roldoorbrekend) naar basisscholen (basis

scholen binnen halen). 
- het beeld van het (uw) vorm van lbo naar buiten toe objectief ver

duidelijken (beroepenmanifestatie Sittard, pet-stand lhno) {dus 
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vermi j den hoger-l ager 1 bo! ), 
- brugklas harmoniseren (zoveel mogelijk vermijden voorafschaduwing 

bovenbouw), desnoods in samenwerking met col1ega lbo-scholen, uit
w;sselingsprogramma's (AT), eventueel doorvoeren in bovenbouw, 

- doorstroom naar all e vormen van 1 bo na tweede jaar openhouden, 
- vormen scholengemeenschappen, 
- roldoorbrekend personeelsbeleid. vrouwen extra stimuleren naar staf-

functies~ 

- bij invoering nieuwe onderwijsmethoden gebruik maken van roldoorbre
kende criteria (mvm), 

- discussiegroepen roldoorbreking, emancipatie binnen school. litera-
tuur in het leven roepen-stimuleren. 

- nascholing team, vrouwelijke leerkrachten, 
- actualiseren maatschappijleerlessen, 
- doorlichten lesinhouden, bewust letten op eigen gedrag, 

informatievoorziening. 
Zo u ziet, werk genoeg aan de winkel. Echter, het is niet zo dat 

roldoorbreking pas is bereikt als mensen massaal voor 'andere' beroepen 
en opleidinaen kiezen. Van roldoorbreking is pas sprake als leerlingen 
daadwerkelijk, bewust, onbelemmerd ergens voor kiezen. 

Tot slot noem ik enkele 
discussiepunten~ 

economische tegenslagen werken in nadeel van roldoorbreking. Wat wil 
de school hieraan doen? 
onderwijsgevenden beinvloeden door hun eigen (onbewuste) gedrag vaak 
nadelig. Wat zijn onze ervarinqen? 
;s het onderwijs (veld) wel rijp voor roldoorbreking? Is stimulerings
beleid van overheid niet geforceerd? 

- wat te zeggen van de stelling van Paul Junghbluth: houdt bij emanci
patie-roldoorbreking de ouders buiten de deur? 

- roldoorbreking roept vaak weerstanden op door ontwikkelingen, radi
caal feminisme. 
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Enkelp produkten voortkomende uit, en activiteiten van het project 
"Roldoorbrekende leerlingbegeleiding" 

1. Inventarisatie knelpunten lbo~ 

2. Algemene taakomschrijvingen: 
mentor 

- decaan 
- 1 eerjaarcoordinatoren 
- coordinator totale leerlingbegleiding 
- lbo-coordinatie 
- councelor 
- remedial teache~ 

3. Specifieke taakbeschrijvingen in: 
- leerlingbegeleidingsplan fase I, Intake (zie lit.) 
- leerlingbegeleidingsplan fase II, Brugjaar I (zie lit.) 
- leerlingbegeleidingsplan fase III, Brugjaar II (verschijnt in 

juni 1983L 
Bij zowel 2 als 3, wordt daar waar nodig/mogetijk aandacht voor 

roldoorbrekende (extra) activiteiten. 
4. Naschol 109: 

- algemeen: leerlingbegeleidinq/onderwi.isdifferentiatie team 
(3 sg-en) zowel als individueel (4 sg-en) 

- specifiek: roldoorbreking in klas en school (team, 1 sg) 
onderwijsmanagement voar vrouwen (individueel)~ 

5. Praktische activiteiten aangezet onder invloed van het project 
(of versneld door project). 
- vervaardiging van (roldoorbrekend) informatie-materiaal naar 

ouders/belangstellenden/basisonderwijs 
- geharmoniseerde brugperiode 
- streven naar en werken aan gegarandeerde uitstroom vanuit brug-

periode naar iedete vorom van lbo 
- keuzevakken bovenbouw uit totale sg-aanbod 
- geintegreerde avo-groepen in bovenbouw 
- geintegreerd lbo-diploma (aanvrage) 
- mogelijkheid lbo-D-niveau-examinering (aanvraQe) 
- discussiegroepen per sg met als doel: 

- emancipatie 
- deeltijdarbeid/taakverdeling 

- informatie-systeem opgezet/uitgebreid/literatuur met betrekking 
tnt roldoorbreking 
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- herziening/bestudering testmateriaal 
- aanleggen/zoeken naar andere criteria bij beoordeling/kie-

zen nieuwe methoden/lesinhouden 
- uitbouw AT 

idee vorming en ontwikkeling programma's techniek en verzorging 
in de bovenbouw (lhno-lto) 

- bundelen van informaties/ervaringen opgedaan door en met meisjes 
die lto-keuzes maakten en j6ngens die lhno-keuzes maakten. Ook: 
jongens/meisjes die keuzes (onder invloed van .•• ) ongedaan maak
ten 

- extra aandacht bij sollicitaties/functieverdelingen vOOr vrouwen 
(denk aan identificatie-processen) 

- werkvormen 
- extra keuzebegeleidinq "durfals" 
- inhoudelijke discussies. onderling en met deskundigen (conferen-

tie Hunneschans bijvoorbeeld) 
- onderzoek naar beinvloeders bij richtingkeuze (in samenwerking 

met student universiteit van Amsterdam). 
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N.A.Upp~ehoten 

p~ojeet keuzev~jheden 

KPC 

Al jaren wordt er vanuit de politiek (vrouwenbeweging) druk uit
geoefend op het ministerie om wat te doen aan het gegeven dat onder
wijs de traditioneel gescheiden ontwikkeling van jongens en meisjes be
vestigt en consolideert. 

Vanuit deze achtergrond heeft het ministerie het initiatief ge
nomen "het veld" op te roepen om nu maar eens zelf te verzinnen waar 
en op welke manieren er binnen scholen iets aan emancipatie en rol
doorbreking kan worden gedaan. Dit heeft geleid tot de landelijke con
ferentie "keuzevrijheden ll in 1980 en in september 1982 tot de start van 
9 projectsituaties. Met ingang van 1 augustus 1982 zijn aan nog tien 
scholen faciliteiten verstrekt. De projectduur is drie jaar. 

Gezien het experimentele karakter van de projecten zullenaf
hankelijk van de output vanaf 1985 activiteiten worden ondernomen om 
de ervaringen uit de projecten over te dragen naar het beleid en naar 
andere scholen in het voortgezet onderwijs. Daarnaast zal getracht wor
den om nader te onderzoeken welke activiteiten noodzakelijk zijn om 
een verdere integratie van emancipatorische uitgangspunten in het voort
gezet onderwijs gestalte te geven. De projectscholen krijgen onder
steuning vanuit het KPC. Deze ondersteuning bestaat uit het voeren van 
adviseringsgesprekken t het organisere~ van studiebijeenkomsten en het 
opzetten van een documentatiepunt ten aanzien van roldoorbreking voor 
het vo. 

2. De oQzet en strategieen van het project 
De projecten zijn zeer breed opgezet in die zint dat verschillende 

vormen van voortgezet onderwijs deelnemen, maar ook de opzet en uit
voering is zeer verschillend. De bedoeling van het project keuzevrij
heden is, het opdoen van ervari~g met de wijze waarop vanzelfsprekend
heden. die door de maatschappij, de school en de thuissituatie aan leer
lingen worden opgelegd, kunnen worden doorbroken. Dit betekent dat de 
verschillende verwachtingen ten aanzien van gedrag van jongens en meis-
jes ter discussie gesteld worden, dat de achterliggende ideeen zicht
baar worden en daardoor de keuzemogelijkheden van leerlingen verhoogd 
worden. Het gaat hierbij zowel om hindernissen, die jongens en meisjes 
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zichzelf opleggen als om hetgeen door anderen (bijvoorbeeld leerkrachten 
of het systeem) wordt opgelegd. Omdat scholen zelf konden bepalen, zon
der onderling overleg, op welke wijze ze het project zouden inrichten, 
zie je ook dat heel verschillende invalshoeken zijn gekozen. 
De gekozen strategieen verschillen zeer en zijn: 
1. een p~oject maken of bestaande projecten op emancipatorische doelen 
veranderen; 
2. via de vakgMepen. werken door bijvoorbeel:d: 

a. materiaal op seksisme te corrigeren; 
b. hulpmiddelen te maken waar vakgroepen hun materiaal op kunnen 

screenen; 
c. ideeen aanreiken/uitwerken voor thema's in vakken; 
d. lessen maken, bijvoorbeeld lessen vrouwengeschieden;s of wiskun-

del essen met een andere, voor meisjes aantrekkelijkere didaktiek; 
3. in me.YL-tMen.p~ogJta.mma.r",: kant en klaar materiaal voor mentoren maken 
bijvoorbeeld over de "relatie jongen/meisje" of over "rolgedrag" of 
over "leren kiezen"; 
4. ~tudie.te.,)~en. maken, waarbij vooral de relatie tussen vakken-pakket
keuze en beroepskeuze wordt gelegd. 
5. b~oep4voo~eht{ng-ma.t~ ontwikkelen dat in een project/mentor
uur of in vakken aandacht besteedtaan het toekomstperspectief. Hierin 
komt dan onder andere roldoorbrekende beroepskeuze aan de orde. maar 
ook een eerlijke verdeling van opvoedingstaken en het werk buitenshuis; 
6. aetiviteiten. om het probleembewustzijn bij doee.YL-ten te verhogen bij
voorbeeld didaktiekdag over emancipatie, bespreking van een project wat 
is uitgevoerd. i deeenontwi k ke 1 i ngsa yond voor co 11 ega's; 
7. aetiviteiten. gericht op oud~. bijvoorbeeld ouderavond over keuze
vrijheden of overleg met de oudercommissie. Hier komt vaak de vakpakket
keuze en beroepskeuze aan de orde. 

I. Relevante gegevens van de betrokken scholen: 
in bijna alle scholen is sprake van een projectwerkgroep. In een 
aantal scholen is bovendien sprake van een grotere klankbordgroep 
of resonansgroep of vrouwengroep in de school; 
de kerngroep bestaat (met uitzondering van een school) uit mannen en 
vrouwen. In twee situaties zijn ook ouders en/of leerlingen bij het 
project betrokken. 
in de meeste situaties is er iemand van de directie/staf direkt of 
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indirekt bij het project betrokken; 
- de uitvoering van het project gebeurt door (of mede door) andere do

centen dan de werkgroep; 
- het docententeam heeft het project formeel goedgekeurd maar stelt : 

zich veelal als buitenstaander OPt 

- de eerste-ronde scholen hebben het eerste jaar veel tijd geinvesteerd 
aan beeldvorming en ontwikkeling van plannen. De helft heeft vorig 
jaar ook al iets aan uitvoering gedaan. De scholen die in dit school
jaar (1982-1983) zijn gestart.zijn vooral door uitwisseling van er
varingen met de eerste-ronde scholen sneller overgegaan tot activi
teiten; 
ieder heeft de 10 taakuren per week om aan dit project te besteden 
veelal verdeeld over de werkgroepleden. 

II. Ervaringen tot nu toe geweest: 
- dat werken aan roldoorbreking in de beginfase vooral een situatie 

is waarbij de tijd gaat zitten in het voeren van een ideologische 
discussie. Het is daarbij erg moeilijk de discussie te houden bij 
het onderwijs in deze school. Men vervalt heel gemakkelijk in het 
brede maatschappelijke probleem en in de persoonlijke belevings
wereld. Er wordt heel veel tijd ingestoken zonder dat men achter
af aan kan geven waar het nu precies over gegaan is en wat de con
clusies zijn voor de eigen onderwijssituatie of ten aanzien van het 
project keuzevrijheden; 
dat het moeilijk is om vanuit de ideologische discussie te komen tot 
concrete stappen in de school. Wat men bediscussieerd heeft is zo 
complex dat men het moeilijk concreet kan maken. De neiging bestaat 
om in een impasse te komen van het e"'kaar steeds weer vertellen hoe 
moeilijk en erg het allemaal is; 

- dat er veel impliciete en expliciete weerstand is. Impliciet heeft 
te maken met het feit dat het project soms slechts gedoogd wordt. 
Men heeft als team moe ten instemmen met het gegeven dat er een pro
ject KV op school komt maar in de uitvoering wil men er niet tegen
aan lopen of laat staan mee participeren. Men doet dat af met: jul
lie hebben de taakuren of in mijn vak kan dat niet of zo erg is het 
toch niet of ik doe er al wat aan. 

