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Samenvatting                   
Recentelijk is er een hernieuwde aandacht voor de invloed van de sekse 
van een leerling op diens onderwijsprestaties. Anders dan enkele decennia 
geleden staat nu echter de achterstand van jongens centraal. In de liter-
atuur worden uiteenlopende verklaringen gegeven voor de verslechterde 
positie van jongens. Grofweg kunnen daarbij twee perspectieven worden 
onderscheiden, namelijk het biologisch-genetische en het sociaal en cultu-
reel-maatschappelijke. Wat dat laatste betreft wordt nog een nader onder-
scheid gemaakt naar verklaringsniveau: de ouders en de gezinsomgeving, 
de ‘peers’, de school en docenten, en de arbeidsmarkt en samenleving. 

Introductie

De afgelopen decennia zijn het maatschappelijke debat en het beleid rond het 
thema ‘gelijke onderwijskansen’ sterk gedomineerd geweest door de factoren 
sociaal milieu en etnische herkomst. Van recente datum is de toegenomen aan-
dacht voor de factor sekse. Helemaal nieuw is die interesse trouwens niet: in 
de zeventiger jaren van de vorige eeuw was er al bezorgdheid over de slechte 
positie van meisjes in het onderwijs (Jungbluth, 1982). Het grote verschil met 
toen is echter, dat nu niet de achterstanden van meisjes maar die van jongens 
centraal staan.
 Deze hernieuwde aandacht voor de factor sekse is in Nederland overigens 
relatief laat op gang gekomen. In bijvoorbeeld Groot-Brittannië was dat al veel 
eerder, in de negentiger jaren, gebeurd. Aanleiding daarvoor vormde de jaarlijk-
se publicatie van de examenresultaten in de ‘league tables’, waarin die resultaten 
werden verbijzonderd naar de sekse van de leerlingen. Deze overzichten lieten 
zien dat meisjes een inhaalslag aan het maken waren bij de vakken wiskunde en 
natuurwetenschappen, terwijl zij jongens bij taal en de meeste andere vakken al 
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lang waren voorbijgestreefd. Vanaf dat moment stond ‘the boys’ problem’ hoog 
op de politieke agenda. Dat heeft velen verbaasd, en wel om twee redenen. 
Op de eerste plaats, omdat meisjes al veel langer met hun opmars bezig waren 
(Francis, 2006). Dat was kennelijk niet erg opgevallen, waarschijnlijk omdat het 
in eerste instantie vooral nog de cultuur- en maatschappijvakken betrof. Pas 
toen steeds meer meisjes de statusrijkere bètavakken gingen volgen en daar ook 
nog hoog op bleken te scoren sloeg de bezorgdheid pas echt toe. Op de tweede 
plaats is er verbazing omdat de ‘moral panic’ die ontstaan is met betrekking tot 
de onderwijsachterstand van jongens nu veel groter is dan die om de achter-
stand van meisjes vroeger (Smith, 2003; Weaver-Hightower, 2003). Ook vindt 
men het merkwaardig dat er nu kennelijk ineens allerlei maatregelen moeten 
worden genomen om die voorsprong van meisjes (of relatieve achterstand van 
jongens) ongedaan te maken (‘the male repair agenda’; Skelton, 2001). 
 Vanuit Groot-Brittannië sloeg de paniek over naar andere landen (Francis, 
Skelton & Read, 2010). In de Verenigde Staten is sinds eind jaren negentig een 
reeks – veelal populair-, dan wel quasi-wetenschappelijke – boeken over dit on-
derwerp gepubliceerd. Ook in Australië en Nieuw-Zeeland trok het onderwerp 
zowel onder wetenschappers als ook in de media veel aandacht. Het gevolg van 
dit alles was dat er vanuit de betreffende overheden specifiek beleid werd inge-
zet op het verminderen van de achterstand van jongens (Buchmann, DiPrete & 
McDaniel, 2008; Gill, 2005; Mills, Martino & Lingard, 2007). De discussie werd 
uitgebreid naar andere, niet-Angelsaksische landen, nadat in de landenverge-
lijkende PISA-studies eveneens was gewezen op de voor jongens ongunstige 
prestatie-ontwikkelingen, die overigens op enkele punten verschilden per land 
(Auduc, 2009).
 Zoals hierboven al opgemerkt, trok in Nederland het onderwerp vrij laat de 
aandacht en werd er – in eerste instantie – gereserveerd, defensief, onverschillig 
of ontkennend op gereageerd (Veendrick, Tavecchio & Doornenbal, 2004). In 
opdracht van het ministerie van OCW werd in 2006 een internationaal vergelij-
kende trendstudie naar sekseverschillen in schoolloopbanen verricht (Van Lan-
gen & Driessen, 2006; Driessen & Van Langen, 2007). Hieruit bleek dat er sprake 
was van een zekere mate van verticale onderwijsongelijkheid naar sekse, in het 
nadeel van jongens. Dit houdt in dat de onderwijsdeelname naar niveau, het 
onvertraagd doorlopen van het onderwijs en het studierendement voor jongens 
in de loop der jaren ongunstiger was geworden. Tegelijkertijd bleek er sprake te 
zijn van een hardnekkige horizontale onderwijsgelijkheid naar sekse, waardoor 
jongens en meisjes zeer verschillend verdeeld zijn over studierichtingen en sec-
toren, doorgaans in het nadeel van meisjes. De trendstudie liet ook zien dat er 
zich qua ‘gender gap’ grote verschillen tussen landen voordoen. Vergeleken met 
andere landen was de verticale voorsprong van meisjes in Nederland tamelijk 
beperkt. Hun achterstand op het gebied van rekenen en wiskunde was bijvoor-
beeld wat groter en ook waren meisjes minder sterk vertegenwoordigd in het 
tertiair onderwijs dan in een aantal andere Westerse landen.



