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The myth of the ‘women peril’. A historical review of (inter)national
studies into the relationship between feminisation and boys’ problems
Recent debates in the media and in the academic press have focused on boys’ pro-
blems. Differential achievements of boys and girls, and boys’ emotional and
behavioral problems are suggested to be the effect of the feminisation in schools,
the increase of women teachers in primary schools. From a historical point of
view, this supposed relationship is a déjà vu. For instance in the U.S., similar
debates took place in the sixties and seventies of the 20th century. This article
reviews the body of research on teachers’ sex and pupils’ achievements and con-
cludes that there is no empirical ground for boys’ problems as an effect of femi-
nisation. It appears that, as in other historical periods, the ‘women peril’ in
schools is no more than a myth.

Inleiding
Voor historici is het recente debat over de feminisering van het onderwijs en de
veronderstelde negatieve gevolgen daarvan voor jongens een déjà vu. In ver-
schillende perioden en in diverse landen zijn in het verleden discussies gevoerd
over de vervrouwelijking van het onderwijzersberoep en de negatieve effecten
daarvan. Veronderstelde effecten betreffen niet alleen jongens, de feminisering
van het onderwijs is in de loop der tijd verantwoordelijk gehouden voor tal van
andere problemen in het onderwijs en crises in de samenleving (Apple, 1986;
Casey & Apple, 1996). 

Vooral in landen waar de feminisering van het onderwijs ver gevorderd is – in
de Verenigde Staten en Engeland was het aantal vrouwelijke leerkrachten tussen
1900-1910 al respectievelijk 80% en 75% (Albisetti, 1993) – heeft de afgelopen
150 jaar met enige regelmaat discussie plaatsgevonden over (vermeende) nega-
tieve gevolgen voor jongens of voor de maatschappij. In Nederland heeft de femi-
nisering eigenlijk pas na 1980 doorgezet (Frankrijker & de Bruyne, 1987) en
dezelfde tendens zien we in sommige andere continentaal-Europese landen
(Rogers & Van Essen, 2003). Zo heeft bijvoorbeeld in België het aantal vrouwen
in het basisonderwijs tot in de jaren ’70 vrij constant op ruim 50% gelegen. Pas
na 1980 is er enige groei waarneembaar, met een percentage vrouwelijke leer-
krachten van 65,6% in 1991 als gevolg (Siongers, 2002).

Welke argumenten speelden in het verleden een rol in de discussies over effec-
ten van feminisering van het basisonderwijs op de onderwijsprestaties van jon-
gens en meisjes? Welke oplossingen werden er bepleit? Komen in het huidige
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debat over het ‘boys problem’ vergelijkbare of juist andere argumenten naar
voren dan destijds werden aangevoerd? In deze bijdrage werpen we allereerst een
blik op de jaren ’70 in de Verenigde Staten, waar de eerder ingezette feminisering
gedurende de hele 20e eeuw hoog is gebleven, wat diverse malen tot een publiek
debat leidde. Vervolgens maken we een korte historische excursie naar het ver-
loop van de feminisering in eigen land en proberen tevens enkele mogelijke ant-
woorden te geven op de vraag waarom mannen het beroep in Nederland relatief
laat de rug toekeerden. In het tweede deel van deze bijdrage komt het weten-
schappelijk onderzoek aan bod. In hoeverre kunnen we empirische onderbou-
wing vinden voor de veronderstelling dat er verband is tussen feminisering van
het onderwijs en jongensproblemen? Hoewel het onderzoek dat tot dusver is ver-
richt naar deze problematiek geen dikke stapels rapporten heeft opgeleverd, heeft
onze literatuursearch naar empirisch onderzoek over de feminisering van het
basisonderwijs, de sekse van de leerkracht, onderwijsprestaties en houdingen van
jongens en meisjes toch een aantal belangwekkende conclusies opgeleverd. 

‘Motherteacher’ en ‘boys’ problems’
De feminisering van het onderwijzersberoep heeft zich in de Verenigde Staten
grotendeels voltrokken in de tweede helft van de 19de eeuw (Clifford, 1989;
Pearlmann & Margo, 2001). Uit Amerikaanse statistieken over de seksesamenstel-
ling van het beroep, die vanaf 1870 nagenoeg compleet zijn, blijkt dat – op natio-
naal niveau – in dat jaar het aantal vrouwelijke leerkrachten het aantal manne-
lijke overtrof en dat rond 1900 70% van alle leerkrachten vrouw was (Strober,
1984). Tussen de diverse staten deden zich overigens grote verschillen voor. Zo
was New England een van de koplopers (Preston, 1993). In 1850 was het aandeel
vrouwelijke leerkrachten daar al tweederde, terwijl in 1870 in New Mexico onder-
wijzer nog een echt mannenberoep was (92%). Vooral in verstedelijkte gebieden
groeide het aantal vrouwen snel. Gepaard gaande met een toenemende urbanisa-
tie nam het aandeel vrouwen echter in alle staten toe, waardoor de verschillen
tussen de staten in het begin van de 20e eeuw snel afnamen. In 1934 bijvoorbeeld
was het kleinste aandeel mannelijke leerkrachten 11% (in Vermont) en het groot-
ste 30% in West Virginia (Clifford, 1989). 

In de eerste decennia van de 20e eeuw zette de groei van het aandeel vrouwen
in het onderwijs in de Verenigde Staten zich voort. De feminisering betrof voor-
al het basisonderwijs. Parallel hieraan werd lesgeven ook in de beeldvorming een
vrouwenberoep. In de tweede helft van de 19e eeuw was het vooral de dominan-
te moederschapsideologie die de geschiktheid van vrouwen voor het leerkrach-
tenberoep legitimeerde. Vrouwen heetten vanwege hun zorgzame, liefdevolle en
koesterende houding en hoge morele gehalte bij uitstek geschikt om te gaan met
(jonge) kinderen (Brumberg, 1983; Preston, 1993; Van Drenth & Van Essen,
2003). In het begin van de feminisering werden vrouwelijke leerkrachten dan ook
vooral voor de lagere klassen aangesteld en alleen in de zomerperioden, wanneer
voornamelijk de jongere kinderen onderwijs kregen. In de winter, wanneer er
weinig werk buitenshuis was, konden ook de wat oudere jongens naar school.
Voor het omgaan met en lesgeven aan de oudere kinderen, met name aan jon-
gens, ging de voorkeur naar mannen uit (Strober, 1984, Kliebard, 1995). 