Expliciete weerstand blijkt uit het onmogelijk maken van het een 
of ander. Het niet willen participeren. Direkte opmerkingen tegen de 
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werkgroepleden. Het laten verdwijnen van materiaal, grapjes 

De acties van de werkgroepen keuzevrijheden ZlJn tweesoortig: 
- direkte confrontatie met de problematiek door de hele school (bij~ 

voorbeeld didaktiekdag - verplichte avond om over KV te praten etc.); 
indirekt aan de hand van gemeenschappelijke ervaringen en er over 
praten. Hierbij worden dan alleen de docenten betrokken die dat wi:l
len; 
de projecten die meteen met het daadwerkelijk opzetten van een project 
zijn begonnen komen later toe aan de vraag: oke we hebben een project 

gemaakt', maar nu ..• De consequenties van het bewust maken van 
verschil in benadering/loopbaan/gedrag etc. betekent dat leerlingen 
vragen gaan stellen als: 

hier op school zit toch ook geen vrouw in de directie; 
~ wat doe jij als man thuis; 
- wat doet je vrouw voor werk? 
Oat betekent dikwijls dat men het gevoel heeft in de verdediging .te 
moeten, een heel unheimische situatie voor leerkrachten. Hoe je ~bt 

h 

dit soort reacties om moet gaan op constructieve wijze is nag niet 
erg duidelijk; 

- de omgeving van de school bepaalt ook de mogelijkheden van het project. 
Bijvoorbeeld een lbo school met TKM-model 

een iva school 
mayo 

met individueel onderwijs 
met 60% CUMI 

mavo/havo/vwo die functioneert als streekvoorziening, 
platteland 
havo/vwo die elitair is gericht. 

Deze omgevlng bepaalt: 
1. of je ouders wel/niet expliciet moet maken waar je mee bezig bent, 

of ze oak daadwerkelijk erbij betrekken; 
2. of je het iiberhaupt onder de kop "meisjes" of "emancipatie" kan 

of moet brengen; 
3. of leerlingen ervaringen hebben met alternatieve leefvormen etc. 

zodat je daar je inhoud op kunt afstemmen. 
- het is niet duidelijk of het aksent. in de aanpak moet liggen. In 

project en vakken of mentoraat. Op dit moment is er een veelheid van 
situaties. Wel zie je een verschuiving van projectaanpak naar aksenten . 
in de totaalaanpak. Kiezen en pakketkeuze/beroepskeuze blijft een 
groot aantal projecten bezig houden~ 
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rolgedrag, observeren en veranderen, daar willen een aantal scholen 
naartoe maar het is niet duidelijk hoe je dat moet aanpakken, er is 
behoefte aan een aantal handvaten die eenvoudig hanteerbaar zijn 

- door opmerkingen van docenten die werken'in de projecten lijkt het 
heel belangrijk om de aandacht niet expliciet naar de meisjeskant te 
leggen. Het problematiseren van het gedrag van jongens, bewust maken 
van hun keuze etc. is net zo wezenlijk. 
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Het MENT-projekt 

MENT = ME-iA j e.6, Na..tuuJr..i2u.nde. en T e.c.hrU.e.k 

1. Doel en opzet van hetMENT-projekt 

MaJtja. Le.Y16-i.nk 
MENT-p/tojec.J:. 
A6deting deJt Tec.hr~c.he Na.tuuJtkunde 
TH Undhoven 

Binnen de vakgroep didaktiek natuurkunde van de Afdeling.der Jechnische 
Natuurkunde van de Technische Hogeschool Eindhoven wordt aandacht 
gegeven aan het MENT-projekt. 
Het doel van dit project is bij te dragen aan vermindering van de achter
stand die meisjes hebben in het onderwijs in natuurkunde en techniek. 
Deze achterstand blijkt in de eerste plaats al uit de deelnamecijfers. 
Op avo-scholen wordt van alle vakken natuurkunde door meisjes het minst 
gekozen (tabel I). 

meisjes jongens 

ongedeeld gym 6 35 % 61 % 
ongedeeld ath 6 24 61 
ongedeeld vwo 6 25 60 
havo 5 11 43 
mayo 4 11 50 

tabel 1. Ke.u.ze. voo/t na.:tu.uJr.hu.nde. ai4 e.xamenvak 
b-i.j onge.de.e.ld ond~j4 -i.n 1919/80 
(CBS,1981) 

In de. tweede plaats blijkt die achterstand uit de behaalde.resultaten. 
uit de motivatie. uit een minder positieve houding ten opzichte van die 
vakken en uit toekomstverwachtingen met het oog op een vervolgstudie en/of 
beroepsopleiding van meisjes. 
Verder hebben meisjes die voor het eerst het vak natuurkunde krijgen 
in het algemeen al een achterstand in technische vaardigheden en een 
gemis aan kennis over het vak. 
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Dit hangt nauw samen met het feit dat natuurkunde nog steeds be
schouwd wordt als een vak voor mannen. 

In vervolgopleidingen waar exakte vakken vereist zijn, 
komen meisjes procentueel nog minder v~~r. De positie van meisjes 
ten aanzien van technische vakken is zo mogelijk nog ongunstiger 
dan die voor natuurkunde. 
Waarschijnlijk is hieraan, nog meer dan bij natuurkunde. het manne
lijk beroepsbeeld schuld. 
De deelnamepercentages van meisjes aan het technisch onderwijs nemen 
wel toe. Maar dit gaat erg langzaam (tabel 2). 

79/80 BO/81 81/82 

lager technisch onderwijs (lts) 4.9% 5.3 % 5,8 % 
middelbaar technisch onderwijs (mts_) 0,7 0,9 1,0 
hoger technisch onderwijs {hts} 2,7 2,9 3,5 
technische hogescholen {TH} 4,9 ' 5,3 5,5 

tabel 2. Veehuune van mwjeA aan he.:t t;ecJ1.n.,U,c.h andeJ1.JlJ,i.j.6 
(CBS, 1982). 

Het MENT-projekt is te zien als een bijdrage in de externe onder
steuning van aktiviteiten, die binnen het direkte onderwijsveld 
plaats vinden. 
Bij het MENT-project gaat het er tQt nu toe vooral om: 
1.'Het, samen met docenten, ontwikkelen van voorbeeld-onderwijs

leerpakketten natuurkunde en techniek. 
Deze onderwijsleerpakketten worden in eerste instantie ontwikkeld 
voor het beginonderwijs in de natuurkunde. 

2. Het doel van het gebruik van het ontwikkelde materiaal is het door 
meisjes verkrijgen van grotere kennis en vaardigheden van en een 
meer positieve (emotionele) attitude ten aanzien van de natuur
wetenschap, in het bijzonder de natuurkunde, en techniek. 

3. Door de opzet van MENT wordt er naar gestreefd als doel tevens te 
bereiken dat participerende docenten optimaal bijdragen het onder 2. 
gestelde doel te bereiken. en tevens dat zij hun houding tegenover 
de meisjes-leerlingen, waar nodig, herzien. 
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4. Vanuit het MENT-projekt willen wij bijdragen aan een betere op
leiding van docenten natuurkunde en techniek (ook in de vorm van 
nascholing) ten aanzien van het onderwijs aan meisjes en vrouwen. 

5. Ook willen wij vanuit het MENT-projekt beleidsaanbevelingen for
muleren naar de scholen en naar de centrale overheid. 

2. Voorbeeldlespakketten 

Er wordt langs verschillende lijnen gewerkt om de eerder 
genoemde doelstellingen te bereiken. Relatief veel aandacht wordt 
besteed aan het ontwikkelen. reviseren en doen gebruiken van voor
beeld-onderwijslespakketten. 
Aangezien de meeste natuurkundeboeken onvoldoende aansluiten op de 
belevingswereld van vooral meisjesleerlingen en bovendien nogal 
vrouw-onvriendelijk zijn, worden voorbeeldlespakketten op schoolniveau 
gemaakt. 
Hierbij wordt uitgegaan van de volgende kriteria: 
- de onderwerpen hebben een nauwe relatie met natuurkunde en maat

schappij en/of hebben een biologisch (medisch-fysisch) aspekt; 

- de onderwerpen dienen zo dicht mogelijk bij de leeriingen zelf te 
staan; 

- natuurkunde moet aantrekkelijk zijn zowel voor meisjes als jongens; 
- er wordt niet specifiek voor meisjes geschreven; 
- het lesmateriaal dient niet rolbevestigend te zijn; 
- zoln voorbeeldlespakket zal 4 a 6" lessen omvatten; 

gekozen is (eerst) voor klas 2 en 3 mayo, havo, vwo, aangezien 
natuurkunde dan nog verplicht is voor alle leerlingen; 

- meer voorbeelden dienen te worden gegeven waarin meisjes worden 
afgebeeld in gelijkwaardige, natuurkundige situaties. 

Hierbij is, op grond van leerplankonstruktie-overwegingen, de hulp 
van docenten gewenst, mede in de vorm van: 
- meedenken over onderwerpen en 
- het mee schrijven van tekst; 
- het mee uitwerken van proeven; 
- vooral ook het beoordelen van tekst en/of proeven; 
- vooral ook het gebruiken en evalueren van het lesmateriaal. 
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Getracht wordt natuurkunde niet voor te stellen als een ab
strakte wetenschap. die ver van leerlingen af staat. Enerzijds ver
langt men van schoo'lboeken dat die aansluiten bij de leefwereld van 
kinderen. Anderzijds verwacht men dat zij enige afstand nemen van de 
traditionele man-vrouw rolverdeling. Hierbij ontstaat wel een zekere 
discrepantie. Het verwerpen van nog bestaande rolpatronen kan leiden 
tot tegenstrijdige eisen aan een schoolboek: wel aansluiten bij de 
leefwereld. maar toch ook mee gaan met veranderingen, die bezig zijn 
zich te voltrekken. 
Er zijn aanwijzingen dat de attitude van meisjes tegenover natuurkunde 
en techniek positief wordt beinvloed door in de lessen veel elementen 
van 'natuurkunde in de samenleving'.op te nemen; door directer dan 
dikwijls geschiedt aan te sluiten bij de leef-en belevingswereld. 

Een eerste experimentele versie van het voorbeeldlessenpakket 
"elektriciteit in en om huis" (gebruik en verbruik van elektriciteit; 
elektrische energie en elektrisch vermogen; wat kost elektrische ener
gie?; hoe kun je besparen?; veiligheidsaspekten) is in februari 1983 
op vier scholen uit~ep~obeerd *. 

Met behulp van een pretest en een posttest werden zowel natuur-
kundige als attitude-achtige vragen gesteld aan de leerlingen. Met eniq 

voorbehoud vermelden we hier een deel van de statistische analyse. 
Deze heeft betrekking op de-attffude-achtige vragen van de posttest~ Het 
gaat om 213 leerlingen. 104 meisjes en 109 jongens, uit klas 3 van havo 
en vwo van 4 scholen. De leerlingen antwoorden op een 4-punts schaal, 

waar61j de cijfers 1-4 de volgende betekenis hadden: 
voor de vragen 1-16 1 ::: erg mee eens, 

2 ::: eens, 
3 ::: oneens, 
4 ::: erg mee oneens 

en voor de vragen 17 en 18 1 = zeker wel, 
2 = misschien. 
3 = ik denk van niet, 
4 = zeker niet. 

*Ma.thieu Vwnon:t, Beter natuurkunde-onderwijs voor meisjes? 
Afstudeerverslag, TH E, 1983, p. 26. 
Aan dit verslag zijn ook de gegevens van tabel 3 ontleend en 
van de tabellen 4 en 5. 
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attitude-achtige vragen posttest en gem. gem. gem. t-
~nt~pk~e van de resultaten allell'n meisjes jongens • waarde P 

1. De plaatjes in het boekje over 2.38 2.35 2.41 -0.56 0.575 
elektriciteit zijn aardig 
Eit i6 geen v~c..hil tu.6~e.n 

jongelt6 en mwju t.«Lt deze 

v ILa.a.g b e;tJr. e 6.t 

2. De tekst in de boekjes over 2.88 2.88 2.89 -0.21 0.836 
elektriciteit is kinderachtig 
Ge.e.n ve1U>c..hil tu.6.6e.n mwju e.n 
jonge.n6. De te.eJt.tinge.n z~jn he..t 

~n Uc..h:te. mate onee.n6 me..t de 
beweJU:.ng 

3. Het onderwerp elektriciteit is 1.83 2.13 1.54 6.48 <0.0005 
interessant 
JongeM en mwju z~jn he..t 

~oveJt ee.n6 da:t he..t onde!WJeJtp 

etek.:tJU..c..Ue.U WeJtu~a.nt i6 
. 

4. Rekenopgaven zijn leuker dan 2.37 2.26 2.47 -1.53 0.128 
redeneervragen 
Elt bu.ta.a..t gee.n v~c..hil -in 

de meMYJ.9 van mwju en jonge.M 
I 

5. Praktikum is leuker dan theorie 1.48 1.51 1.46 0.50 0.62 
Geen v~c..hil ~ m~g. PJta.k.,tiku.m 

WOltdt: doolt de te~ngen teukeJt I 
I 
I 

gevonden dan .theo~e 
1 

6. Na de laatste lessen over elek- 2.65 2.48 2.83 -2.96 0.003 
triciteit durf ik beter met elek-
triciteit om te gaan 
V~c.hil ~n meMng tu.6.&e.n jongeM 

en mei6ju. Mei6ju Jte.a.geJten neu-

tJtaat, jonge.M z~jn he..t oneeM 
me..t de beL\J~ng 

I 
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attitude~achtige vragen posttest en gem. gem. gem. t-
~n;teJtP!teta;t{.e van de resultaten alle 11'n meisjes jongens waarde P 

7. Door de lessen over elektrici- 2.08 2.07 2.10 -0.29 0.776 
teit begrijp ik meer van de 
elektriciteit thuis 
Geen veMc.hl tu6.6en jOl1ge.YL6 en 

mw j u. Buden begJvi.jpen meeJt 

van elek.tJti.cA.;teA.;t :thu..i6 na he:t 

ond~j.6teeJtpa.kke:t ge.bltuik:t :te 

hebben 

8. Thuis hoef je niet veel tijd aan 2.75 3.17 2.34 7.11 <0.0005 

natuurkunde te besteden om een 
voldoende te halen voor het 
proefwerk 
Gltoo:t veMc.hl tu6.6en mwju en 

jongeYL6. Mwju moe:ten vee£. Ujd 

aa.n na.:tu.wr.ku.nde bu:teden am een 

voldoende :te kalen, :t~jl jongero 

b1..jrta. neu.tJtaa.i ltea.geJten 

9. Praktikum over elektriciteit is lel k 1.75 1.85 . 1.66 1.99 0.049 

Le~ngen v1..nden pJta.~ku.m leuk. 