Pedagogiek 31e jaargang  • 2 • 2011 • 157

Mogelijke verklaringen voor onderwijsachterstanden van jongens

 Onlangs is het debat rond sekseverschillen in het onderwijs weer in alle he-
vigheid opgelaaid, ditmaal vooral in de media (bv. Buitenhof, 2010; Netwerk, 
2008; NRC, 2008; Trouw, 2009; Volkskrant, 2008, 2010a, b, c). Voor een be-
langrijk deel ging de discussie niet zozeer om de vraag of er qua onderwijs-
prestaties überhaupt wel sprake is van (substantiële) verschillen tussen jongens 
en meisjes, maar veel meer om de verklaring van zulke verschillen vanuit een 
neuro-wetenschappelijk perspectief. De aanleiding daartoe lag in het feit dat er 
recentelijk veel vorderingen zijn gemaakt van hersenonderzoek met behulp van 
MRI-scans. 
 Deze discussie leidde er uiteindelijk toe dat het ministerie van OCW op-
nieuw een studie uitzette naar de (veronderstelde) onderwijsachterstand van 
jongens (Driessen & Van Langen, 2010). Het eerste deel van die studie had be-
trekking op de onderwijspositie van jongens. De conclusie luidde dat in het ba-
sisonderwijs en de basisvorming de sekseverschillen in prestaties tamelijk klein 
zijn en bovendien wisselend in het voordeel van de meisjes (bij taal en lezen) 
of de jongens (bij rekenen/wiskunde). Wel zijn er aanzienlijke sekseverschillen 
in sociaal-emotionele ontwikkeling. In het basisonderwijs bijvoorbeeld worden 
jongens door hun leerkrachten beduidend zwakker beoordeeld op werkhouding 
en sociaal gedrag dan meisjes. Ook de schoolloopbanen van jongens verlopen 
minder gunstig. Veel meer jongens gaan naar het speciaal onderwijs en in het 
voorgezet onderwijs zitten jongens minder vaak in de hogere schooltypes dan 
meisjes. Jongens doubleren bovendien vaker, stromen vaker tussentijds af naar 
een lager schooltype en vallen vaker voortijdig uit. In het tweede deel van de 
studie was de vraag naar mogelijke verklaringen voor de de achterstand van 
jongens aan de orde en het is deze vraag die in het onderhavige artikel centraal 
staat: Welke verklaringen worden er in de literatuur gegeven voor de achter-
stand van jongens? Om deze vraag te beantwoorden hebben we een review 
verricht met als voornaamste input: nationale en internationale tijdschriften 
op het snijvlak van onderwijs, ‘gender’, beleid, sociologie en psychologie; onder-
zoeksrapporten en beleidsstukken. Op basis van wat in deze publicaties vonden 
hebben we via de ‘snowball´ methode en een ‘internet search’ verder gezocht. 
Daarnaast hebben we ook een aantal meer populair-wetenschappelijke publica-
ties bestudeerd, met name op het gebied van hersenonderzoek. In het vervolg 
van dit artikel geven we een overzicht van de gevonden verklaringen. Dit over-
zicht is ingedeeld langs de lijnen van het aloude ‘nature’ versus ‘nurture’ debat. 
Daaronder verstaan we de discussie over de vraag of eigenschappen en gedrag 
van mensen zijn aangeboren (‘nature’) dan wel aangeleerd (‘nurture’).