Maar ook andere verklaringen van de vervrouwelijking van het onderwijzers-
beroep zijn naar voren gebracht. Met name de professionalisering van het beroep
in de tweede helft van de 19e eeuw in de Verenigde Staten zou er volgens ver-
schillende historici toe hebben geleid dat het beroep minder aantrekkelijk werd
voor mannen (Clifford, 1985; Kliebard, 1995; Strober, 1984). Van oudsher was het
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onderwijzersberoep een beroep dat slecht betaalde en een lage status had. Een
vooropleiding was nauwelijks nodig. Naarmate echter vooral in verstedelijkte
gebieden het aantal leerlingen en daarmee de omvang van de scholen groeide,
ontwikkelden diverse staten criteria voor de uitoefening van het beroep. Zo kwam
er voor het eerst wetgeving ten aanzien van de vereiste vakken, werden eisen aan
de schoolboeken gesteld en minimumeisen voor de opleiding tot onderwijsge-
vende ontwikkeld. De vooropleiding van de aanstaande leerkracht diende bij-
voorbeeld in sommige staten minimaal twee jaar onderwijs na het achtste leer-
jaar te omvatten. Voor het behalen van diploma’s werd vereist dat de aanstaande
onderwijzer een of meer externe trainingsprogramma’s volgde. Vooral voor man-
nen betekenden dergelijke eisen een probleem. Voor hen was onderwijzen meest-
al niet het enige beroep dat zij uitoefenden. Zij waren in de winter veelal onder-
wijzer naast hun beroep van boer, dokter, rechter, timmerman of kantoorklerk,
dat zij de rest van het jaar uitoefenden (Kliebard, 1995; Strober, 1984). Omdat
vrouwen naast het onderwijzersberoep meestal geen andere economische bin-
dingen hadden of meestal geen kostwinner waren, was het vooral voor jongere
vrouwen relatief gemakkelijker om te investeren in de opleiding tot onderwijzer,
of, wanneer een baan elders gevonden werd, in de kost te gaan (Preston, 1993;
Weiler, 1989). 

De snelle toename van het aantal vrouwelijke leerkrachten, vooral aan het eind
van de 19e en begin 20e eeuw, riep verontrusting op. In deze periode zijn ook al
incidenteel de eerste protestgeluiden te beluisteren. Zo waarschuwde Harvard-pre-
sident Charles Eliot al in 1875 voor een “valse economie van te veel vrouwelijke
onderwijzers”. Vooral voor adolescente jongens zou een vrouwelijke leerkracht
ongeschikt zijn (Blair, 1979). En in het Chicago van 1884 liet Adolf Kraus, voor-
zitter van de stedelijke ‘school board’, zich in negatieve bewoordingen uit over de
groeiende aantallen vrouwen voor de klas en in de schoolleiding (Clifford, 1989).
Clifford merkt op dat met name uit steden met een relatief groot aantal Duitse
immigranten bezwaren kwamen tegen de feminisering. Het grotere prestige van
het onderwijzersberoep in Duitsland en de aldaar bestaande traditionele domi-
nantie van mannen, ook in het basisonderwijs, zou hiervoor een verklaring vor-
men. Vrouwen zouden in deze traditie gezien worden als “…too much under the
influence of priests, of being too irritable, and having too little self-control, and it
is thought that their influence tends to develop effeminacy in boys” (Harper’s
Magazine, 1878, in Clifford, 1985, p. 296). 

Substantiële vormen namen de protesten echter pas aan rond de eeuwwisse-
ling. De feminisering van het onderwijs was toen al dusdanig vergevorderd, dat
de scholen volgens sommige critici beter waren uitgerust voor meisjes dan voor
jongens (Ayres, 1905). In de Amerikaanse media werd gesproken van een waar
vrouwengevaar (‘the women peril’) (Chadwick, 1914; Weiler, 1989). Na een lange
periode waarin de ideologie dominant was geweest dat vrouwelijke leerkrachten
juist bij uitstek geschikt waren om het jonge kind te onderwijzen vanwege hun
vrouwelijke, vooral moederlijke kwaliteiten, werd de veronderstelde kracht van
vrouwen begin 20e eeuw vooral gezien als hun zwakte. Vrouwen zouden vooral
de intellectuele kwaliteiten missen die nodig waren om jongens adequaat voor te
bereiden op het leven in een moderne samenleving. Ook zouden ze problemen
hebben met het handhaven van de orde (Rousemaniere, 1994). Door de invloed
van vrouwen zouden jongens niet de kans krijgen een mannelijke identiteit te
ontwikkelen en daar leed de samenleving als geheel onder. Volgens de auteur van
The Women Peril hebben vrouwelijke leerkrachten een gefeminiseerde mannelijke
identiteit tot stand gebracht: 
“a feminized manhood, emotional, illogical, non-combatative against public
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evils… We have in this result the cause in greatest degree, of our supiness in
municipal affairs… I lay down the broad statement that no women, whatever her
ability, is able to bring up properly a man child…” (Woody, 1929, p. 513).

Ook wetenschappers lieten hun stem horen in de discussie over de negatieve
invloed van het teveel aan vrouwelijke leerkrachten. Zo stelde MIT-wetenschap-
per Rogers in 1929 dat een halve eeuw onderwijs door voornamelijk vrouwen een
samenleving had opgeleverd met mensen die niet in staat waren tot politiek en
filosofisch denken. 

Voor de meeste commentatoren lag een terugkeer naar de oude situatie, waar-
in een mannelijke leerkracht voor de klas de normale gang van zaken was, voor
de hand. Maar niet een man zonder meer. Zoals de Californische onderwijsin-
specteur naar aanleiding van de groei van het aandeel vrouwelijke leerkrachten
naar 90% in deze staat zei: “It is not only a male teacher that is needed, but a
lived redblooded man” (Woody, 1929, p.13). Vooral in de jaren dertig en veertig
werden er verwoede pogingen ondernomen om meer mannen voor de klas te krij-
gen (Clifford, 1989). Door de beide wereldoorlogen had het voor veel jongens
ontbroken aan een mannelijk rolmodel, niet alleen thuis maar ook op school.
Adolescente jongens zouden daar desastreuze gevolgen van ondervinden. De
roep om mannen voor de klas werd vooral na de Tweede Wereldoorlog sterk, toen
de groei van de bevolking voor tekorten in het onderwijs zorgde. Deze bevol-
kingsgroei zorgde er tegelijkertijd voor dat gehuwde vrouwen in het onderwijs
niet meer geweerd of ontslagen werden, zoals in de jaren ’30 veelal het geval was
(Donahue, 2002). Het aantal mannen in het Amerikaanse onderwijs nam gelei-
delijk aan toe naar 20% in 1940 en 33% in 1968 (Clifford, 1989). 