JongeYL6 ujken he:t ec.h:te!t leu.ke!t :t, 

v1..nden dan mw j u. 

10. Natuurkunde is moeilijk 2.44 2.06 2.82 -6.68 <0.0005 
Mw j u z1..j n he:t eeYL6 me:t deze 

bew~ng. Jongen.o denken MeJt 

hee.t andeM ove!t 

11. De laatste weken waren de natuur- 2.18 2.29 2.08 2.06 0.041 
del essen heelanders dan gewoonlij 
Ve jongeYL6 vanden de na.:tu.wr.ku.nde-

lu.6 en mee!t a6,u1..jken, van de noJUna.te 

lu.6 en, dan de mw j U 

12. Ik doe graag technische klusjes 2.26 2.71 1.83 7.40 <0.0005 

JongeYL6 doen d~dei£jk vee.t ueveJt 

tec.hM.6c.he k.tu..oju dan mwju 

~ 
, 

7 

1 ( 



attitude-achtige vragen posttest en 
,in.te.Jrpfte,ta.;ti.e. van de resul taten 

13. Natuurkunde is meer een vak voor 
jongens dan voor meisjes 
Hwje,o zJ..1n het met deze beL'lettJ..ng 

nag me.Vr.. aneeYL6 dan jangen6 

14 Ik heb natuurkunde nodig voor een 
vervolgstudie of een beroep 
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I gem. 
alle 11 'n 

3.17 

2.26 

Me,.0!1je,o weten nog nJ..et aft ze 1'la.tuuJt

kunde ItOcU.g hebben. Jongen6 zJ..jn ltet 

een6 met de beJ-oettJ..ng 

15. Ik heb ;n de lessen over 'elektrici- 2.75 
teit in en om het huis' niet veel 
n;euws geleerd. 
EnJ..g veMc.fUl .i..n arr;G:J(}o/tden. 

Mwje,o ltebben mee!t b.i..jgu.eeJtd dan 

jonge.n6 

16. Meisjes hebben later minder aan 
natuurkunde dan jongens 
Gftaot VeMchit .in annoooftden van 

jongen6 en mwje,o, alhoewel bude 

het nogal 011eeYL6 z.i..jn met de uLt

J.Jptta.a.k. De mwje,o z.i..jn het h.i..ettmee 

echtett meett oneeYL6 dan de jongen6 

3.24 

17. Ga je natuurkunde als eindexamenvak 2.17 
kiezen? 
Jongen6 lUezen ovett het algemeel'l 

na.tuuJtkwtde. Mwj e,o z.i..jn h.i..e!tOvett 

wa.t tVtughoudendett. Het veMc.fUt 

.i..J.J zeett gftoot 

18. Ik heb deze test goed gemaakt 
Jongel'1.J.J Z.i..jll ettg op:ti.nU.6wch ovett 

hun ptte,o.taUe,o VOOft de p06tie,ot. 

Mwje,o z.i..jn. gemaUgdett 

2.04 

gem. I gem. 
meisjes ! jongens 

3.35 I 3.00 

2.62 1.96 

2.87 2.63 

3.43 3.06 

2.58 1.79 

2.35 I 1.74 

t

waarde 

3.11 

p 

0.002 

4.80 <0.0005 

2.42 0.016 

3.64 <0.0005 

5.36 <0.0005 

6.42 <0.0005 

TabU. 3 : Het VeMC.hit tU66en mwje,o en jongen6 b.i..j de bearr-twooftcU.ng van de 

a..t.tLtude-ac.hUge vMgen van de p06tie,ot. P.i..J.J de ove!t6c.h!t.i..jcU.ng.6-

kan6 b.i..j de t-toet.o 
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De ~ttenp~etatie van de resultaten is in tabel 3 cunA~e6 weergegeven. 
Hoe groter de absolute t-waarde is, hoe signifikanter het verschil 
tussen jongens en meisjes is. Een verschil is signifikant met een 
onbetrouwbaarheid van 5% (P = 0.05) als de t-waarde ongeveer 2 is. 
N.B. Het gaat hierbij (nog) niet om een verschuiving van de attitude. 
Enkele voorlopige algemene konklusies bij het eerste gebruik van dit 
lessenpakket zijn: 
1. er lijkt een duidelijk verschil in attitude te bestaan tussen meisjes 

en jongens. In veel gevallen lijken die verschil1en statistisch S1g
nifikant; 

2. de attitude van jongens lijkt positiever dan die van meisjes; 
3. meisjes reageren positiever op vragen d.ie met emancipatie te maken 

hebben (vraag 13, 14, 16); 
4. jongens scoren op de natuurkundevragen van de posttest signifikant 

hoger dan de meisjes. 
Momenteel wordt gewerkt aan een eerste revisie van dit lessen-

pakket. Tevens wordt gewerkt aan de voorbeeldlessenpakketten IIhet oog/ 
zien ll

, "het meten van tijd ll en lIenergie". 
Bij een tweede gebruik van herzien materiaal wordt geevalueerd hoe de 
pakketten bij kunnen dragen in het verkrijgen van kennis en vaardig
heden en van een (meer) positieve attitude van in het bijzonder meisjes 
ten aanzien van techniek en natuurwetenschap. in het bijzonder de 
natuurkunde. 

3. Bijeenkomsten met docenten· 

Het is belangrijk eraan bij te dragen dat docenten zich meer 
bewust worden van de situatie, en -waar mogelijk en gewenst- hun 
gedrag herzien. We proberen dat doel te bereiken door het beleggen van 
diskussiebijeenkomsten met natuurkunde-docenten en ook met docenten 
scheikunde, biologie en wiskunde en, zo mogelijk. docenten van techni
sche opleidingen om met elkaar te spreken over de positie van meisjes 
bij het onderwijs in {in het bijzonder} natuurkunde en techniek. 
De houding van een docent in een klas is een erg belangrijke faktor. 
ook in verband met het beroepsbeeld van de leerlingen. Een specifieke 
positieve houding van docenten tegenover meisjesleerlingen, ten aanzien 
van vooral haar attitude tegenover het vak natuurkunde, kan er wellicht 
ook toe leiden dat meisjes minder snel een afkeer krijgen van dit vak. 
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Op de tot nu toe gehouden bijeenkomsten waren de reakties van 
de aanwezige docenten positief. Enkele aanbevelingen die naar voren 
kwamen zijn: 
1. probeer in de klas meer alert te zijn op situaties waarbij sexe

rolpatronen het gedrag van leerlingen en/of van jezelf in de les
situatie beinvloeden; 

2. help mee aan het wegwerken van de onzekerheid die meisjes bij natuur
kunde hebben; 

3. stimuleer meisjes om meer initiatief te nemen; 
4. bedenk bij het opstellen en beoordelen van toetsen dat deze vaak in 

het nadeel van meisjes werken: door onzekerheid zijn meisjes soms 
minder geneigd tot trial and error antwoorden; 

5. pro beer als docent natuurkunde positief betrokken te zijn bij de 
vakkenpakketkeuze van meisjes. 

4. Bijeenkomsten met docentenopleid(st)ers 

Er worden studiedagen gehouden voor docenten natuurkunde, 
scheikunde, biologie, wiskunde en algemene onderwijskunde van de 
Universitaire Lerarenopleidingen, de Nieuwe Lerarenopleidingen en 
andere Lerarenopleidingen. Het is belangrijk dat n;et alleen de hui
dige docenten bijdragen aan verandering. maar stel1ig ook toekomst;ge 
docenten. Men kan tijdens de lerarenopleiding meer aandacht geven aan 
het bewustmaken van aanstaande docenten betreffende meer meisjes
vriendelijk onderwijs in natuurkunde"en techniek. 

5. Onderzoek 

Binnen het MENT-projekt wordt ook onderzoek gedaan. Een door 
MENT uitgevoerd onderzoek naar de vrouw/man rolverdeling in natuur
kundeboeken voor de onderbouw mavo/havo/vwo toont aan dat alle onder
zochte boeken de bestaande opvattingen over rolpatronen bevestigen. 
Gekeken is onder andere naar het voorkomen van personen in illustra
ties en tekst. Bij de illustraties is gelet op het aantal il1ustraties 
per 100 bladzijden. 
Bij de tekstanalyse is gekeken naar 50 bladzijden voor ieder boek 
(tabellen 4 en 5)*. 

* Dumont, Lensink, Raat. De v~amo-man ~atv~d~ng in ~kunde-baeken. 
MENT-rapport 82-05. 
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t I I I 
I % I· % % % % I % I 
I I I I 
I I I I 1 • Bette 153 372 243 I 26 116 •4 4.3 1.9 3.0 3.5 I G, S I I I 
I I I I 
I I I I 2. Brussee 123 129 105 I 7 , 4.7 1.6. .8 - I 2.3 I st , I I I 
I I I I 
I I I I 

3. DBK-na 53 99 187 I 34 128 •0 1.0 t .0 4.0 • 5.0 I S I I I 
I I I I 
I I I I 

4. van den Dool 81 140 173 I 17 110•0 .7 1.4 5.0 I 6.0 I F I I I 
I I I I 
I I I I 

5. Engelhard 91 64 70 I 6 I - - - 6.3 I 1.6 I at I I I I 
I I I I 
I I I I 

6. Huisman 68 29 44 I - , - - - - I 3.4 I at t I I I 
I I I I 
I I , I 

7. Idema 112 112 100 I 4 I .9 - .9 1.7 I I .7 I st I I I I 
I I I I 
I I I I 

8. Jagers lIS 106 92 I I I - - - .9 I - I at I I I I 
I I I I 
I I I I 

9. Jardine 120 211 176 I 25 119.0 1.9 1.4 2.8 112 .8 I S I I 
I I I I 
I I I I 

10. PLON 55 116 211 I 26 117 •2 4.3 2.6 I .7 112.9 I G, S I I 
I I I I 
I I I I 

II. Raat 197 225 114 22 116.0 3. 1 2.2 .9. I 3. I I F" G I I 
I I I 
I I I 

12. de Rover 171 190 1 I 1 12 I 9.5 1.6 - 1.1 I .5.8 I G, S I I I 
I I , 
I I I 

13. Schweers 142 198 139 2 I 1.5 - .5 - I 2.5 I st I I I 
I I I 
I I I 

14. Zandstra 106 292 275 3 I 2.4 .3 - - I 3.4 I F I I I 
"-v-' I '-w ~ • .. • ~ I I 

III I 
I I 
I I 

Tabel 4. Ove!tuc.ht van de. JLe..6uU:a.ten van de a.na.ty.o e van de Ui.u..6:tJr..a.ti..e..6. 
H).elr.b)' j .u..: F: 6o:to , G: geteke.nd, S: .o.:tJUp 06 c.a.JLtoo na.c.hUg , 

.o.t: .o.tywwch. 
Ve Mm van de pe/t(!e.n.ta.ge..6 u.i.t de Iwlomme.n 1 leve/Lt. 
het pe/t(!entage u.i.t kolom 11. 
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I aantal I 
I vrouwen II p. 
I • 
t exp. Anders t 
I ! 
I I 
I I 
I - 2 t 7 tIm 56 
r I 
f - 14 tIm 53 

I 
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aanspr. vorm 

I je, bij proeven: WE 
I 
I we 
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3. DBK-na 13 9 tIm 24 I je 
I I t - t blok I: I 
I ',blok 2: I 
I I 
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10 10 I - 17 tIm 56 
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1 we, je, formeel 
I 

4. van den Dool 

S. Engelhard. 9 9 tIm 471 jet bij proeven: 
, , 
, - 'I deel A: 5 
I I Ideel B: 7 tIm 13 I iemand 

6. Huisman 

7. Idema 

8. Jagers. 

9. Jardine 

10. PLON 

11. Raat 

12. de Rover 

13. Schweers 

14. Zandstra 

6 3 
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De bevindingen hebben tot de volgende konklusies geleid: 
1. in de natuurkunde-boeken komen weinig personen voor; 
2. als er personen voorkomen dan zijn daarbij nauwelijks vrouwen of 

meisjes; 
3. als vrouwen en meisjes al voorkomen vinden we ze voornamelijk in 

traditionele rollen. Dit zelfde geldt ten aanzien van de mannen. 
We kunnen concluderen dat schoolboeken natuurkunde niet roldoor
brekend zijn; 

4. als vrouwen en mannen samen voorkomen, bevinden vrouwen zich in 
een onde~geschikte.positie. 