Verklaringen vanuit een biologisch-genetisch perspectief

Vanuit het biologisch perspectief bezien is de onderwijsachterstand van jon-
gens vooral het gevolg van de aangeboren, genetisch bepaalde verschillen tus-
sen jongens en meisjes in zowel de cognitieve als niet-cognitieve ontwikkeling. 
In het verleden werden overigens biologische sekseverschillen juist aangevoerd 
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als verklaring voor de onderwijsachterstanden van meisjes (Maccoby & Jacklin, 
1974; Severiens, 1997). De laatste jaren is er echter veel nieuwe literatuur op dit 
gebied verschenen. Dat hangt samen met recente ontwikkelingen – als gevolg 
van de toepassing van moderne technieken zoals de MRI-scan – in het neurolo-
gisch en fysiologisch onderzoek naar hersenstructuren en hormoonspiegels en 
het effect daarvan op het cognitief functioneren (Jolles e.a., 2005).
 Niet al dit onderzoek stelt eventuele sekseverschillen overigens centraal. In 
Nederland bijvoorbeeld, heeft Crone (2008) veel aandacht getrokken met een 
populairwetenschappelijke publicatie waarin zij stelt dat de hersenen van jon-
geren nog volop in ontwikkeling zijn. De ontwikkelingsfasen vormen een be-
langrijke verklaring voor typisch pubergedrag (bijvoorbeeld qua slaap-waakrit-
me of het nemen van risico’s) en volgens Crone moet hiermee terdege rekening 
worden gehouden in opvoeding en onderwijs. Sekseverschillen in het functio-
neren van de puberhersenen zegt Crone in haar onderzoek echter nauwelijks te 
hebben aangetroffen (Volkskrant, 2008). Ook Jolles (2007, 2010) benadrukt in 
zijn publicaties vooral dat de ontwikkeling van de hersenen veel langer door-
loopt dan voorheen werd gedacht, en dat dit van belang is voor het denken 
over onderwijs en opvoeding. Daarnaast constateert hij echter ook dat er sprake 
is van sekseverschillen in (de gemiddelde snelheid van) deze ontwikkeling, die 
volgens hem vragen om seksedifferentiatie in opvoeding, sturing en onderwijs-
begeleiding.
 Andere auteurs, in Nederland (Delfos, 2004), maar vooral in de Verenigde 
Staten en Australië (Biddulph, 2003; Gurian, 2001, 2005; James, 2007; Sax, 
2006, 2007) stellen de in het hersenonderzoek geconstateerde sekseverschil-
len en de mogelijke gevolgen daarvan op het cognitief functioneren wèl sterk 
centraal. Volgens deze auteurs is er feitelijk sprake van een vrouwelijk en een 
mannelijk brein. Dit is het gevolg van verschillend erfelijk materiaal dat zich 
tijdens een langdurig proces – dat al vóór de geboorte start en doorloopt tot 
ver in de puberteit – onder invloed van hormonen steeds verder ontwikkelt 
in mannelijke of vrouwelijke richting. De betreffende literatuur kenmerkt zich 
vaak door een medisch-biologische introductie, waarin de lezer wordt ingewijd 
in de functie van hersenonderdelen zoals de amygdala, de cerebrale cortex en 
de hypothalamus, en van hormonen zoals oestrogeen, testosteron en melato-
nine. Vervolgens wordt beschreven in welke mate deze aspecten (gemiddeld) 
verschillen tussen de seksen en wat dat zou betekenen voor het cognitief func-
tioneren. Ter illustratie is in Tabel 1 een willekeurige selectie overgenomen uit 
een (veel omvangrijker) schematisch overzicht van Gurian (2001). 
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Tabel 1.  Sekseverschillen in hersenen en hormonen en de gevolgen daarvan voor het cognitief 

f unctioneren

Part of brain Function Similarities and 
differences

Impact

Amygdala Part of limbic system 
involved in emo-
tional processing

Larger in males Helps make males 
more aggressive

Basal ganglia Control movement 
sequences when 
necessary

Likely to engage 
more quickly in 
male brain – when 
required

Males generally 
quicker to respond 
to attention de-
mands in physical 
environment