Een van de grootste aanklachten tegen de feminisering van het Amerikaanse
onderwijs verscheen in 1978. Aanleiding voor het debat was de publicatie van
Motherteacher, waarin de feminisering van het onderwijs niet alleen als oorzaak
wordt aangewezen van identiteits- en gedragsproblematiek van jongens, maar in
het algemeen verantwoordelijk wordt gehouden voor het falen van het onderwijs
in de Verenigde Staten. De auteur Sugg stelt dat al decennia lang het onderwijs
gekenmerkt wordt door een ‘pedagogiek van de moederliefde’. Vrouwen voor de
klas stimuleren vooral de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van kinde-
ren in plaats van hun cognitieve ontwikkeling. Hun omgang met kinderen mag
liefdevol zijn, maar is ook in vergaande mate anti-intellectualistisch. De leer-
krachten inspireren niet, staan te veel toe en de kinderen kennen meer rechten
dan plichten. Er heerst anarchie in de klas met een schooljuf, de autoriteit van de
leerkracht is ondermijnd geraakt. Het is deze pedagogiek van de ‘zachte aanpak’
die funest heeft uitgewerkt voor de intellectuele ontwikkeling van jongeren en
voor de Amerikaanse samenleving als geheel (Sugg, 1978). 

Hoewel op Motherteacher van diverse zijde kritiek is geleverd, met name op het
eenzijdig, selectief bronnengebruik en op het karikaturale karakter dat Sugg
schetst van het Amerikaanse onderwijs (Clifford, 1981), is voor het huidige debat
over de jongenscrisis in het onderwijs de parallel relevant tussen de sekse van de
leerkracht enerzijds en een pedagogische aanpak anderzijds. Zowel toen als nu
wordt verondersteld dat mannelijke en vrouwelijke onderwijzers elkaar’s tegen-
gestelden zijn. Sugg verbindt vrouwelijkheid aan emotionaliteit en morele ont-
wikkeling, mannelijkheid aan intellectualisme en discipline. Vrouwen werden bij
uitstek geschikt geacht voor het onderwijs aan en de omgang met kleine kinde-
ren; van mannen werd verondersteld dat zij beter waren in het bijbrengen van
discipline, juist ook bij de wat oudere, moeilijkere kinderen. Echter, anders dan
toen zijn het nu de vrouwen die te veel heten te disciplineren, vooral voor jon-
gens zou dit slecht uitpakken (“Vrouwen houden van structuur en orde. Ze plan-

Pedagogiek 24e jaargang  • 1 • 2004 • 57-7160

Greetje Timmerman & Mineke van Essen



nen graag. Ze geven de lessen het liefst ‘volgens het boekje’ en hebben moeite
met leerlingen die afwijken van het gebaande pad. Juist jongens doen dat graag,
maar vrouwelijke leerkrachten worden daar paniekerig van”, Tavecchio, geciteerd
in Noord-Hollands Dagblad, 8 februari 2003). Te veel discipline (nu) of te weinig
(toen), het resultaat zou hetzelfde zijn, namelijk slecht voor jongens. Tenslotte
wordt ook nu, evenals aan het begin van de 20e eeuw en in de jaren ’70 en ’80,
de oplossing voor jongensproblemen gezocht in meer mannen voor de klas.

Feminisering in Nederland
In tegenstelling tot sommige andere Westerse landen is het onderwijs in Nederland
tot voor kort nooit gedomineerd geweest door vrouwen. Aan de vooravond van de
invoering van de Wet op het Basisonderwijs van 1985, waarmee kleuter- en lager
onderwijs bijeen werden gevoegd, werkten er op de lagere scholen nog tien procent
meer mannen dan vrouwen (Frankrijker & de Bruyne, 1987). Deze situatie vormde
de uitkomst van een lang proces waarin vrouwelijke leerkrachten lange tijd vrijwel
alleen in de onderbouw konden lesgeven, omdat oudere kinderen, jongens vooral,
meer discipline en leiding nodig hadden dan vrouwen konden bieden. Zij waren
door hun liefdevolle, zorgende natuur uitsluitend geschikt om de kleintjes onder
hun hoede te nemen (Van Essen, 1999, 2001). Desalniettemin nam het percentage
vrouwen geleidelijk toe, van 33% in 1900 via 52% (gevolg van de babyboom) in
1960 naar 45% aan het begin van de jaren ’80 (De Frankrijker & de Bruyne, 1987).
Voor mannen die carrière wilden maken was het onderwijs een weinig aantrekke-
lijk alternatief, behalve in tijden van economische recessie. Jongens die het beroep
kozen waren daarom veelal geen hoogvliegers of werden althans niet als zodanig
gepercipieerd. Voor vrouwen daarentegen heette lesgeven “een mooi beroep voor
een meisje” omdat het zowel een goede voorbereiding op als een geaccepteerd alter-
natief voor huwelijk en moederschap was (Bakker 1982; Bakker & Morée, 1983).
Pogingen om het intellectuele niveau van de instroom van jongens, en daarmee het
imago van het beroep te verhogen, bijvoorbeeld door de toegangscriteria voor de
opleidingen op te krikken, boden geen soelaas (Van Oenen & Karsten, 1991). Dat
gender een deel van het imagoprobleem vormde, werd tot ver na de Tweede
Wereldoorlog nooit expliciet gemaakt. Pas in 1969 verscheen voor het eerst een
publicatie waarin dit aspect nadrukkelijk aan de orde kwam: de dissertatie van de
kweekschooldocent J.B. Renes. 