6. De vervaardiging van video-banden 

6.1. Er zijn in het MENT-projekt specifieke video-banden gemaakt om 
gegevens beschikbaar te krijgen over interaktie- en groepsprocessen in 
de klas. Onderwijsgevenden kunnen hiermee rekening houden, bijvoorbeeld 
in praktikumsituaties. 
Zo zijn er video-opnamen gemaakt van leerlingen uit de klassen 2 en 3 
havo/vwo: 
- van opdrachten, uitgevoerd in groepjes van twee (meestal meisje + 

jongen); deze opdrachten waren zowel natuurkundig als niet natuur
kundig van aard; 

- van interviews, over het yak natuurkunde en toekomstverwachtingen. 
De bedoeling is deze banden te gebruiken als aangrijpingspunt bij 
diskussies met docenten. 
Uit het gedrag van de leerlingen op de video-banden kunnen konklusies 
getrokken worden over het gedrag van leerlingen in de klas en over 
het gewenste gedrag van docenten dat daarbij aan zou horen te sluiten. 
Een aantal docenten heeft laten merken behoefte te hebben aan dit soort 
konkreet materiaal. Een situatie met eigen ogen waarnemen is vaak veel 
overtuigender dan lang diskussieren. 

Twee banden, die geleend kunnen worden door belangstellenden, zijn: 
1. "De slingerproef" 
2. "Diverse proeven en interviews". 
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6.2. Verder is er een video-band gemaakt, "Techniek. een boeiend 
werkterrein .•. ook voor meisjes". van interviews met meisjes die 
een technische opleiding op m.t.s.-niveau volgen of gevolgd hebben 
(o.a. loodgieter, fijnmechanica. huisschilder, ,elektronika). 
Bij deze video-band behoort een speciale brochure. Deze banden kunnen 
ook voor bewustmaking (dekanen, docenten, leerlingen) en voor het 
proces van studiekeus (leerlingen) worden gebruikt. Een dergelijke 
film, "Techniek. een boeiende studie ... ook voor meisjes". is over 
meisjes van HTS en TH niveau gemaakt. 

7. Samenwerkingsverband met docenten 

Er is een samenwerkingsverband met een aantal docenten natuur
'Kunde van mavo, havo en vwo. De samenwerking is voortgekomen uit deel
name van deze docenten aan voorlichtingsbijeenkomsten van het MENT
projekt. die in het voorjaar van 1982 werden gehouden. 
Op de scholen van de deelnemende docenten worden de voorbeeldlespakketten 
uitgeprobeerd. Ook hebben een aantal van deze docenten en hun leer~ 

lingen medewerking verleend bij het opnemen van de video-films. 
In de tweede fase van het projekt wordt een tweede samenwerkingsverband 
opgezet met docenten mavo, lbo en mbo. 

8. Deelname van studenten 

Aan het projekt kunnen studenten in het Kader van hun opleiding 
deelnemen. Een student van de afdeling natuurkunde van de THE werkte 
in het Kader van zijn afstudeerwerk aan het ontwikkelen en uitproberen 
van het lespakket "Elektriciteit in en om het huis" en tevens aan het 
analyseren van video-opnamen van leerlingen. 
Aan studenten van andere opleidingsinstttutenis materiaal gegeven en 
voor onderzoek en ontwikkeling een studiebegeleiding gegeven. 

9. Resonansgroep 

Een Kleine resonansgroep van 'externe deskundigen' heeft als 
taken/doelen: het bewaken van het proces; het geven van kommentaar en 
deelname aan de diskussie over lopende zaken en vragen en ontwikkelingen, 
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die zich vaordoen; het bevorderen van kommunikatie. Hiervoor zijn 
gevraagd: een vertegenwoordiging van het Ministerie van 0 & W, de 

NLO's, de SLO, de LPC. 

10. Kontakten met andere aktiviteiten en instellingen. Informatie-punt 

Op landelijk niveau zijn er kontakten met o.a. de/het: 
SLO (Stichting vaar Leerplanontwikkeling). NLO's (Nieuwe Lerarenop
leiding), ULO's (Universitaire Lerarenopleidingen). LPC (de Lande
lijke Pedagogische Centra), PLON (Project Leerpakketontwikkeling 
Natuurkunde), DBK-na (vereniging Differentiatie Binnen Klassever
band-Natuurwetenschappen). 

Gezamenlijk is gewerkt aan het oprichten van een NVON-werkgroep. 
Hierbij is voorgesteld en besloten om het ~6o~epunt van de 
werkgroep in Eindhoven te vestigen. 
Er wordt getracht zo veel mogelijk afstemming te laten plaatsvinden 
op andere emancipatieprojekten: 
- enkele van de projekten keuzevrijheden; er is samenwerking met 

het Bouwens van der Soye College in Panningen en het Hertog Jan 
College in Valkenswaard; 

- aktiviteiten van de kontaktgroep emancipatie binnen rijksonderwijs. 
Via de GASAT-konferentie zijn internationale kontakten ontstaan, 

onder andere met universiteiten in onder andere Engeland (Chelsea 
College, London), Noorwegen (Institute of Physics, Oslo), West-
Duitsland (Institut fUr die Padagogik der Naturwissenschaften), 
Canada .(Science Council of Canada), de V.S., Zweden en Portugal. 

Bij het MENT-projekt wordt, zo mogelijk, aangesloten bij de 
opzet en eerste ervaringen van recente buitenlandse projekten: 
GIST (Girls into science and technology), Kelly. Manchester. Engeland 
en Jenter 09 fysikk (meisjesen natuurkunde), Lie en Sj_berg. Oslo. 
Noorwegen. 
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11. Meisjes en techniek 

In de eerste fase van het MENT-projekt (1982) werd voora1 
aandacht geschonken aan de natuurkunde. 
Aan het aspekt 'TECHNIEK ' wordt in de tweede fase van het projekt 
(1983) vooral aandacht gegeven. 

Uit tabe1 2 b1ijkt dat het percentage meisjes bij a11e 
technische opleidingen erg klein is; beneden de 6% blijft. De 
scholen voor algemeen voortgezet onderwijs hebben weinig moge1ijk
heden om hierin verandering te brengen. In het avo wordt nog steeds 
geen techniek gegeven. ondanks uitspraken van de Raad van Europa dat 
technische vorming voor a11e 1eerlingen een onderdee1 dient te zijn 
van de algemene vorming. Er zijn ook bijna geen avo-scholen waar 
iets van algemene technieken gegeven wordt. 

De in het MENT-projekt ontwikke1de onderwijsleerpakketten 
kunnen tevens een bijdrage leveren aan het verkrijgen van basisvaar
digheden vooral van meisjes op het terrein van natuurwetenschap •. 
vooral natuurkunde en techniek (zoa1s: het kunnen verrichten van 
eenvoudige reparaties in en om huis). 
Binnen de vakgroep didaktiek natuurkunde van de THE start binnenkort 
een projekt N~e en Techniek dat onderzoekt. hoe meer elementen 
'techniek ' aandacht kunnen krijgen in het natuurkunde-onderwijs van 
het avo. Er worden uitgewerkte voorbeelden op schoolniveau ontwikke1d 
en uitgeprobeerd. Daarbij za1 ook aandacht geschonken worden aan de 
verschillen in interessesfeer tussen meisjes en jongens. 
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DISCUSSIE 

!~.:.I!]I~i9i!]9 
Aan de deelnemers was vooraf een informatiemap gezonden, waarin 

ook vragen als een mogelijke aanzet voor de bespreking. 
De vragen volgen hier onder punt Ir'. 
Bij de discussie trad J.H.Raat op als gespreksleider. terwijl 

I. Mottier het verslag maakte. dat onder III is opgenomen. 

!I~_Qi§s~§§i~:~r~9~D 
De onderstaande vragen bieden de mogelijkheid voor de discussie. De 

onderwerpen van de vragen kunnen ook aanzetten zijn voor aanbevelingen. 

1. ALGEMEEN 
Vindt U het een goed~ zaak te bevorderen, dat meer meisjes gaan 

deelnemen aan het technisch onderwijs; 
Zo ja, waarom? 

2. WAT IS TECHNIEK? 
Hebben leerlingen, voordat zij naar een technische school gaan, een 

goed idee van wat "techniek", wat "een technisch beroep" is? 
Zo neen, hoe zou men dit kunnen verbeteren? 

3.· INSTROOM LAGER TECHNISCHE SCHOLEN 
Wat is (of wat zijn) het belangrijkste knelpunt (of de belangrijkste 

knelpunten) die verhinderen dat meer meisjes dan tot nu toe naar een lts 
gaan? 

Hoe zou men dit kunnen verbeteren? 

4. INSTROOM BOVENBOUW LAGER TECHNISCHE SCHOLEN 
Wat is (of wat zijn) het belangrijkste knelpunt (of de belangrijkste 

knelpunten) die verhinderen dat meer meisjes dan tot nu toe, in een (brede) 
scholengemeenschap lbo, naar de bovenbouw van de LTS van die scholenge
meenschap gaan? 

Hoe zou men dit kunnen verbeteren? 

5. PROBLEMEN OP DE OPLEIDING 
Het kan voar een meisje op een echte 'jongens'-opleiding soms moeilijk 

zijn: 
- misschien hebben de docenten niet zo'n hoge verwachting van haar; 
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- misschien voelen ze zich wat verlaten in een hele klas of groep met 
jongens; 
misschien is de leerstof en ZlJn de leermiddelen vooral op jongens gericht. 

Vraag; a. welke vooral zijn de moeilijke omstandigheden voor een meisje 
op een technische opleiding, en 

b. hoe kunnen we die verbeteren? 

6. SAMENWERKING VAN SCHOLEN 
Een technische school kan iets doen aan het vraagstuk 'meisjes en 

technisch beroepsonderwijs': de toelating bevorderen door gerichte voor
lichting, enige begeleiding van speciaal de meisjes, bewustmaking rol 
docenten, ... Maar er is op school zoveel te doen. De lijst van activiteiten 
is al zo lang. 
Vraag: helpt het, als scholen in het streven naar 'meer meisjes naar een 

technische opleiding' met elkaar samenwerken; zo ja, hoe zou dat 
kunnen? 

7. LERARENOPLEIDINGEN EN NASCHOLING 
Leraren van .technische scholen zijn niet gewend aan meisjes- leerl ingen. 

Bij het avo (mavo, havo, vwo) blijkt, dat docenten -vaak onbewust- van 
meisjes andere verwachtingen hebben dan van jongens. Het lijkt belangrijk, 
dat leraren zich hiervan bewust zijn, en ook, dat zij ... 
Vraag: a. wat dienen leraren (wiskunde. natuurkunde, technische vakken) 

te leren met het oog op meer (meisjes-) emancipator;sch onder
wijs. 

b. hoe leren opleiders van lerarenopleidingen dit, 
c. hoe kunnen aanstaande leraren dit in de opleiding leren, 
d. hoe kunnen leraren-in-functie dit via nascholing leren? 

In:._~~r~12g 
De discussie wordt min of meer gevoerd aan de hand van de discus-

sievragen. 
Ad 1. Iedereen is erover eens, dat het een goede zaak is, dat meisjes 

naar de techniek worden gebracht. Het moet mogelijk zijn, dat ze kun
nen deelnemen. Sommigen menen echter dat men n;et moet doorslaan naar 
de andere kant. Formele belemmeringen zijn er niet meer, er moet iets 
gedaan worden aan de praktische problemen. 

Anderen zijn van mening dat men best eisen kan stellen. 
Wanneer men nu verplicht van iets kennis neemt, kan men later bewus
ter kiezen. 
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De op deze studiedag aanwezigen vormen een niet-rerresentatieve 
afspiegeling van de lts-wereld. Men moet zich realiseren dat een aan
tal lts-docenten het niet zo nodig vindt nu meer meisjes naar de tech
niek te brengen. 

Ad 2. . Er wordt betwijfeld of leerl ingen, wanneer zij naar de technische 
school gaan, een goed beeld hebben van techniek. Oat geldt trouwens 
evenzeer voor jongens. Oe gang naar de lts komt dikwijls tot stand door 
negatieve selectie. niet vanwege een positieve belangstelling voor de 
techniek. Het lbo wordt soms gezien als restonderwijs. Niet alleendoor 
de onderwijsgevenden in het basisonderwijs. maar ook, en miSschien nog 
wel sterker, door de ouders. 

De vraag rijst of dat komt omdat techniek in de maatschappij laag 
gewaardeerd wordt. of door andere oorzaken. Het eerste wordt betwijfeld, 
want scholen als de mts en de hts hebben wel prestige. Bij de geringe 
waardering voor het lbo speeltook een milieu-effect mee. Oaarbij is 
de waardering voor vrouwelijke technieken nog geringer. 

Er wordt wel een oplevende belangstelling voor techniek gesignaleerd, 
als gevolg van de arbeidsmarktsituatie. Oat kan echter wel eens een 
slechts tijdelijke belangstelling zijn. 