Frontal lobe Facilitates speech, 
thought, and emo-
tion

Likely more highly 
active in females

Improved verbal 
communication in 
females

Right hemisphere Interprets emotional 
contents; tone of 
voice; facial expres-
sions etcetera

Boys use right side 
of brain to work on 
abstract problems; 
girls use both sides

Males superior at 
spatial relationships

Testosterone Male steroid sex 
hormone

Much more present 
and functional in 
males

Increases aggres-
sion, competition, 
self-assertion, and 
self-reliance

Bron: Gurian (2001: 20-26)

Een groot deel van deze literatuur concentreert zich bovendien op de negatieve 
gevolgen van de geconstateerde hersenverschillen voor jongens in het huidige 
gefeminiseerde onderwijs (zie ook hierna) en de maatschappij, zoals blijkt uit 
(onder)titels als ‘Boys adrift’, ‘Save the males’ en ‘Saving our sons from falling 
behind in school and life’. De auteurs betogen dat jongens in het nadeel zijn 
doordat hun hersenen zich trager ontwikkelen dan die van meisjes, jongens van 
nature minder talig zijn en minder goed horen dan meisjes, zich impulsiever, 
agressiever en beweeglijker gedragen, houden van stoeien, enzovoort. Dit zou 
er zelfs toe leiden dat veel jongens ten onrechte worden gediagnosticeerd met 
ADHD (o.a. James, 2007; Sax, 2006; Woltring, 2003). 
 Andere wetenschappers protesteren juist heftig tegen de gedachtegang dat 
mannen en vrouwen biologisch-genetisch zo wezenlijk van elkaar zouden ver-
schillen als in de voornoemde literatuur wordt gesteld. Eén daarvan is Hyde 
(2005), die op grond van haar bevindingen de hypothese van de gelijkheid der 
seksen (‘gender similarities hypothesis’) heeft geponeerd, als tegenhanger van de 
populaire hypothese van de ongelijkheid der seksen (‘gender differences hypothe-
sis’). Ook de OECD heeft in een studie naar de ontwikkelingen in het hersen-
onderzoek expliciet stelling genomen tegen de ‘neuromythe’ dat mannen en 
jongens andere hersenen hebben dan vrouwen en meisjes: ‘Er zijn functionele 
en morfologische verschillen tussen de hersenen van mannen en vrouwen. 
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Mannenhersenen zijn bijvoorbeeld groter, en bij vrouwen zijn de relevante 
hersendelen voor taal actiever. Maar bepalen wat deze verschillen betekenen, 
is extreem moeilijk. Tot nu toe heeft geen enkel onderzoek gender-specifieke 
processen kunnen aantonen die betrokken zijn bij het opbouwen van neuro-
nale netwerken tijdens het leren’ (OECD, 2007: 116-118). Tevens constateert de 
OECD dat de onjuiste termen ‘mannelijk brein’ en ‘vrouwelijke brein’ in zwang 
zijn geraakt door toedoen van wetenschappers als Baron-Cohen (2003), die zich 
bezighouden met autisme en aanverwante stoornissen. Zij hebben die termen 
echter vooral bedoeld om specifieke cognitieve profielen aan te duiden, waarbij 
autisme wordt beschouwd als een extreme variant van ‘mannelijke’, c.q. me-
thodisch denkende hersenen. Ook in de ‘Mythbusters’ brochure van de Britse 
overheid (DCSF, 2009) wordt gesteld dat het neurologisch onderzoek nog in de 
kinderschoenen staat en dat er vooralsnog weinig hard bewijs is dat neurolo-
gische sekseverschillen leiden tot sekseverschillen in vaardigheden of leerver-
mogen. Het bestaan van sekseverschillen in (aangeboren) leerstijlen wordt in 
deze brochure aan de hand van Britse onderzoeksresultaten sterk gerelativeerd. 
Recent kleinschalig onderzoek van Douna (2011) onder vwo-leerlingen laat 
eveneens zien dat verschillen in leerstijl tussen jongens en meisjes ontbreken of 
hooguit zeer beperkt zijn. Hier staat echter (wat ouder) onderzoek van Coenen, 
Meng en Van der Velden (2011) tegenover, waaruit wel volgt dat meisjes het 
bijvoorbeeld qua zelfstandig werken en studieplanning beter doen dan jongens. 
 Het voorafgaande laat zien dat er wel enige haken en ogen zitten aan de 
aangedragen biologische verklaringen voor de jongensachterstand, waarover 
recentelijk zoveel publicaties zijn verschenen. Het probleem is dat aangetoon-
de kleine sekseverschillen in (de ontwikkeling van) de hersenen veelal zonder 
meer worden vertaald naar nog grotendeels onbewezen grote gevolgen daarvan 
voor het onderwijs en maatschappelijk functioneren. Juist op dat terrein is het 
moeilijk om biologische en sociale invloeden van elkaar te scheiden. Crone 
en Van der Molen wijzen er bovendien op dat het onlogisch is om de tragere 
hersenontwikkeling van jongens in vergelijking tot meisjes de schuld te geven 
van de huidige jongensachterstand in het onderwijs, aangezien in het verleden 
het juist de meisjes waren die op achterstand stonden (Volkskrant, 2010a). Toch 
kan de recente vooruitgang in het neuro-biologisch onderzoek ook niet worden 
genegeerd, zoals onder meer Woltring (2003) en Buchmann, DiPrete en Mc-
Daniel (2008) betogen. Volgens laatstgenoemden zouden sociologen een grote 
fout maken als ze uitsluitend blijven focussen op de sociale en economische 
factoren die ten grondslag liggen aan sekseverschillen. Zij roepen daarom op 
tot interdisciplinair onderzoek naar de interactie tussen aanleg en omgeving die 
uiteindelijk leidt tot sekseverschillen in gedrag en vaardigheden. Hierbij zouden 
zowel sociologen en psychologen als biologen, neurowetenschappers en gene-
tici betrokken moeten zijn.
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Verklaringen vanuit een sociaal en cultureel-maatschappelijk perspectief