In het verslag van zijn empirische onderzoek naar rekrutering en selectie van
studenten van de opleidingsscholen voor onderwijzers en onderwijzeressen
(indertijd nog ‘kwekelingen’ geheten) noemt hij ‘sekse […] de belangrijkste varia-
bele’. (Renes, 1969, p. 41). Vrouwelijke kwekelingen hadden vergeleken met hun
mannelijke studiegenoten een iets hogere SES, meer intellectuele capaciteiten,
betere leerprestaties en waren meer intrinsiek gemotiveerd. Bovendien vormden
ze een stabieler beroepssegment, omdat ze in overgrote meerderheid het lager
onderwijs als einddoel zagen, terwijl de helft van de mannelijke kwekelingen
aangaf van plan te zijn dit schooltype zo snel mogelijk vaarwel te zeggen. De
mammoetwet (die bij de publicatie van het onderzoek net in werking was getre-
den) zal deze tendens nog versterken, voorspelt Renes. De grote boosdoener is
volgens hem de bepaling dat een diploma van het nieuw gecreëerde havo toe-
gang biedt tot alle hbo-opleidingen, terwijl voordien technische en economische
hbo’s een hogere vooropleiding eisten. Jongens-abituriënten van de havo zullen
nu liever een prestigieuzere opleiding dan de pedagogische academie kiezen, met
een “totaal doen vervrouwelijken” van opleiding en beroepsuitoefening tot
gevolg (Renes, 1969). 
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Renes had een vooruitziende blik, maar zijn dissertatie verdween onder het stof
van de geschiedenis, misschien wel omdat zijn boodschap het veld onwelgeval-
lig was. Dat lijkt nog steeds het geval te zijn, al is sinds de publicatie van zijn
proefschrift de vervrouwelijking van de opleiding alleen maar toegenomen en
zijn mannelijke studenten op dit ogenblik op de PABO’s witte raven (zie het arti-
kel van Geerdink e.a. in dit themanummer), het openlijk problematiseren ervan
blijft ook recentelijk nog achterwege. Zo wordt in een publicatie over de beroeps-
groep uit 2000, tot stand gekomen op kosten van het Ministerie van O&W, het
fenomeen in één adem genoemd met andere kenmerken van de studentenpopu-
latie en daarmee gebagatelliseerd: “Het [SCO-Kohnstamm, gt/mve] onderzoek zet
een helder beeld neer van welke groepen op dit ogenblik de hbo-lerarenopleidin-
gen bevolken: voornamelijk meisjes en nauwelijks jongens, vaker havisten en
minder vwo-ers, jongeren die meer alfavakken kiezen en minder bèta. Maar voor
die alfavakken haalden degenen die voor de lerarenopleidingen kozen beduidend
hogere cijfers voor hun eindexamen dan hun jaargenoten in andere takken van
het hbo. Ze vinden hun opleiding niet moeilijk, zo blijkt uit ander onderzoek,
misschien zouden ze wel meer uitgedaagd willen worden…” (Sikkes, 2000, p.13).

Er is al met al eigenlijk weinig aan de hand, zo lijkt dit boekje te zeggen.
Onderwijsgevenden getuigen van grote tevredenheid. Meer dan 80% zou, als
opnieuw een keuze kon worden gemaakt, weer voor het onderwijs kiezen. (Sikkes,
2000) En waarover zowel in deze als in eerdere publicaties al helemaal wordt
gezwegen, is over de vooronderstelling die al twee eeuwen of langer richting gaf
aan de sekseverhoudingen: de gedachte dat vrouwen anders lesgeven dan man-
nen (Van Essen, 2001) en de veronderstelling dat dit nadelig werkt op de jongens.
In hoeverre kunnen deze veronderstellingen onderbouwd worden met resultaten
van wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen de sekse van de leerkracht
enerzijds en onderwijsprestaties of sociaal-emotioneel functioneren van leerlin-
gen anderzijds?

Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de sekse van de leerkracht op gedrag
en onderwijsprestaties van jongens en meisjes 

Er hebben zich tot dusverre in Nederland niet veel onderzoekers met de relatie
tussen feminisering en mogelijke achterblijvende schoolprestaties van jongens
bezig gehouden. Dit hoeft niet te verbazen, omdat gegevens over de schoolloop-
banen van jongens en meisjes uitwijzen dat die achterblijvende schoolprestaties
er helemaal niet zijn. Uit het PRIMA (Primair onderwijs)-cohortonderzoek blijkt
bijvoorbeeld dat wat betreft de cognitieve prestaties in groep 8 jongens beter pres-
teren op de rekentoetsen dan meisjes, dat er geen verschil is tussen jongens en
meisjes op taal- en intelligentietoetsen en dat meisjes op de toets begrijpend lezen
alleen beter dan jongens scoren buiten de vier grote steden (Suhre, 2002). Ook de
CITO-toets (taal, rekenen, informatieverwerking) laat kleine (traditionele) ver-
schillen zien: op rekenen scoren jongens iets hoger, op taal meisjes en op infor-
matieverwerking is er nauwelijks verschil. Deze toetsresultaten wijken niet af van
de door Jungbluth in 1999 verzamelde gegevens uit het PRIMA-onderzoek
(Jungbluth, 1999). Meisjes hebben aanvankelijk in het basisonderwijs een lichte
voorsprong in rekenen, maar worden door de jongens gaandeweg ingehaald, het-
geen uiteindelijk resulteert in een (geringe) achterstand. Ten aanzien van het soci-
aal-emotioneel functioneren bleken meisjes een iets hogere score op welbevin-
den, werkhouding en sociaal gedrag te hebben dan jongens, maar scoorden zij op
zelfvertrouwen lager (Suhre, 2002). Ook Jungbluth (1999) onderzocht het zelf-
vertrouwen van jongens en meisjes en differentieerde daarbij tevens naar sociaal-
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economisch milieu. Het zelfvertrouwen bleek het hoogst onder de meest kans-
rijke leerlingen, in het bijzonder de jongens. Onder de autochtone, kansarme
groep was het zelfvertrouwen het laagst, in het bijzonder bij de meisjes.
Opmerkelijk was het relatief hoge zelfvertrouwen onder migrantenjongens
(Jungbluth, 1999). De meest recente rapportage over de CITO-toetsresultaten van
jongens en meisjes laat nog steeds een onveranderd patroon zien (CITO, 2003):
de standaardscores van jongens op de eindtoets basisonderwijs zijn iets hoger dan
die van meisjes, hetgeen veroorzaakt wordt door de hogere scores van jongens op
het onderdeel rekenen-wiskunde. Het verschil tussen jongens en meisjes neemt
enigszins toe naarmate er meer allochtone leerlingen op een school zitten. Wat
betreft onderwijsprestaties kunnen we dus niet constateren dat er sprake zou zijn
van ‘boys’ problems’. Dit ligt anders in het speciaal onderwijs, waar jongens met
gedragsproblemen veruit in de meerderheid zijn. Ook hier lijkt een negatieve
relatie met de feminisering van het basisonderwijs in de tweede helft van de vori-
ge eeuw niet voor de hand te liggen, omdat – voorzover zich in die periode een
verandering in het percentage jongens in het speciaal onderwijs heeft voorge-
daan – er juist sprake is van vermindering van het aantal jongens (en een toena-
me van het aantal meisjes). Meijnen (2003) spreekt van een ratio van 1 meisje op
3,5 jongens op de vroegere scholen voor leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom-
scholen), terwijl die ratio nu ligt op ongeveer 1 op 2,5. 