Parlementsleden, die het onderwijsbeleid beinvloeden, komen in de . 
regel niet uit het lto en lhno. 

Ad 3. en 4. Oe geringe instroom van meisjes in het lt~ komt, doordat de drem
pel naar de techniek voor meisjes zo hoog is. Meisjes kiezen iets, dat 
voorbereidt op wat zij als hun toekomstige taak zien. Voor velen moet 
men beginnen met de categorale lts af te schaffen. Oat kan alleen door 
een zekere dwang van buiten af. 

Het voortgezet basisonderwijs heeft voordelen. mits verworvenheden 
van lbo er een plaats in vinden. 

En dan nog zal er een actief op roldoorbreking gericht beleid ge
voerd moeten worden. Want als er niets gebeurt ontstaat ook in geinte
greerd onderwi j s weer een schei di ng tussen hui shoud- en techni sch,'onder
wijs. Oatzelfde isgebeurd in Canada. en daar is een maatschappijsysteem 
dat vergelijkbaar is met het onze. In Oost-Europa ziet de maatschappij 
er heel anders uit. en daarom kan men niet zonder meer onderwijssitu
atiesdaaruit overnemen. 

Oe schoolkeus komt tot stand door personen die. minder of meer. 
beinvloedbaar zijn: leerlingen en ouders en schoolhoofden. 

Er moet in de nascholing voor teamleiders in het basisonderwijs 
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aandacht komen voor verbreding van studiemogelijkheden voor meisjes. 
Men kan ook proberen zich te richten op ouderverenigingen en verenig
ingen van schoolbesturen van lagere scholen. Het is ook met de huidige 
schooltypen al mogelijk om gunstige regelingen te treffen. Categorale 
scholen zijn niet alleen maar af te wijzen. Er zit meer realiteitszin 
in. In het lto is men niet zo voar alles maar samentrekken. Oat die 
roep in het lba ontstaat, komt lang niet altijd door de categorale 
scholen, maar door het verschijnsel van de negatieve selectie. 

Men moet al vraeg een arientatie geven op techniek en landbouw, 
zodat de wa-a.rderi.ng stijgt i.n het basisonderwijs. 

Om meer mei sjes at>· de 1 tste kriJgen ~ .~aJ _erbi j~dE! gemi ddeJ de 
school wel het en en ander moeten veranderen. Het klimaat op de scho
len moet gunstig worden, de mensen op school moeten het echt een goe
de zaak gaan vinden. Ook de mannen moeten veranderen: veel mannen heb
ben er moeite mee als vrouwen een betere technische prestatie leveren. 
Als er te veel vrouwen kamen, gaan mannen zich bedreigd voelen. 

Er is nog geen een categorale lts met een directrices terwijl 
er wel lhno-scholen met een directeur zijn. 

De Floor Evers Scholengemeenschap in Eindhoven heeft een plan ont
wikkeld om meisjes in de technische richtingen van de bovenbouw extra 
te ondersteunen. Het liefst door het oprichten van aparte meisjes
groepen, maar daar zijn nag niet voldoende leerlingen voor. 

Anderen vragen zich af, of dat een goede strategie is, omdat in 
de fabrieken oak niet apart rekening wordt gehouden met meisjes. Als 
een tijdelijke ondersteuning is extra aandacht wel goed. 

Het is belangrijk am meisjes weerbaarder te maken. Diegenen die 
nu de technische scholen bezoeken, zijn zij dre het 'overleefd' hebben. 
Door aanpassing. 

Samenwerking van scholen is in theorie wel mogelijk. Men kan lhno
scholen zo inrichten dat leerlingen na twee jaar kunnen overs tappen naar 
het lt~. Al1erlei gradaties van samengaan zijn voorts denkbaar: scholen
gemeenschap - gemeenschap van scholen - samenwerking van scholen. 

De mo~el;jkheden zijn er wel. Er wordt alleen erg weinig gebruik 
van gemaakt, omdat iedere school graag de eigen leerlingen vasthoudt. 

Men kan voorts denken aan uitw;sseling van ervaringen tussen pro
jecten, aan regionale bijeenkomsten. Scholen zullen bereid zijn naar 
e"lkaar te luisteren, maar waarschijnlijk niet onder de noerner 'roldoor
breking'. Het is beter om bijvoorbeeld over leerlingbegeleiding te 
spreken. Roldoorbreking is voor veel mensen nog een moeilijk begrip. 
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Het vraagt een uitspraak, het leidt tot bepaald gedrag. tot nadenken 
over waarden. Dan trekken veel mensen zich terug. Anderen bepleiten wel 
duidelijkheid. Dan zal de groep die meedoet, k.1einer zijn. maar wel 
doelgerichter. Men heeft meer een speerpuntfunct;e. Of men het een of 
het ander doet. ;s een kwestie van strategie. 

Het is belangrijk wanneer de schoolleider achter een project staat. 
Op een heel grate school zullen er altijd voorlopers zijn. en mensen 
die niet zo hard lopeno Een positieve houding van de schoolleider kan 
ertoe bijdragen dat geen tegenwerking ontstaat. 

Het is belangrijk om roldoorbreking mee te nemen in andere pro
jecten, zoals het mavo-project. het lbo-project. 

Lerarenopleidingen hebben een belangrijke functie. Ook bij de na
scholing dient veel aandacht te zijn voor roldoorbrekend onderwijs, 
zeker bij de technische scholen. 

~n~~l~_~~~l~~r~ng~_QQ~~r~ing~n_~n_~lQ!sQnsl~~i~~ 

Gesignaleerd wordt dat het thema van de dag eigenlijk tesmal is: 
dat men over meisjes en jongen& moet praten. 

Verder moet men de maatschappelijke werkelijkheid niet uit het oog 
verliezen en niets forceren. 

Mensen uit projecten zijn erg blij, dat ze wat informatie kwijt 
konden. Deze contacten moeten worden voortgezet. Het is boeiend om 
hierbij veel mensen uitde praktijk te ontmoeten. De nadruk op de rol 
van de school is belangrijk, maar men moet toch niet de maatschappe
lijke contekst uit het oog verliezen. In de maatschappij is 'vrije keus' 
vaak een fictie. 

Nog onvoldoende is aan bod gekomen wat in de huidige scholen al 
gedaan kan worden, met name in het derde en vierde jaar. 

Een vervolgdag over een half jaar is belangrijk. 
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CONCLUSIE 

Welke conclusies kan men,aan het einde van dit verslag gekomen, 
trekken? Wat is het efect geweest van de studiedag; wat heeft het overleg 
opgeleverd? 

Er was op de studiedag een intensieve ontmoeting van vertegenwoordigers 
van lts'en, van het ministerie van onderwijs en wetenschappen, projectmedewerkers, 
lerarenopleiders en studenten over de vraag hoe men kan bijdragen in het ver
minderen van de achterstand van meisjes in het technisch onderwijs. Omdat er ook 
een studiedag is gehouden over 'meisjes en hoger technisch en technisch weten
schappelijk onderwijs' en een conferentie van tweedagen over 'meisjes en 
middelbaar technisch onderwijs. leerlingwezen en kort middelbaar beroepsonderwijs' 
ontstaat er. onder meer door de verslagen, waar dit er een van is, een totaal 
beeld van de pos;tie van meisjes en vrouwen in het technisch onderwijs. Daarbij 
hoort het overzicht van lopende activiteiten op het terrein van 'meisjes en techniek'. 

Er is een aantal voorstellen gedaan voor beleidsmaatregelen, zowel bij de 
presentatie van de projecten als in de discussie. Men vindt ze impliciet en 
explic;et in dit verslag. Somm;ge ervan hebben betrekking op een klein stukje 
beleid. Andere hebben een grotere omvang. 

De mogelijkheid bestaat. dat zulke aanbevelingen hier en daar worden uitgewerkt, 
in de praktijk gerealiseerd en aldus bijdragen aan de reductie van het 
vraagstuk 'meisjes en techniek ' . 

Het was bij de studiedag niet het plan aan het eind ervan tot een samenhangende 
lijst van aanbevelingen te komen*. De bijeenkomst zou daardoor te veel onder 
de druk hebben gestaan van het komen tot zo'n product. Het gaat veel meer om het 
proces 'hoe kunnen we op deze weg verder ' . 

Het kennis nemen van dit verslag kan, naar wij hopen, een rol spelen bij 
deze ontwikkelingsgang buiten de directe kring van de deelnemers aan de studiedag. 

*Een zekere samenvatting van beleidsaanbevelingen vindt men in 'Meisjes 
en techniek', MENT-publikatie 83-09. 



B1JLAGE 1 
PROGRAMMA 

MEISJES EN TECHNIEK 
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Studiedag 
3 mei 1983 

9.45 - 10.15 uur 
10.15 - 10.45 uur 

10.45 - 11.30 uur 

11.30 - 12.15 uur 

12.15 - 12.45 uur 

12.45 - 14.15 uur 

14.15 - 14.45 uur 

14.45 - 16.45 uur 
16.45 uur 

Technische Hogeschool Eindhoven 
gebouw N-laag, zaal NA 02.29 

Ontvangst, koffie 
Opening 
De positie van meisjes bij het lager technisch 
onderwijs. 
Inleiding op het thema Jan. H. Raa:t 

De betekenis van AT voor roldoorbreking 
B. PlaegmakeJt6 

Achtergronden van het project roldoorbrekende 
leerlingbegeleiding in het lbo Th. Genm~d 
Aanvullende informatie hierover J. van. deJt HaJL6t 

Vragenronde; discussie 

L U N C H 

Het MENT-project MaJtja Lel1.6ink 

MENT mwju, natuUAkun.de en. techniek 
Discussie 
Sluiting 
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BIJLAGE 2 