Het verklaren van sekseverschillen in het onderwijs vanuit een sociaal en cul-
tureel-maatschappelijk perspectief vormt in het ‘nature’ versus ‘nurture’ debat 
de tegenhanger van (c.q. aanvulling op) de hiervoor beschreven biologische 
zienswijze. Volgens de betreffende verklaringen zijn genoemde sekseverschillen 
vooral het gevolg van seksespecifieke socialisatieprocessen: jongens en meisjes 
gedragen zich verschillend en ontwikkelen verschillende voorkeuren onder in-
vloed van hun omgeving. Aanhangers van deze zienswijze zien een belangrijk 
bewijs voor de bepalende invloed van de omgeving in het gegeven dat aanvan-
kelijk grote sekseverschillen in prestaties, zoals de wiskunde-achterstand van 
meisjes ten opzichte van jongens, in de meeste westerse landen in de afgelopen 
jaren sterk zijn afgenomen of zelfs geheel zijn verdwenen (Rowe, 2003). Een 
ander bewijs wordt genoemd door Auduc (2009) die vaststelt dat in Frankrijk de 
sekseverschillen in ruimtelijk inzicht sterk zijn afgenomen sinds meer vrouwen 
deelnemen aan de arbeidsmarkt. Beide voorbeelden laten zien dat sekseverschil-
len, die ooit stabiel en onveranderbaar leken, onder invloed van maatschap-
pelijke ontwikkelingen kunnen gaan veranderen. Aanvullend hierop redeneert 
Hyde (2005) dat sekseverschillen in prestaties die fluctueren met de leeftijd van 
de onderzochte leerlingen, een duidelijk bewijs vormen dat deze niet stabiel 
zijn en (mede) onder invloed van de omgeving tot stand komen. Hierna geven 
we een overzicht van de literatuur over dergelijke omgevingsinvloeden op de 
onderwijsachterstand van jongens.