Voorzover wetenschappers zich met het onderwerp hebben beziggehouden
zijn het vooral de psychologen geweest die studies hebben verricht naar de effec-
ten van de feminisering in het onderwijs. Omdat het meeste onderzoek heeft
plaatsgevonden in de VS, staat dit land in deze paragraaf verder centraal.
Relevante studies uit andere landen naar de effecten van de sekse van de leer-
kracht op gedrag en onderwijsprestaties van jongens en meisjes worden eveneens
besproken. 

Wetenschappelijk onderzoek naar (de effecten van) de feminisering in het
onderwijs kwam pas op gang in de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw. Vooral
vanuit het perspectief van sekseverschillen werd door psychologen veel onder-
zoek opgezet. In deze traditie staan ook de eerste studies maar de effecten van de
sekse van de leerkracht op gedrag en onderwijsprestaties van leerlingen. Een
typisch voorbeeld is het observatieonderzoek in enkele klassen van een lagere
school door Meyer en Thompson (1965). Deze onderzoekers verwachtten dat
vrouwelijke leerkrachten vaker negatief zouden reageren op jongetjes dan op
meisjes. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. Echter onverwacht was, dat vrou-
welijke leerkrachten naar jongens toe ook vaker goedkeurend reageren dan naar
meisjes. De auteurs beschouwen het grotere aantal goedkeurende reacties van
vrouwelijke leerkrachten op gedrag van jongens als compensatie, omdat vrouwe-
lijke leerkrachten jongens vaker afkeurend bejegenen.

Een geruchtmakend onderzoek naar het effect van de sekse van de leerkracht
op schoolprestaties was dat van McNeil (1964). McNeil ontdekte dat jongens door
geprogrammeerde instructie in voorschoolse opvang beter presteerden dan meis-
jes, maar door hen werden ingehaald tijdens de eerste jaren op de basisschool. Hij
verklaarde dit uit het feit dat op de basisschool een leerkracht de instructie geeft.
Aangezien dat meestal een vrouw is, veronderstelde McNeil dat jongens werden
gediscrimineerd. In zijn onderzoek onder basisschoolleerlingen vond hij een
(negatieve) relatie tussen vrouwelijke leerkrachten en afkeurende reacties tegen
jongens. Davis en Slobodian (1967) repliceerden Mc Neils’ studie enkele jaren
later in een grote school in Detroit. Zij gebruikten deels dezelfde meetinstrumen-
ten als McNeil en vonden in eerste instantie dezelfde resultaten: jongens ontvin-
gen van de leerkrachten meer afkeurende reacties dan meisjes, kregen minder
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gelegenheid tot lezen en lazen slechter dan meisjes. In methodologisch opzicht
bleek het onderzoek van McNeil (volgens Davis en Slobodian) echter tekort te
schieten. Er waren veel onterechte dubbeltellingen en met name de antwoorden
van de kinderen op vragen over het gedrag van de leerkrachten bleken onbe-
trouwbaar. De kinderen beoordeelden het gedrag van de leerkracht vanuit het
perspectief van de eigen sekse: een jongen noemde vaker een jongen als degene
die straf kreeg, een meisje vaker een meisje, terwijl uit de observaties in de klas
bleek dat er geen verschil was. Vrouwelijke leerkrachten reageerden niet anders
op jongens dan op meisjes. Jongens interrumpeerden wel vaker, maar de leer-
krachten reageerden niet anders op deze interrupties dan op die van meisjes.
Reacties op interrupties bleken eerder afhankelijk van de situatie dan van de sekse
van de leerling. 

Een nieuwe inbreng in het onderzoek naar effecten van de sekse van de leer-
kracht kwam uit een observatie-onderzoek van Fagot & Patterson (1969). Zij
observeerden spelactiviteiten van kinderen in kinderdagverblijven in Oregon.
Het bleek dat vrouwelijke leidsters vaker vrouwelijke spelactiviteiten bekrachtig-
den, bij beide seksen, maar dit had geen effect op de voorkeur van jongetjes voor
mannelijke spelactiviteiten. De observaties lieten zien dat jongetjes zich bij de
keuze van spelactiviteiten veel meer gelegen lieten liggen aan wat andere jonge-
tjes kozen. Jongetjes bleken vooral de jongensachtige spelactiviteiten van andere
jongens te bekrachtigen (en meisjes bij meisjes) en dat had een groter effect op
de mate waarin kinderen seksetypisch gedrag vertoonden dan de bekrachtiging
van seksetypisch gedrag door de leerkracht. Het onderzoek van Fagot & Patterson
naar de invloed van de peergroup op seksetypisch gedrag van jongens en meisjes
in het onderwijs is echter een uitzondering gebleven. Pas zeer recent is in onder-
zoek naar de schoolprestaties van jongens en meisjes in het Belgisch onderwijs
aandacht besteed aan de rol van de peergroup. Deze bleek een sterke invloed te
hebben (Derks en Vermeersch, 2001; zie ook de bijdrage van Van de gaer e.a. in
dit themanummer). 

De kritiek in Motherteacher (Sugg, 1978) op de feminisering van het onderwijs
maakte deel uit van een meer algemene kritiek op het Amerikaanse onderwijs-
systeem, die in de jaren ’80 uitgroeide tot een kwestie van nationaal belang
(Apple, 1987). Hoewel meestal niet expliciet geformuleerd, werd de overweldi-
gende meerderheid van vrouwen in het basisonderwijs als een van de oorzaken
gezien van het falende onderwijs in de VS. Zo stelde minister van onderwijs
William Bennett dat het hoog tijd werd om orde op zaken te stellen in het basis-
onderwijs. Er moest meer controle worden uitgeoefend: “Hire principals who are
tough. Get serious about the use of class time. Nobody’s for mindless school work
in elementary classes. We have to find out who is in charge of the schools”
(Posner, 1986, p.13). 