MEISJES EN TECHNIEK 

I~sb~i~~~_~~~_~2~i~~g_~~r~!~rr~iD~_QQ~_Y22r_ID~i~j~~ 
~~~_~~~g~_~_g~_~~~~_~~q~~g~_~~_g~_~q~D~~~ 

Eindhoven. 14 en 15 april 1983. 

De achterstand van 
meisjes in het 
technisch onderwijs 
wegnemen. 

Naast gerichte voor
lichting nu ook 
aanpassingen op 
schoolniveau. 

Het technisch onderwijs 
is veelomvattend. 

INlEIDING 
Meisjes en (jonge) vrouwen hebben. vergeleken met 
jongens en mannen. een achterstand in het onderwijs 
in techniek. 
Technische beroepsopleidingen worden voor het 
grootste deel door jongens en (jonge) mannen 
bezocht. 
Het is van belang bij te dragen aan het reduceren 
en het wegnemen van die achterstand. 
Het gaat bij deze studieconferentie om het tech
nisch onderwijsin het algemeen. De aandacht is 
in het bijzonder gericht op de leerlingen. die 
zich via een lagere technische school op een 
technisch beroep voorbereiden. Deze bijzondere 
betangstel1ing hangt samen met de serie voorlich
tingsmanifestaties MEISJES EN TECHNIEK. 
Ats men de belangstel1ing van meisjes voor het 
technisch onderwijs door yoorlichtingsbijeenkomsten 
bevordert, is net noodzakel1jk tegelijk te onder
zoeken of bijv. door maatregelen op schoolniveau 
aanpassingen van het onderwijsgewenst zijn die 
kunnen bijdragen tot een betere schoolloopbaan van 
deze meisjes. 

Het technisch onderwijs is veel omvattend. Dit 
alleen reeds, a1s men let op de onderscheiden 
niveaus. 
Een aantal onderdelen van het onderwerp van de 
conferentie heeft vanuit het streven naar 
emancipatie een vrij algemeen karakter. Voor andere 
facetten geldt, dat die vooral gelden voar een of 
meer niveaus van het technisch onderwijs, of dat de 
aard van dat aspect van de problematiek verschillende 
accenten krijgt, afhankelijk van de leeftijdsgroep 
van de leerlingen en studenten. 
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Wat is nu het onderwerp van de studiebijeenkomst? 
Oat is tweeledig: 
- het gaat om bijdragen in de:oplossing van het 

vraagstuk van emancipatie bij het technisch 
onderwijs. het gehele technisch onderwijs; 

- toch wordt vooraf ook een duidelijk accent gelegd. 
Naast aandacht voor de genoemde problematiek in 
zijn geheel gaat de belangstelling in het bijzon
der uit naar het technisch onderwijs dat gege
ven wordt via het lager technisch onderwijs. 

Waar hier wordt gesproken over technisch onderwijs 
wordt het technisch beroepsonderwijs bedoeld, zoa1s 
het gegeven wordt op de lts. via het leerlingwezen, 
het kmbo, op de mts. de hts en de tho 
Hier~aast kan men ook denken aan: 
- het lhno. Het vraagstuk van emancipatie op de lts 

hangt samen met hetzelfde streven op het lhno. 
Waar van belang wordt daar op de conferentie ook 
aandacht aan ges~honken; 

- andere vormen van beroepsonderwijs. We noemen als 
voorbeeld het landbouwonderwijs. 
Omdat het onderwerp van de conferentie toch reeds 
een omvangrijk gebied bestrijkt gaat de aandacht 
hier voornamelijk u;t naar het techn;sch beroeps
onderwijsi 

- elementen van technisch onderwijs bij het 
basisonderwijs en het avo. 

Bij het basisonderwijs kan dit van belang 
zijn met het oog op het be~in van het vor
men van een beroepsbeeld. Ook indien men 
let op het vervolgonderwijs op ongeveer 
12-jarige leeftijd. 
Waar dit van belang ;s voor het technisch 
onderwijs wordt daar in de conferentie 
aandacht aan ~eqeven. 
Na het avo (mavo, havo, vwo) dienen leer
lingen een beroepsopleiding te gaan vol gen. 
Het is juist een bezwaar, dat zo weinig 
meisjes dan voor een technisch opleiding 
kiezen. Een deel van de hier genoemde pro-
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blematiek hangt dan ook samen met het keuze
proces. In dat opzicht is het op de conferentie 
een aandachtsgebied. 

Het onderwerp van de conferentie is aandacht voor 
de positie van meisjes bij het technisch onderwijs. 

Het dient bij de conferentie te gaan om mogelijke 
maatregelen. die zoveel mogelijk direct in de 
practijk toepasbaar zijn. 
Daar komt bij. dat er aanwijzingen zijn. dat de 
kans op werkgelegenheid in technische beroepen 
relatief grater is dan bij andere delen van de 
arbeidsmarkt. zoals bijv. het onderwijs. de 
administratieve en ook de tertiaire sector. 

Op het terrein van de emancipatie vindt een aantal 
activiteiten plaats. SOlll11ige daarvan liggen voor 
een deel op het terrein van het technisch onderwijs. 
Er zijn slechts enkele projecten en vergelijkbare 
activiteiten, die zich vooral of uitsluitend op het 
technisch onderwijs richten. 

Er bestaat thans nogal aandacht voor de problematiek am 
het technisch onderwijs zo goed mogelijk af te 
stemmen op het moderne. zich vernieuwende bedrijfs
leven. Bij het streven het technisch onderwijs meer 
voor meisjes toegankelijk te maken gaat het am dit 
deel van het emancipatie-streven. Waar dat tegelijk 
mogelijk is, dient het zoeven genoemde karakter van 
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs ook 
de aandacht te hebben. 

( ... ) 

INHOUD 
- analyse van de situatie; daarbij ook aandacht 

voor: 
- de problematiek 
- wat zijn de oorzaken 
- wat zijn de knelpunten 
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- lopende aktiviteitenj 

- inventarisatie van de problematiek; oorzaken; 
knelpuntenj 

- overzicht lopende emancipatie activiteiten; 
hieronder valt ook: onderzoekj 

- overleg op werkniveau van de lopende projecten; 
- wat kunnen we doen op korte en op middellange 

termijn, ook: het mogelijk omzetten van 
onderzoekresultaten in een actieprogrammaj 

- het komen tot beleidsaanbevelingen. 
( ... ) 

EVALUATIE 
Als evaluatie wordt op de TH Eindhoven na-een half jaar 
een studiedag voor dezelfde deelnemers van deze conferentiE 
gehouden. Op die bijeenkomst is er tevens de mogelijkheid 
over vervolgactiviteiten te spreken. 

DOELGROEP 

De doelgroep wordt door hen gevormd. die een actieve 
rol hebben op het aangegeven terrein. 
Hiertoe behoren 
- projectmedewerkers, 
- onderzoekers, 
- vertegenwoordigers van LPC, SVO, SLO, 

CITO, de inspectie, 
- lerarenopleiders, 
- vertegenwoordigers van het leerlingwezen, 

het kmbo en de mts. 
- beleidsmedewerkers van ministerie O&W. 
- enkele docenten, 
- enkele studenten. 
De deelnemers worden uitgenodigd. 
Het totaal aantal deelnemers is maximaal 30. 
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BVLAGE 3 

MEISJES EN HET TECHNISCH ONDERWIJS AAN 16 TOT 20 JARIGEN 

~~!_!~rr~iDl_b~!_9Q~11_~g~lij~~_~i!~Qm~!~D 

~~g~_~~~a~_~_4~_~e~D~~~~e 

1. In deze studieconferentie gaat het om de problematiek 
'meisjes en techniek' (afgekort met M&T). 

Meisjes en (jonge) vrouwen nemen nog zeer weinig deel om oplei
dingen v~~r technische beroepen. Het is wenselijk daariets aan te doen. 

He;t ga.a:t elt Melt om te bevo!tdelten, da;t m-ieJr. mwje;., dee1.. 

nemen cc.a.n. tec.hYU..6c.he beJr.oepen. 

2. \~at verstaan we hier onder tec.Wek en onder tec.hn.i.6c.he 

beJr.Oepen? 

We verstaan er voornamelijk die beroepen onder'. waarvoor men 
een opleiding ontvangt op een technische school. Oat kan zijn een 
lagere technische school (lts). een middelbare technische school (mts). 
een hogere technische school (hts). een technische hogeschool (th); 
maar het kan ook een opleiding zijn via het leerlingwezen en het 
kort middelbaar beroepsonderwijs (kmbo). 

Men zou het beroep van schilder of ' be hanger geen tech
nisch beroep kunnen noemen. Maar je kunt er wel voor 
worden opgeleid via een lts en/of via het leerlingwezen. 
Dit punt laten we hier verder rusten. omdat het voor de 
discussie weinig relevant lijkt tot een zeer nauwkeurige 
begripsomschrijving te komen. 

3. Het gaat hier om de opleiding van meisjes voor technische 
beroepen. Als meisjes en vrouwen een traditioneel mannenberoep uitoe
fenen. kan het belangrijk zijn aan de beroepssituatie zelf iets te 
doen. We geven een eenvoudig voorbeeld. Als een klein aantal vrouwen 
verspreid over verschil1ende afdelingen van een grote fabriek werkt, 
kan het een goede zaak zijn. indien zij, via een kleine organisatorische 
handreiking. elkaar regelmatig kunnen ontmoeten. Over die soort van 
ondersteuning in het werkveld gaat het hier niet. 

Ve .6.tu.diec.on6eJten..:ti.e gaat oveJt he;t vJtaag.6:tuk van mwje;., en 
tec.hni.6c.he beJtoep.6opleidingen. 

4. Het gebied van de technische opleidingen is nogal groot. 
Er is een var;atie in afdelingen: elektrotechniek. werktuigbouwkunde. 
fijnmechanika. elektronica, ..• 

Ook is er een onderscheid in nivo's. Dit gaat veelal samen met de 
leeftijden van de leerlingen en studenten. 
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We k i ezen hi er' voor deze verde 1 i ng: mts, kmbo en 1 e'er 11 I'lgwezen 
(leerlingen van 16 - 20 Jaar); Its (Ieerlingen van 12 - 16 jaar); 
hts en th (studenten van 18 - 24 jaar). 

Ve -6:tu.die.oog bepeJl.kt zic.h Wat de opte.idingen behte.M ~o.t 
de. U-6. 

Aan dezelfde problematiek, maar dan voor de mts, het leerling
wezen en het kmbo is een aparte -6tUdie.eonneJl.e.ntie ~,te.eJt.tingwe.ze.n, 
kmbo* gewijd. Op een afzonderl ijke .6:tu.die.da.g ha, .th** komt het thema 
aan de orde voor die soort opleidingen. 

Voor de reductie van het vraagstuk M&T zijn be.t~aanbe.ve.tinge.n 
te formuleren. Daarin kan men twee facetten zien: een van een meer 
algemene aard aangaande M&T en een, die zich speciaal richt op de 
afzonderlijke school- en/of studiesoort: lts; mts, leerlingwezen, kmbo; 
hts. tho 

Ook bij deze studiedag kan men deze twee soorten van 
voorstellen formuleren, zoals heteveneens geldt voor de studieconferentie 
mts, leerlingwezen, kmbo en de studiedag hts, tho 

De opbrengst van a1 die bijeenkomsten kan tot drie afzonderHjke 
rapporten 1eiden. Ook kan een samenvattend verslag verschijnen. 

Voorlopig gaat het vooral om voorstellen voor de. afzon-

derlijke opleidingen. Dit klemt temeer. omdat het doel isvooral te 
komen tot direct toepasbare en praktische voorstel1en. 

5. De toekomstige wVtkgelegenkei.d van het beroep. waarvoor 
wordt opgeleid, is een belangwekkende vraag bij opleidingsinstituten. 
Terecht vraagt dat punt veel aandacht. 

Voor vrijwel alle opleidingen in Nederland geIdt thans, dat 
de werkgelegenheid van de gediplomeerden nogal klein is. 

Er zijn aanwijzingen. dat bij het verbeteren van de arbeids
markt de sector van de technische beroepen vrij gunstige perspectieven 
heeft. 

Oat geeft. wat deze zijde van het vraagstuk M&T betreft, vol
doende vrijheid te bevorderen. dat meer meisjes zulke ppleidingen gaan 
vol gen. 

0. Om een aantal redenen vinden we het belangrijk een grotere 
deelname van meisjes aan het technisch beroepsonderwijs te bevorderen. 
Het gaat hierbij vooral om twee dingen. 

In de. e.eJl.-6.te pl.a.a..t.6 kunnenwe proberen meer meisjes ertoe te 

* 14 en 15 april 1983 
** 11 mei 1983 
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bewegen naar een technische beroepsopleiding te gaan. Oit kan door 
een gerichte voorl;chting op de toeleverende scholen. Aan meisjes-leer
lingen kan men duidelijk maken. dat het uitoefenen van een technisch 
beroep dikwijls aantrekkelijk is en dat ook meisjes voor een dergelijke 
beroepsopleiding kunnen kiezen. Apart hiervan is het nuttig er aandacht 

_.aan te geven. dat de keuze van examenvakken belangrijk is voor de 
keuze van de latere beroepsopleiding. In het MENT-p~ject* heeft men 
ook daarom gekozen voor een beinvloeding van het natuurkunde-onderwijs 
in het tweede en derde leerjaar van het avo. 

In de tweede plaat4 is het nodig te zien naar het technisch 
onderwijs. Is -het wenseHjk.ofsoms zelfsnOOdzakelijlc, daarin wijzi
gingen voor te stellen? E~n van de redenen, waarom het noodzakelijk is 
ernaar te kijken. is dat het niet verantwoord zou zijn meisjes te 
beinvloeden naar technische scholen te gaan. terwijl men zich niet 
tegelijk zou afvragen welke situatie zij daar treffen. 

Er zijn verschil1ende maatregelen te bedenken. waarvan het 
zeker is of waarschijnlijk. dat ze'een positfeve invloed hebben op de 
deelname van meisjes aan het technisch onderwfjs. 

Die voorstellen kunnen ongelijksoortig zijn. als men let 
op de omvang van een mogelijke uitvoerbaarheid. Ze verschillen ookin 
karakter. indien men zou letten op degenen. naar wie zoln aanbeveling 
is gericht. We onderscheiden hierbij vooral enerzljds de scholen en 
anderzijds de centrale overheid, het ministerfe van 0" W. Een 
voorbeeld van een maatregel naar de school is hetgeven van gerfchte 
voorlichting, en daarbij goed aangeven hoe dit zou kunnen. Naar het 
ministerie van 0 & W is het voorbeeld van een beleidsaanbeveling het 