Ouders en gezinsomgeving

Rond 1970 ontwikkelde zich vanuit het ‘nature’ – ‘nurture’ debat de reproduc-
tietheorie. Volgens deze theorie reproduceert het onderwijs de bestaande so-
ciale ongelijkheid steeds opnieuw, doordat de hulpbronnen (het zogenoemde 
cultureel en sociaal kapitaal) die een leerling van thuis meekrijgen sterk be-
palend zijn voor het schoolsucces (De Graaf, De Graaf & Kraaykamp, 2000). 
Aanvankelijk werd de reproductietheorie vooral opgevoerd als verklaring voor 
de onderwijsongelijkheid naar sociale klasse, later echter ook in verband met de 
onderwijsongelijkheid naar sekse, die indertijd nog vooral in het nadeel van de 
meisjes was. In dat kader is bijvoorbeeld veel onderzoek uitgevoerd naar de in-
vloed van seksestereotiepe verwachtingen van ouders op de wiskundeprestaties 
en het wiskundezelfvertrouwen van hun dochters (o.a. Roger & Duffield, 2000).
  Ook al van oudere datum is het onderzoek naar seksespecifieke socialisatie 
tijdens de opvoeding als verklaring voor het vaker vóórkomen van gedrag- en 
ontwikkelingsproblemen bij jongens dan bij meisjes (o.a. Tavecchio, Oomen-
Van de Kerkhof & Roorda-Honée, 1991). In feite werd al in die literatuur van 
twintig tot dertig jaar geleden gewaarschuwd voor een mogelijk ongunstiger 
onderwijspositie van jongens in vergelijking tot meisjes ten gevolge van de 
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druk die hen al vanaf de geboorte wordt opgelegd om aan een bepaald manne-
lijk ideaalbeeld te voldoen (vgl. Skelton, Francis & Valkanova, 2007).
 Meer recentelijk wordt voor het verklaren voor de onderwijsachterstand van 
jongens gewezen op seksedifferentiële ouderlijke onderwijsondersteuning en 
-betrokkenheid. Entwisle, Alexander en Olson (2007) verwijzen naar diverse on-
derzoeken waarin is vastgesteld dat moeders met betrekking tot schoolplezier en 
-gedrag hogere verwachtingen hebben van hun dochters dan van hun zonen. 
Buchmann, DiPrete en McDaniel (2008) maken melding van onderzoek waarin 
is geconstateerd dat de betrokkenheid van ouders bij hun zonen aanvankelijk 
groter is dan bij hun dochters, maar dat dit verandert als de kinderen wat ouder 
worden. Ook Auduc (2009) suggereert een lagere onderwijsbetrokkenheid van 
ouders bij hun zonen dan bij hun dochters. Eén van de verklaringen die hij 
hiervoor aanvoert is dat onderwijsondersteuning meestal vooral van de moe-
ders komt en dat hun aandacht automatisch het meest uitgaat naar kinderen 
van de eigen sekse. Daarnaast veronderstelt Auduc dat ouders verwachten dat 
jongens vanwege hun fysieke voordeel altijd wel werk zullen vinden (desnoods 
ongeschoold), terwijl dat bij meisjes alleen lukt wanneer ze een goede opleiding 
hebben voltooid.
 Deze laatste redenering lijkt wat ver gezocht, maar is wellicht wel plausibel 
in relatie tot specifieke groepen, zoals allochtone laagopgeleide ouders. Op een 
dergelijke vorm van interactie tussen sekse en sociaal-etnische herkomst wordt 
recentelijk wel door meerdere auteurs gewezen. Hun veronderstelling is dat de 
achterstand van (bepaalde categorieën van) jongens mede wordt veroorzaakt 
doordat zonen uit gedepriviligeerde milieus meer nadeel ondervinden van een 
gebrek aan sociaal en cultureel gezinskapitaal dan dochters. Deze aanname 
wordt door Connolly (2006) overigens bestreden. Op grond van cohortonder-
zoek onder middelbare scholieren uit Engeland en Wales concludeert hij dat 
er geen sprake van is dat sekseverschillen in prestaties variëren met de sociale 
of etnische gezinsachtergrond. Volgens hem dragen sekse, etniciteit en sociaal 
milieu elk afzonderlijk bij aan de mate van schoolsucces. Ook in het onderzoek 
van Driessen en Van Langen (2010) bleek dat er geen sprake was van enige 
vorm van interactie tussen sociaal-etnisch milieu en sekse die ertoe zou leiden 
dat bepaalde groepen jongens in het Nederlandse onderwijs systematisch een 