Tegen deze politieke achtergrond werden er in de loop van de jaren ’70 en ’80
diverse onderzoeken gestart naar de gevolgen van de sekse van de leerkracht voor
jongens en meisjes in de klas, vooral onder vrouwelijke onderwijsgevenden.
Levitin and Chananie (1972) lieten zien dat opvattingen en houdingen van leer-
krachten niet hoeven te corresponderen met gedrag. Zo lieten zij 40 vrouwelijke
leerkrachten 2 hypothetische situaties van agressief en afhankelijk gedrag van
jongens en meisjes beoordelen. De vrouwelijke leerkrachten gaven aan agressivi-
teit minder op prijs te stellen dan afhankelijkheid (bij jongens, maar niet bij
meisjes). Ook hadden ze een lichte voorkeur voor een hoog presterend meisje
boven een hoog presterende jongen. Deze voorkeuren bleken echter niet uit hun
daadwerkelijke gedrag naar de leerlingen toe. Lee and Wolinsky (1973) vonden
wél verschil in de omgang met de leerlingen in de klas. Deze auteurs spreken in
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hun artikel Male teachers of young children: a preliminary empirical study hun ver-
ontrusting uit over de gevolgen van de afwezige vader in de Amerikaanse samen-
leving. Hoewel bewijs voor de positieve invloed van mannelijke leerkrachten op
jongens het ‘impressionistische’ niveau weliswaar niet overstijgt, zo stellen Lee &
Wolinsky, achten zij het niettemin aannemelijk dat meer mannelijke leerkrach-
ten voor de klas een gunstiger uitwerking zouden kunnen hebben, vooral op jon-
gens. In hun onderzoek onder 72 kinderen vonden zij inderdaad verschillen tus-
sen mannelijke en vrouwelijke leerkrachten in de omgang met leerlingen, echter
aan de juistheid daarvan kan worden getwijfeld. Zoals de auteurs zelf aangeven,
ontbrak het aan een goede steekproef (“we were not able to use random sampling
procedures, but used the head teachers we could find and added some male assis-
tant teachers as well”, p 347).

Vanuit een meer neutrale opstelling deden in 1975 de psychologen Etaugh &
Harlow hun observatie-onderzoek in de klas. Zij vinden over het geheel genomen
geen verschil: jongens en meisjes gedroegen zich hetzelfde, of ze nu een man of
een vrouw voor de klas hadden. Wel constateerden ze twee kleine sekseverschil-
len. Allereerst in het aantal misdragingen in de klas: jongens misdroegen zich
meer en letten minder op in de klas met een mannelijke leerkracht dan bij een
juf. Het tweede verschil was dat mannelijke leerkrachten in hun gedrag negatie-
ver naar jongens toe waren dan naar meisjes: ze gaven hen meer standjes en uit-
branders. Anderzijds ervoeren jongens juist meer positief, goedkeurend gedrag
van hun vrouwelijke leerkrachten dan meisjes. Ook Tolbert (1968) had al eerder
in zijn onderzoek gevonden dat meer mannen voor de klas het gedrag van jon-
gens niet zal verbeteren. Mannen hebben niet minder sekse-bias ten nadele van
jongens dan vrouwen, zo stelde hij vast. 

Het positieve effect van een mannelijke leerkracht zou vooral gelden voor jon-
gens die geen vader hadden. Vanuit de veronderstelling dat mannelijke rolmo-
dellen de schoolcultuur enigszins zouden kunnen masculiniseren gingen de
onderwijspsychologen Schell & Courtney (1979) het effect na van mannelijke en
vrouwelijke leerkrachten op de leesvaardigheid van jongens die geen vader had-
den. Het onderzoek vond plaats onder 193 jongens, in een stad in het midwesten
van de VS. De ene helft van de vaderloze jongens had een mannelijke, de andere
helft een vrouwelijke leerkracht. Uit de scores op alle vijf deeltoetsen bleek dat
jongens die mannelijke leerkrachten hadden, geen betere resultaten behaalden.
Op alle testen bleek geen verschil in gemiddelden, behalve op een van de taal-
toetsen: daaruit bleek dat jongens significant beter scoorden wanneer ze een
vrouwelijke leerkracht hadden. 

Vanuit een heel andere invalshoek heeft het onderzoek naar de relatie tussen
de feminisering van het onderwijs en schoolprestaties van jongens nu weer een
nieuwe impuls gekregen. In de jaren ’90 zien we in tal van landen – bijvoorbeeld
Australië en Engeland – een discussie ontstaan over problemen van jongens in
het onderwijs: jongens blijven vaker zitten, gaan vaker naar het speciaal onder-
wijs, lezen minder goed dan meisjes en het lijkt er nu op dat meisjes de jongens
ook voorbij gaan streven in exacte vakken. Evenals in eerdere perioden is ook nu
weer de vervrouwelijking van het onderwijzersberoep een veel genoemde oorzaak
van de slechte prestaties van jongens in bepaalde vakken, schoolverzuim, zitten
blijven en andere ‘boys’ problems’. Hoewel recent onderzoek nog schaars is, zijn
enkele studies naar de relatie tussen de sekse van de leerkracht en onderwijspres-
taties van jongens en meisjes inmiddels afgerond en de moeite van het bespreken
waard. 

Daniels, Creese, Hey, Leonard & Smith (2001) constateren in hun onderzoek
op twaalf Britse scholen dat sekseverschillen in onderwijsprestaties tussen jon-
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gens en meisjes zeer gering zijn in een schoolomgeving die samenwerking onder-
steunt en stimuleert. Juist in scholen waar een competitieve houding werd gesti-
muleerd presteerden jongens – vooral uit lagere sociaal-economische milieus –
minder goed dan in een schoolomgeving die leerlingen aanspoorde en leerde om
goed samen te werken. Het Engelse onderzoek stelt dus vast dat het niet zozeer
gaat om de sekse van de leerkracht maar om manieren van leren, om leerstrate-
gieën. Tot dezelfde conclusie komen Childs en McKay (2001) in hun onderzoek
onder jongens met een lage sociaal-economische achtergrond. Zij komen de
school binnen met een achterstand, kunnen zich minder goed concentreren en
zijn snel afgeleid. Leerkrachten blijven deze kinderen zo ook waarnemen en
beoordelen. Deze kinderen zijn vooral gebaat bij het aanleren van bepaalde leer-
strategieën, de sekse van de leerkracht is volgens Childs en McKay niet relevant. 