stimuleren van bepaalde ontwikkelingen. ook daarbij met aanwijzingen 
hoe dit optimaal mogelijk zou zijn. Er zijn anders gerichte aanbevelin
gen mogelijk. zoals bijv. naar opleidingen van onderwfjsgevenden. 
Enige voorzichtigheid is daarbij passend, omdat een wezenlijke bijdrage 
aan het aangegeven vraagstuk zo moeilijk is. dat er meer nodig zou 
kunnen zijn dan het alleen doen van aanbevelingen. 

Ve. !:itud!-e.dag M eJtap geJtic..ht b..i..j :te. dJr.age.n ..i..n. ha Ramen 

:to:t beteA.d6aa.nbeveU.ngen na.aJt ha mi.n.i..6:teJt..i..e van 0 6 flI en a..anbe
ve.U.ngen na.aJt de -6c.hoien :toe. 

7. De aanduiding meL6je6 enerzijds en :tec.hnlek anderzijds 
wijzen in het algemeen nog op twee verschillende werelden. Maar er 
treedt wel een duidelijk aanwijsbare verandering op: het procentuele 

* r1EtH = tiEi sjes. Natuurkunde en Techniek 
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aantal meisjes-leerlingen en -studenten van technische opleidingen is 

wel erg laag. maar het neemt. zij het (te) langzaam toe. 'Ookkunnen we 
wijzen op de toenemende bewustwording van het belang van een verschui
ving in de traditionele man-vrouwrolverdeling •. 

Het vraagstuk M&T is. als een ervaren probleemstelling zo jong. 
~at ook bij degenen. die een functie hebben bij de technische opleidin

. gen en de betreffende beleidsvoering aarzelingen zijn aan te wijzen. 
Dit is eerder te verwachten dan een duidelijke. overa1 zichtbare koers-

. verandering. Tien jaar ge,ledenirrmers was het vlUla.g.6tukM&T alszodanig 
nauwelijks bespreekbaar. En deachtergrond van de voorgestelde wijzi
gingen grijpen tamelijk diep in, want het gaatom vrij grote maatschap
pelijke veranderingen. 

Een gevolg hiervan voor de studieconferentie is. dat de moge
lijkheid bestaat. dat de bijeenkomst vooral het karakter zal hebben van 
een intensieve kennismaking op het terrein van de vragt:m rond MItT. en 
dat die weg naar het gestelde doel leidt. En dat is het bijdragen in 
het formuleren van beleidsaanbevelingen naar de centrale overheid en 
naar de scholen. De besprekingen hebben dan een betekenis als een eerste 
fase, voorafgaand aan een voortgaande beleidsvorming: de ontmoeting van 
personen met een functie op het terrein van: de technische beroepsopleidingen, 
opleiders van onderwijsgevenden, de verzorgingsstructuur, emancipatie
projectmedewerkers en het ministerie van 0 & W. 

Ve. ~:tucUe.da.g be.aoeft 'een on:tmoe;t.[ng :te z~j n van degene.n., 

cUe u.c.h beu.g nouden ma ha vlUla.g.6:tuk. Vdn de vtVL6chuiv.i.rIg en doolt

bltefU.ng van de tIr..a.di...tione1.e. ma.n-VltOUWILO!veJtdeU.ng bt het :te.c.hM.6ch. 

be.Jr.Oep.6onderowij.6. 

8. Het gaat bij deze studiebijeenkomsten omeen mogelijke on
de.Jr.6:te.uning, hetzij direct op schoolnivo hetzij van de zijde van de 
centrale overheid. die gericht is op de diJr.ecte p4dkt~jk. 

Het gaat ook om maatregelen. die (zoveel mogelijk) passen bin
nen de bestaande structuur. 

Men kan oordelen. dat vooral melSJes baat zullen hebben bij 
de invoering van het vak 'algemene technieken'. Het algemeen 
invoeren hiervan worqt opgevat als een structuur-doorbrekende 
maatregel. Het formuleren van een aanbevelingtot zo'n 
maatregel ligt niet in de bedoeling van de conferentie. 
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9. De GASAT-con6~~~*, die in 1981 in Eindhoven werd 
.gehouden, besteedde afzonderlijk aandacht aan de opleiding van do
centen, aan de steun aan meisjes en vrouwen, aan curriculum en 
1 esma teri aa 1 • 

Die conferentie kwam tot zu aanb~veting~t en wel betreffende: 
. 4~tiek.~t ~~ i.n6olU'l"lltti.~-neb1e!tk.t oplUding~ van ondeJr.Wijllg~v~
d~, c.uJt.JLic.ul.u.m ~ tuma.teJtiA.a.l, 1I.te.un aa.n mei6ju ~ vlWuwen, hu 
do~ van ond~zoek.. De aanbevelingen worden hier volledig vermeld, 
omdat ze bij de studieconferentie van belang kunnen zijn. 

Aanbevelingen van de GASAT-conferentie (Eindhoven. 1981U ) 

1. S:ta.:ti.4:t:.i..c.4 must separate the data of girls and boys in 
order to make different educational outcomes visible. 

2. An i.n6olU'l"lltti.on ne;OooJtk must be buil t .; n order to 
facilitate communication between educators, scientists and researchers 
involved. 
This purpose will be served best by an international clearing house, 
gathering information on: 

- (research) literature 
- resources 
- career information. etc. 

3. Teach~ educa.tion can play an effective role 
- in pre-service education 
- in in-service education 

Both forms of education must be oriented towards the following 
objectives: 

- make teachers aware of society·s attitude towards (young) 
women; 

- make teachers aware of their own attitude; 
- make teachers aware of classroom interactions (teachers' -

students and students ~ students); 
- make teachers aware of careeropp-ortuni ties-for gi rl sand 

boys in science; 
inform teachers about alternative strategies in science 
teaching. 

* GASAT = Girls And Science And Technology 
** uit: Raat, Harding. Mottier, G~ And Sci~ce And T~chnotogy, vol 3 
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These objectives cannot be rul1filled only by p'rqviding 
information. Other methodologies must be used too in. order to bring 
about attitude change. 

4. C~ulum and ~eaeking mat~ can contribute to 
promote girls' opportunities. 

- Sex discrimination in teaching material and textbooks must 
be removed. 

- Examples and illustrations in textbooks must be based on 
girls' experience too. 

Se i ence must be presented' as an . ei1dea vour: . of . women and men 
with historical, cultural, social and economic implications: 

- The content of textbooks must not be too far from daily 
life. Presentation should not be abstract, formalized and 
theoretical, but rather concrete, connected with real life 
processes. 

- Science lessons must pay attention to the social implications 
of science and technology. They must deal with the benefits 
of technological development, but also with the negative 
consequences, and/or controversial issues. 

- Textbooks can use the biography of w~n scientists as an 
illustration of science as a human activity.' 

- Career materials must be developed for girls. , 

5. Informative, SOCial and emotiOnal ~uppo4t must be given to 
girls and young women. Some examples: 

Informative support: information about consequences of subject 
choice, info"'!8tion about (non-traditional ) careers'. 

Social support: positive image in media, financial aid. extra 
courses. Emotional support: role models, female networks. 

6. More ~e6~ch is needed in order to know the problems and 
thereby change the situation. 

Evaluation research into the effects ·of ongoing projects is 
important to form a body of knowledge as a basis for futur experiences. 

Longitudinal evaluation is essential in this context. 
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BULAGE 4 

Marie sleutelt zich wijs* 

~i~J~~_~~_~~~_~~s~ni~£~_Qng~~ij~ 
(enkele passages uit de conferentiemap) 

1 Inleiding 

!ljd Mo.ttielt . 

HANOROVER-~oject 

Advie69~Oep Leeromiddeten 

De eerste aanzet voor een onderwijsemancipatiebeleid werd in 
1979 door minister Pais gegeven met de publicatie van de nota 
"Schets van een beleid voor emancipatie in onderwijs en weten
schappelijk onderzoek". In deze Schets werd een groot aantal 
maatregelen voorgesteld. Een van deze maatregelen had te maken 
met leerboeken. 
De minister verzocht de Adviesgroep Leermiddelen (ALM) om 
"een handleiding op te stellen die onderwijsgevenden kunnen 

• 
gebruiken bij het toetsen van leermiddelen op emancipatieaspec-
ten en die schrijvers en uitgevers van leerboeken bij het 
schrijven en illustreren van nieuw materiaal of bij voorberei
ding van herdrukken zouden kunnen hanterena

• (Schets. 1979) 

De Adviesgroep Leermiddelen werkt aan deze taak binnen het 
Handrover-project (Handl~iding rolverdeling). 
Handrover heeft van een aantal vakken bekeken welke emancipa
tieaspecten daarin spelen; van een alfa. een beta en een 
gamma-vak. te weten taalonderwijs. natuurkunde en geschiedenis. 
Met betrekking tot het voortgezet onderwijs is tot nu toe 
alleen gekeken naar de avo-sector. Dit rapport vormt een eerste 
verkenning van het beroepsonderwijs. en wel het technisch on
derwijs, De eerste hoofdstukken ervan. die een inventarisatie 
zijn van lopende ontwi'kkellngen binnen het technisch onderwijs. 
dienen tevens als achtergrondinformatie voor een serie confe
renties van het Ment-project. 

*Naast het algemene doel is van dit rapport hier alleen datgene overgenomen, 
dat betrekking heeft op het lagertechnisch onderwijs. De nummering van de 
paragrafen is daar aan aangepast. De tekst van het gehele rapport, ook een 
paragraaf Teehniek en ond~j~ en een opgave van de gebruikte lit~ 
bevattend, is opgenomen in M~j~ en ~ee~eh ond~j~ (MENT-publikatie 83-09: 
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De beschrijving van diverse projecten is.su!Tlllier gehouden: om
dat op de 'Ment-conferentie direct betrokkenen zelf zullen . 
rapporteren. 

Naast de nu voorliggende hoofdstukker'l zal tiet uiteindelijke 
Handrover-rapport nader ingaan opalgemene technieken en op 
enige buitehlandse projecten. Tevens wordt. uiteraard. geke
ken naar de leermiddelen in het techniscti onderwijs. 

2 Enkele. cijfers 
: . - . .' 

In dithoofdstuk .. wo"rden efiige djfers gege.ven overde:positi-e 
van meisjes in het" technis·ch ond~l"Wijs. :Ter vergelijking wor~ 

-
den ook die van enkele andere schoolsoorten vermeld. 
Alle cijfers zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). 

Het lager beroepsonderwijs 

mannen vrouwen totaal 

!2!~~L1QQ 243:313 161.581 404.894 

technisch onderwijs '195.559 " 11.126 206.685 

nautisch onderwijs 1.845 150 1.995 

agrarisch onderwijs 21.878 7.287 29.165 

huishoud- en 
nijverheidsonderwijs 3.699 114.662 118.361 

middenstandsonderwijs 6.680 4.663 ·11.343 

economisch en 
administratief onderwijs 13.652 23.693 37.345 

Tabel 1. Leerlingen bij het lager beroeps onderwijs. voorlopige 
cijfers 1981/82. 

(Mededelingen CBS. nr. 7759) 

Cijfers over de laatste tien jaar geven het volgende beeld 
van aantallen meisjes op het lager technisch onderwijs: 

1970 860 

1975 5869 

1977 7705 

1979 8914 

1980 9777 



-8f'l-

Deelneming a'fleen zegt nog weinig. Er moet daarom ook ,gekeken 
worden naar de verdeling over richting. Uit de gegevens van het 
lbo over 1981/82 is daarom nader,gekeken naar de richtingen 
waarin de meisjes vertegenwoordigd zijn. 
Hiervoor is een steekproef van 50% genomen van leerjaar 3 en 4 
van de lts'en. Er is dan geen sprake meer van een gemeenschap
pelijk brugjaar. Voor mechanische techniek, elektrotechniek en 
motorvoertui gentechni ek 1 agen de aanta 11 en ongeveer ge 1i j k: 
rond de 60. Bouwtechniek kwam oP 104; installatietechniek 
slechts op.3. Ee,ngrootaantal van,de meisjes,vi,ndt men,bij 
de consumpti eve technieken: 3'99. De grafi sche scho,' en trekken 
ook redelijk watmeisjes, evenals de scholen voor mode en 
kleding. Het is moeilijk op basis van deze cijfers percentages 
vast te stellen. Duidelijk is echter wel dat het binnendringen 
in technische vakken als mechanische techniek, elektrotechniek 
en motorvoertuigentechniek nog niet zo hard gaat. Wat ookop
valt is dat het in deze vakken per school meestal meer om een 
meisje gaat. Deze meisjes bevinden zich dus allen in een vrij 
gels01eerde situatie. 
De stijgende aanwezigheid van meisjes binnen het lt~ valt 
waarschijnlijk te verklaren zowel uit het bestaan van minder 
"typischmannelijke" richtingen, als ui,t de samenvoeging van 
lbo-scholen. 

3 Emancipatieactiviteiten in het technisch onderwijs 

In 1979 publiceerde de minister van Onderwijs en wetenschappen 
met de staatssecretaris van Cultuur. Recreatie en Maatschap
pelijk Werk, belast met Emancipatiezaken. de nota "Schets van 
een beleid voor emancipatie in onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek". Deze nota vonnde de aanzet voor een aanzienlijk 
aantal emancipatieprojecten, in diverse sectoren van het 
onderwijs. Ook in het beroepsonderwijs enhet leerlingwezen 
kwam het een en ander van de grond. Deze projecten worden hier 
kort besproken. Het emancipatiebeleid richtte zich zo wel op 
het verhogen van de kwaliteit van traditionele vrouwenopleidin
gen als op het bevorderen van roldoorbrekende keuze. In dit 
rapport zal voornamelijk naar het laatste gekeken worden met. 
waar mogelijk, een accent op het technisch onderwijs. Het zal 
in de praktijk niet altijd mogelijk zijn deze zaken geheel te 