Het meest recente onderzoek naar de feminisering van het onderwijs en de
gevolgen ervan voor het presteren van jongens is onlangs in Vlaanderen uitge-
voerd (Siongers, 2002). Dit onderzoek betreft het secundaire onderwijs waar de
feminisering weliswaar minder ver is voortgeschreden dan in het basisonderwijs,
maar groeiende is en in de periode 1990 tot 2001 toenam van 49% tot 56%.
Siongers onderzocht in een grootschalig onderzoek de relatie tussen de feminise-
ring en schoolfunctioneren van jongens. Allereerst bleek dat de sekse van de leer-
kracht niet van invloed was op de cognitieve prestaties van leerlingen. Ook tus-
sen wiskundeprestaties en de sekse van de leerkracht bleek geen samenhang. Ten
derde bleek, wat betreft de houdingen van jongens en meisjes, dat het merendeel
van de (18) onderzochte houdingen bij de jongeren niet beïnvloed werd door de
sekse van de leerkracht. Al met al acht Siongers de verontrusting over de gevol-
gen van de feminisering van het onderwijs dan ook “sterk overdreven” (p. 127).
Overigens werden ook positieve effecten gevonden: jongens die veel vrouwelijke
leerkrachten in hun omgeving hebben, hebben minder traditionele rolopvattin-
gen. Ook voelen jongens zich op scholen met meer vrouwelijke leerkrachten
beter in hun vel. De meest duidelijke conclusie is echter dat de sekse van de leer-
kracht nauwelijks effect heeft op de houdingen van leerlingen. Voorzover nega-
tieve effecten van vrouwelijke leerkrachten op schoolprestaties en houdingen van
jongens in eerder onderzoek wel zijn gevonden (bijvoorbeeld Brutsaert, 1999),
blijken deze volgens Siongers weg te vallen wanneer gecontroleerd wordt voor
instroomkenmerken en achtergrondgegevens. Evenals in het onderzoek van
Derks en Vermeersch (2002) blijkt het veel meer de sekse van de leerlingen te zijn
die ertoe doet.

Genderverschillen in leerkrachtgedrag in Nederland
In Nederland heeft het aan specifiek onderzoek naar sekseverschillen in lesgeven
in relatie tot ‘jongensproblemen’ tot nu toe ontbroken (Van Essen, 2003a) Wel
zijn er in de loop van de 20e eeuw ten minste drie onderzoeken gedaan, twee in
een verder verleden en één recent, waarvan de uitkomsten iets kunnen zeggen
over genderverschillen in leerkrachtgedrag. Het gaat hierbij om: 1) een landelijke
enquête onder 296 leerkrachten van het lager onderwijs uit 1920, afgenomen
door F. J. M. A. Roels en J. van der Spek (Van Kuijk, 1922; Van Essen, 2003b); 2)
een retrospectieve enquête van Van Essen onder 290 oud-studenten van oplei-
dingsscholen voor onderwijzers en onderwijzeressen tussen 1920 en 1970 (Van
Essen, 1999); 3) een grootschalig (N=1700) onderzoek naar de meningen van leer-
krachten over hun beroep in de jaren ’90 (Hoogeveen, 1999). 

De enquête van Roels & van der Spek, een van de eerste psychotechnische
onderzoeken die in Nederland is verricht, onderzocht primair voor het beroep
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gewenste en ongewenste eigenschappen. Gegeven de strikte sekseverhoudingen
in het interbellum, zou verwacht mogen worden dat de antwoorden van de man-
nelijke (39,2%) en de vrouwelijke (60,8%) respondenten zouden verschillen. Dit
blijkt niet het geval te zijn. De absolute topper voor beide seksen is ‘orde houden’,
onmiddellijk gevolgd door ‘duidelijk spreken’. De derde plaats wordt gedeeld
door vier eigenschappen waarvan er twee, te weten ‘psychologisch inzicht’ en
‘objectief oordeel’ eveneens refereren aan de professionele kanten van het lesge-
ven. De persoon van de onderwijzer komt slechts naar voren in de andere twee,
‘kindervriend zijn’ en ‘pedagogisch talent’. Helaas zijn de scores verder alleen op
het niveau van groepen eigenschappen uitgesplitst naar sekse, en bovendien las-
tig interpreteerbaar. De onderzoekers concludeerden hier echter uit dat vrouwe-
lijke leerkrachten in het algemeen hogere eisen aan de beroepsuitoefening stel-
den dan hun mannelijke collega’s. Zo beschouwden vrouwen 8,5% van alle in de
vragenlijst genoemde psychologische eigenschappen als onmisbaar, mannen
slechts 2,4%. De uitkomsten geven verder inzicht in motivatie, professionalise-
ring en satisfactie. Hoewel beide seksen hun beroepskeuze vooral motiveerden in
termen van ‘voorliefde’ en het gevoel ‘er de aanleg en geschiktheid voor te bezit-
ten’, scoorden vrouwen significant hoger op voorliefde (v. 73,3%, m. 61,5%),
mannen op geschiktheid (m. 69,2%, v. 40,7%). Met betrekking tot professionali-
sering waren er minder sekseverschillen dan gezien de geringe carrièrekansen van
vrouwen in deze periode verwacht kon worden. Gevraagd naar de bereidheid om
verder te studeren voor aanvullende onderwijsakten, antwoordde meer dan de
helft van de vrouwelijke leerkrachten positief, tegen driekwart van alle mannelij-
ke leerkrachten. Ten slotte bleken significante sekseverschillen in satisfactie. Bijna
de helft van de mannelijke leerkrachten zou niet opnieuw voor het beroep kie-
zen, terwijl 86% van de vrouwen dat wel zou doen.

De retrospectieve enquête van Van Essen onderzocht opvattingen van oud-
kwekelingen in de periode vanaf circa 1920 tot aan de invoering van de mam-
moetwet. In de tijd gezien sloot dit onderzoek dus aan op dat van Roels & van
der Spek. De uitkomsten laten zowel continuïteit als verandering zien.
Continuïteit blijkt uit de motivatie. Voor de gehele periode noemen vrouwen
aanzienlijk vaker (49%) ‘graag met kinderen willen werken’ als belangrijkste argu-
ment voor hun beroepskeuze dan mannen (31%) (ongepubliceerde uitkomsten).
Ook het ontbreken van significante sekseverschillen ten aanzien van de voor het
beroep gewenste eigenschappen wijst op continuïteit met de vroeg-twintigste-
eeuwse leerkrachten. Maar in tegenstelling tot de tendens die de enquête van
Roels & van der Spek lijkt aan te geven, waardeerden zowel de mannelijke als de
vrouwelijke respondenten persoonlijke eigenschappen in het geheel genomen
iets hoger dan vakdeskundigheid. Wel valt een (voor vrouwen significante) fluc-
tuatie in de tijd waar te nemen: de sterkste voorkeur voor het belang van per-
soonskenmerken wordt uitgesproken door respondenten uit de periode 1940-
1950, de zwakste door respondenten uit het interbellum (Van Essen, 2001). 

Waar de twee hiervoor besproken onderzoeken het opsporen van mogelijke
genderverschillen niet expliciet (mede) tot doel hadden, was dit bij de survey van
Hoogeveen uit de jaren ’90 van de afgelopen eeuw wel het geval. Een tweede ver-
schil tussen het onderzoek van Hoogeveen enerzijds en de twee oudere onder-
zoeken anderzijds is de samenstelling van de respondentengroep. Hoogeveens
onderzoek, gedaan na de samenvoeging van kleuter- en lager onderwijs in 1985,
omvatte in tegenstelling tot beide eerdere onderzoeken ook voormalige kleuter-
leidsters. Desondanks valt ook in haar onderzoek continuïteit met het verleden te
traceren. In lijn met de uitkomsten van de enquête uit 1920 scoort de motivatie
‘omgaan met kinderen’ hoger bij vrouwen dan bij mannen. In het verlengde hier-
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van verbaast het niet dat vrouwelijke leerkrachten ‘het creëren van een goede
sfeer in de groep’ als hun belangrijkste taak beschouwen. Hoewel ook mannelij-
ke leerkrachten deze taak tot de top drie rekenen, gaat hun eerste voorkeur uit
naar ‘het motiveren van leerlingen’, een taak die bij vrouwen op de derde plaats
komt. Opvallend in continuïteit met het eerste onderzoek is ook de uitkomst dat
vrouwen aan alle in de enquête genoemde eigenschappen meer belang hechten
dan mannen. En ten slotte zijn de seksen het eens over de belangrijkste voor de
uitoefening van het beroep gewenste eigenschappen, al wijken die als zodanig
uiteraard af van die uit 1920. De topvijf bestaat, in volgorde van belangrijkheid,
bij beide seksen uit verantwoordelijkheidsgevoel, flexibiliteit, vermogen tot
samenwerken, geduld en begrip. Sekseverschillen doen zich uitsluitend voor bij
minder hoog scorende eigenschappen (de onderzoekers uit 1920 hebben zich
daar niet over uitgesproken). Zo vinden vrouwen eigenschappen als plichtsbesef
en zorgzaamheid belangrijker dan mannen. Continuïteit met de retrospectieve
enquête uit 1994 blijkt uit de relatieve waardering van persoonskenmerken en
vakdeskundigheid. Ook Hoogeveens survey vindt een lichte voorkeur van beide
seksen voor het belang van persoonskenmerken. 

Vrouwelijke leerkrachten blijken in Nederland door de hele 20e eeuw heen
hogere eisen te stellen aan de beroepsuitoefening dan hun mannelijke collega’s.
Deze uitkomst zou erop kunnen wijzen dat zij hun beroep professioneler opvat-
ten. Een tweede longitudinaal sekseverschil betreft motivatie: vrouwen geven sig-
nificant meer dan mannen aan voor het beroep te kiezen vanwege liefde voor
kinderen. Voor het overige zijn uit de drie enquêtes geen relevante sekseverschil-
len naar voren gekomen. Opvallend is alleen wel het toenemende belang dat
leerkrachten voor hun beroepsuitoefening hechten aan persoonskenmerken. In
de enquête van 1920 prevaleert vakdeskundigheid, de periode 1920-1970 geeft al
met al toch een tendens naar voorkeur voor persoonskenmerken te zien, bij leer-
krachten uit de jaren ’90 prevaleren persoonskenmerken. Of en in hoeverre de
feminisering van het beroep hierop van invloed is geweest, valt niet te zeggen.
Ook voor het overige kunnen uit deze uitkomsten geen conclusies worden getrok-
ken ten aanzien van de relatie tussen feminisering en het gedrag en de prestaties
van leerlingen. Ze vormen echter nauwelijks tot geen ondersteuning voor de stel-
ling dat vrouwen basaal anders zouden lesgeven dan mannen. 

Besluit
Het populaire idee dat de feminisering van het leerkrachtenberoep slecht zou zijn
voor de onderwijsprestaties van jongens blijkt een lang en hardnekkig verleden
te hebben. We keken naar de geschiedenis en constateerden dat het leerkrach-
tenberoep en de veronderstelde negatieve gevolgen van de feminisering van dit
beroep voor jongens, voor de kwaliteit van het onderwijs, en zelfs voor de samen-
leving als geheel, bij voortduring onderwerp van discussie zijn geweest. Zo werd
al rond de eeuwwisseling (van 19e naar 20e eeuw) gesproken van een waar vrou-
wengevaar (‘the women peril’). De periode ’70 en ’80 van de vorige eeuw is van-
uit dit oogpunt eveneens interessant. De negatieve effecten van het gefemini-
seerde onderwijs zouden niet zozeer beperkt zijn tot een slechte invloed op jon-
gens, maar de ‘pedagogiek van de moederliefde’ had in de VS geleid tot een tota-
le mislukking van het gehele onderwijssysteem. We illustreerden deze discussie
aan de hand van het in 1978 verschenen geruchtmakende boek Motherteacher. 

Opvallend in de huidige en historische debatten over de gevolgen van de
feminisering van het leerkrachtenberoep voor het functioneren van jongens in
het onderwijs en daarbuiten, is het hoge gehalte aan mythen en onbewezen voor-
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onderstellingen. De inventarisatie van tot dusver verricht onderzoek laat zien dat
het nagenoeg ontbreekt aan enig empirisch bewijs voor de stelling dat vrouwelij-
ke leerkrachten de onderwijsprestaties van jongens in ongunstige zin zouden beïn-
vloeden. Bij gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing wordt gedrag van man-
nen en vrouwen, jongens en meisjes net als in de eerste helft van de vorige eeuw
rechtstreeks herleid tot hun biologische ‘make-up’ en is ook de oplossing eenvou-
dig gevonden: meer mannen voor de klas. Behalve dat de effecten van deze oplos-
sing, voorzover onderwerp van studie, in het hier besproken onderzoek niet
gevonden zijn, blijkt het een oplossing voor een niet bestaand probleem te zijn.
Wat de Nederlandse situatie betreft geven de onderwijsprestaties van jongens geen
enkele aanleiding tot ongerustheid. Ook het Nederlandse onderzoek naar sekse-
verschillen tussen leerkrachten vormt nauwelijks tot geen ondersteuning voor de
stelling dat vrouwen basaal anders zouden lesgeven dan mannen. Het ‘vrouwen-
gevaar’, zo concluderen we, is weinig meer dan een mythe. 
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