scheiden. 
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!Ie..!: _1 !l!J~r:. ~e!~~~C!.n~~r.:-!iJ ~ 

Twee za·ken spelen in het lbo. In de eerste plaats ;s het, met 
de onderbouw van het algemeen voortgezet onderwijs (avo). on
derdeel van de eerste fase van het voortgezet onderwijs. Het 
streven naar geintegreerd voortgezet onderwijs brengt beide 
schoolsoorten dichter bij elkaar. Daardoor komen bepaalde ele
menten uit het beroepsonrlerwijs, met name de technische en 
huishoudelijke vorming, mede het avo binnen. 
In de tweede plaats zijn er ontwikkelingen binnen het lbo zelf. 
Door de mogelijkheid van gescheiden scholen: s~holen voor lhno, 
scholen voor lt~, etc., zijn in de praktijkscholen ontstaan 
waar de leerlingen naar sekse gescheiden zijn. Brengt men 
beide typen school weer bij elkaar, dan opent dat de mogelijk
heid om die scheiding te verminderen. 
Op beide bovengenoemde terreinen worden binnen het emancipatie
beleid activiteiten ontwikkeld. 

3.1 Met Coordinatieproject Scholengemeenschappen LBO 

Doordat het lhno opleidt voor traditionele vrouwen-activiteiten 
. . 

en het lto voor mannen-beroepen, trekken deze schoolsoorten 
voornamelijk meisjes. resp. jongens aan. Als dit ook nog gebeurt 
vorming en hebben zij niet de gelegenheid kennis te maken 
met andere gebieden. Integratie van lhno en lt~ scholen biedt 
hiertoe wel de mogelijkheid. 
De school kan het oriderwijs. zeker in de onderbouw. zo inrich
ten dat jongens en meisjes met alle beroepsvoorbereidende vak
ken kennis maken. Vaak gebeurt dat in de vorin van algemene 
technieken. Oat kan bijv. in blokken gegeven worden, waarbij 
zowel technische als huishoudelijke technieken aan de orde 
koinen. 
De integratie van lhno en lto scholen kreeg in 1980 een extra 
financiele injectie door een amendement van een miljoen gulden 
op de rijksbegroting van het toenmalige tweede kamerlid mevr. 
N. Ginjaar-Maas. 

Het Coordinatieproject scholengemeenschappen lbo/lbo is 
bestemd voor lbo-scholen die al een scholengemeenschap zijn 
en aan knelpunten willen werken voor lbo-scholen die 
scholengemeenschap willen worden. met liefst minimaal een 
lhno-lto combinatie. 
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Er wordt vooral gewerkt aan harmonisatie van de eerste twee 
leerjaren zodat de leerlingen in het derde jaar kunnen kie
zen uit alle onderwijsmogelijkheden die de scholengemeenschap 
biedt. 
Een van de deelthemals binnen dit project is IIroldoorbrekende 
leerlingbegeleidingll. Dit loopt op vijf scholengemeenschappen 
in Hengelo, Hoogvliet, Swalmen, Zaandam en Wolvega. 
Het project is gestart in 1981, het is de bedoeling van het 
ministerie dat het in augustus 1983 afloopt. 
De ervaringen binnen het project laten zien dat men op de 
meeste scholen nog nauwelijks toe was aan IInormate ll leerling
begeleiding. Die moet eerst ontwikkeld worden, alvorens de 
school toe is aan Ilroldoorbrekende ll leerlingbegeleiding. 
Dit maakt dat, ondanks veel inzet, vormgeving en consequenties 
van roldoorbreking nog niet geheel uit de verf zijn gekomen. 
Dit bleek mede op een conferentie die de deelnemende scholen 
in oktober 1982 met elkaar hielden (Verslag, CPS, 1982). 
Het project loopt daarvoor ook wel erg kort. 

3.2 Het project Keuzevrijheden 

Het begrip keuzevrijheden gaat terug op een advies van de 
Emancipatiekommissie uit 1977, het uAdvies Keuzevrijheden voor 
meisjes en jongens in het onderwijsll. Keuzevrijheden moeten 
mogelijk maken dat meisjes en jongens keuzen maken naar eigen 
inzicht en wensen. Die wensen moeten niet tot stand gekomen 
zijn, noch beperkt worden door traditioneel voor mannen en 
vrouwen vastgetegde rollen. 
De EK gaf twee adviezen: 
- Stel een commissie Keuzevrijheden in, die moet aangeven op 

welke momenten in het onderwijs aan 5-16 jarigen keuzevrij
heden kunnen worden bevorderd; 

- start een project Keuzevrijheden voor 12-16 jarigen in avo en 
lbo. 

De Minister van O. en W. heeft de adviezen overgenomen. 
Het eerste resulteerde in de instelling van de Adviesgroep 
Keuzevrijheden (AKV). Deze heeft twee en een half jaar gewerkt 
en is inmiddels opgeheven, na het uitbrengen van haar rapport 
"Vrije keus ••• maar niet heus" in november 1982. 
De AKV wijst hierin onder meer ook op het belang van harmoni
satie en coeducatie in het lbo, en op de rol van algemene tech
nieken. 
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Het tweede advies van de EK, dat eveneens werd overgenomen, 

(beide plannen werden aangekondigd in de reeds eerder genoemde 
ttSchets"), le'idde tot het project Keuzevrijheden. Dit heeft 
inmiddels een hele geschiedenis. 
Alvorens concrete projecten te starten, zond de minister van 
O. en W. op 29 januari 1980 een circulaire naar alle scholen 
voor lbo, mayo, havo en vwo om geinformeerd te raken over wat 
scholen al deden aan roldoorbreking. A1s voorbeelden werden 
genoemd 
in het avo: 
- bevorderen dat meer meisjes vakken als wiskunde kiezen, die 

nu nog meer door jongens worden gekozen, en omgekeerd niet
gebruikelijke keuzen bij jongens stimu1eren; 

- betere keuzebegeleiding; 
- andere vormgeving van vakken (bijv. exacte vakken, maatschap-

pijleer) ; 
in het lbo: 
- inhoud van algemene technieken; 
- beroepskeuze voorbereiding; 

• - meisjes orienteren op techn;sche beroepen, jongens op verzor
gende. 
Voor informatieu;twisseling tussen de scholen zou, aldus de 
circulaire, een conferentie worden georganiseerd. 

De conferentie Keuzevrijheden yond inderdaad plaats op 11 okto
ber 1980. Het was een druk bezochte conferent;e. Rond de honderd 
scholen hadden gereageerd op de circulaire. Enkele scholen wer
den uitgenodigd op de conferentie meer over hun ervaringen te 
vertellen. De activiteiten waren gerangschikt in vijf thema's: 

integratie en coeducatie in het lbo; 
algemene technieken; 
begeleiding bij de vakkenpakketkeuze in het avo; 
leerlingbegeleiding in het 1bo; 
knelpunten bij coeducatie in het Ibo. 

(zie Verslag conferentie Keuzevrijheden, 1981). 

Na de conferentie had het ministerie meer zicht op welke 
thema's aan de orde zouden kunnen komen bij een project Keuze
vrijheden. Dit resulteerde in een nieuwe circulaire, verzonden 
op 17 maart 1981. Ook dit keer hadden de scholen, zoals bij de 
eerste, zeer weinig tijd am een projectplan op te stellen. nl. 
tot 1 april 1981. 
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Scholen wordt verzocht zich aan te melden voor een of meer 
van de volgende terreinen: 
- verandering van traditionele meisjes of jongensvakken, zowel 

inhoudelijk als wat betreft didactische werkvormen; 
- leerlingbegeleiding; 
- ervaring met beroepen en/of vaardigheden die traditioneel 

aan het andere geslacht zijn voorbehouden; 
- onderwijsprogramma specifiek over sekserollen. 

Het project ging in september 1981 van start met 9 scholen. 
waarvah 5 scholen voor vwo/havo/mavo. De. andere vier waren 
scholengemeenschappen met enige· vorm van beroepsonderwijs. 
Voor de landelijke coordinatie werd iemand aangesteld bij 
het Katholiek Pedagogisch Centrum. 
Per 1 augustus 1982 kwamen daar nog eens 10 scholen bij. 
Nog steeds meer scholen voor avo/vwo. De scholen houden zich 
bezig met uiteenlopende zaken, zoals: 
1. een project maken 
2. via vakgroepen op scholen 

a. materiaal op seksisme corrigeren 
b. hulpmiddelen maken waar vakgroepen hun materiaal op 

kunnen screenen 
c. ideeen aanreiken voor thema's 
d. lessen maken (over vrouwengeschiedenis. wiskunde) 

3. materiaal maken voor mentorprogramma's 
4. studielessen 
5. beroepsvoorlichting 
6. probleembewustzijn bij docenten verhogen (bijvoorbeeld door 

het organiseren van een studiedag) 
7. activiteiten gericht op ouders 

(A. v.d. Avoird, 1983). 

De scholen voor lbo houden zich. uit deze lijst, bezig met 
leerlingbegeleiding, docententraining, vakinhoudelijke aanpak. 
Een school voor vwo/avo/lbo heeft een integraal project, waar
in alle thema's aan bod kamen. 

3.3 Algemene technieken 

Wanneer het gaat om het ontwikkelen van technische vaardig
heden ook bij meisjes. wordt meestal gekeken naar het yak 
algemene technieken. Oat is immers een yak waar een breed scala 
van technieken aan de orde komt of kan komen. Bovendien staat 
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het yak toch al in de aandacht omdater, na tien jaar van zeer 
diverse praktijken in het lbo, nog geen eendu;dige visie is 
ontstaan. 
Voor de ontwikkeling op het niveau van het onderwijsleerplan 
en vervolgens het schoolwerkplan loopt bij de Stichting voor 
de Leerplanontwikkeling (SLO) een project Algemene Technieken. 
Dit project heeft een visie ontwikkeld op mens en techniek die 
niet uitsluitend jongen-gericht is. De daarop .aansluitende 
voorbeelden voor lesinhouden zijn zodanig dat deze ook voor 
meisjes belangrijk zijn. Daarnaast wordt herhaaldelijk expli
c.iet aandacht bes,teed aan. de pos.i.ti.e van mei.sjes. (Algemene 
technieken. SLO, 1982) 
Toch vindt men weinig onderwerpen uit de lhno-sfeer. 
Bij het nadenken over de invulling van algemene technieken en 
de verhouding met huishoudkunde wordt wel de discussie gevoerd 
over de 'vrouwelijke' onderwijsinhouden en over de vraag hoe 
deze in het onderwijs voor alle leerlingen kunnen worden inge
past. Op deze discussie gaat deze paragraaf niet in. 

3.4 Basisvaardigheden 

De ontwikkeling van basisvaardigheden is al een oud idee. 
Het stond al in de "Aanzet voor een vijfjarenplan" van de 
Emancipatiekommissie uit 1976. Toen heette het 'maatschappelij
ke zelfstandigheid'. De .Schets nam het over als basisvaardig
heden, vaardigheden die vrijwel iedereen in het dagelijks leven 
nodig heeft. 
De start van dit project heeft nogal vertraging opgelopen. 
Er wordt sinds eind 1982 weer aan gewerkt, door Ria Jaarsma. 
Doel van het project is het leren van een aantal practische en 
sociale vaardigheden zodanig dat meisjes en jongens in staat 
zijn hun leven zelfstandig in te richten. 
Het gaat dan om vaardigheden die zowel betrekking hebben op de 
redzaamheid binnenshuis als op het zich zelfstandig bewegen 
binnen de samenleving als geheel. 
Er wordt lesmateriaal ontwikkeld en uitgeprobeerd voor de 
eerste fase van het voortgezet onderwijs, op scholen voor avo, 
lbo en middenscholen. 
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3.5 Het MENT-project 

Binnen de Technische Hogeschool Ei,ndhoven wordt het Ment-pro
ject uitgeYoerd. Oit project, MEisjes,' Natuurkunde en Techniek, 
richt zich opde ,bevordering van de d~lneming van meisjes aan 
,na~uurwetenschappelijke en technische vakken. Het richt zich op 

voornamelijk. maar niet alieen. op de eerste fase van het 
Yoortgezet onderwijs. 

'MENT maakt Yoorbeeld-onderwijsleerpakketten en videobanden. en 
houdt bijeenkomsten met docenten en met lerarenopleiders. 

De GASAT~conferent;e 
In november 1981 vond aan de TH Eindhove~ de eetste internatio
nale GASAT-conferentie plaats. (GASAT - g~ and 4elence and 
~eChnology). Op deze conferentie ware~ uit diverse West-europese 
landen en ·uit/'deVerenigde Staten en Canada mensen aanwez;g die 

. .'., 

zich bezig houden met prajecten ten gunste van meisjesleerl;ngen. 
Vooral iride Veren;gde Staten Wordt hat nodige gedaan op het 

, geb; eo van engi ne'eri n9 (GASAT -Conference. 1981). 

, '" 
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Publikaties studiedagen meisjes en techniek april/ mei 1983: 
Jan H. Raat (redactie) 

Meisjes en 
lager technisch onderwijs 
De positie van meisjes bij het technisch onderwijs aan 12 tot 16 jarigen 

MENT 83-06 

T * meisjes, natuurkunde en techniek * MENT * meisjes, natuurkunde en techniek * MENT * meisjes, natuurkunde en techn 

Meisjes en 
middelbaar technisch onderwijs 
en leerlingwezen 
De positie van meisjes bij het technisch onderwijs aan 16 tot 20 jarigen 

MENT 83-07 

MENT * meisjes, natuurkunde en techniek * MENT * meisjes, natuurkunde en techniek ". MENT * meisjes, natuurkunde en t 

Meisjes en 
hoger en wetenschappelijk 
technisch onderwijs 
De positie van meisjes bij het technisch onderwijs aan 18 tot 24 jarigen 

MENT 83-08 

k * MENT * meisjes, natuurkunde en techniek * MENT * meisjes, natuurkunde en techniek * MENT * meisjes, natuurkund 

Meisjes en technisch onderwijs 
De positie van meisjes bij het technisch onderwijs 

MENT 83-09 

echniek * MENT * meisjes, natuurkunde en techniek * MENT * meisjes, natuurkunde en techniek ". MENT * meisjes, natuu 

Technische Hogeschool Eindhoven 1983 
Afdeling der Technische Natuurkunde ME~T 
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