grotere achterstand op de meisjes hebben dan andere. Bewijzen dat er wel enige 
mate van interactie tussen sekse en achtergrond kan optreden, zijn echter ook 
voorhanden. Mensah en Kiernan (2010) constateren bijvoorbeeld op grond van 
Brits cohortonderzoek dat de taal- en rekenprestaties van mannelijke kleuters 
negatiever worden beïnvloed door ongunstige sociaal-culturele gezinsfacto-
ren (zoals een laag opleidingsniveau van de moeder, een lage kwaliteit van de 
woonomgeving en de leeftijd waarop moeder haar eerste kind kreeg), dan de 
prestaties van de vrouwelijke kleuters. Thomas en Stevenson (2009) betogen dat 
Afrikaans-Amerikaanse jongens uit grootstedelijke gezinnen met een laag inko-
men door hun specifiek gedrag en ‘coping’ strategieën een relatief hoog risico 
lopen op onderwijsproblemen, hoger dan hun zusjes en dan jongens uit andere 
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gezinnen. Entwisle, Alexander en Olson (2007) hebben onderzoek uitgevoerd 
onder leerlingen in het primair onderwijs waaruit blijkt dat de ‘gender gap’ bij 
lezen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen groter is dan in andere 
gezinnen, onder meer doordat de ouders uit de eerstgenoemde categorie lagere 
verwachtingen hebben van de leesprestaties en het schoolgedrag van hun zo-
nen dan van hun dochters. Ouders in gezinnen met een hoger inkomen hebben 
hogere verwachtingen van hun kinderen, maar maken bovendien minder on-
derscheid tussen zonen en dochters. Tevens stelden Entwisle, Alexander en Ol-
son vast dat ouders met een laag inkomen hun zonen seksestereotiepere ideeën 
bijbrengen dan andere ouders, zoals bijvoorbeeld bleek uit de huishoudelijke 
taken die deze zonen thuis moesten uitvoeren en uit de beroepsverwachtingen 
van de ouders voor hun zonen. De onderzoekers veronderstellen dat daardoor 
de kans toeneemt dat de betreffende jongens later een anti-schoolgerichte ma-
cho-houding zullen aannemen (zie ook hierna). De extreem sekse-traditionele 
opvattingen van sommige allochtone ouders zijn volgens Auduc (2009) – die 
dit tamelijk versluierd brengt – overigens ook een mogelijke verklaring voor het 
relatief grote schoolsucces van allochtone meisjes in vergelijking tot dat van 
allochtone jongens: eerstgenoemden gebruiken het onderwijs om zich te ont-
worstelen aan de mannelijke dominantie in hun milieu, terwijl deze noodzaak 
voor laatstgenoemden niet aanwezig is. Een laatste voorbeeld van een moge-
lijke interactie tussen sekse en gezinsfactoren komt van Buchmann, DiPrete en 
McDaniel (2008), die melding maken van een grotere onderwijskwetsbaarheid 
van zonen dan van dochters uit eenoudergezinnen. De veronderstelling is dat 
dit samenhangt met het feit dat in deze gezinnen meestal de vaders ontbreken 
en jongens daarvan meer last hebben door gebrek aan een rolmodel van de-
zelfde sekse.

‘Peers’

De laatste jaren is er veel wetenschappelijke aandacht voor de invloed van leef-
tijdsgenoten (‘peers’) op de ontwikkeling van de sekse-identiteit onder jongeren 
(Driessen, 2007; Smith, 2003). De heersende gedachte is dat het mannelijke 
en vrouwelijke ideaalbeeld, dat grotendeels al tijdens de vroegkinderlijke op-
voeding is gevormd, vanaf ongeveer twaalfjarige leeftijd via groepsdruk door 
leeftijdsgenoten sterk normatief wordt opgelegd (Skelton, Francis & Valkanova, 
2007). En terwijl het typische vrouwelijke ideaalbeeld (ijverig, conformerend, 
gehoorzaam) goed aansluit bij de cultuur van de school, is het mannelijke ide-
aalbeeld (stoer, agressief, opstandig; ‘laddish behaviour’) juist sterk anti-school 
(Jackson, 2002; Van de gaer, De Munter & Van Damme, 2004). Er ontstaat dus 
een conflict tussen de cultuur van de school enerzijds en de normen en waar-
den van jongens die zichzelf willen positioneren als ‘te stoer voor school’ (‘too 
cool for school’) anderzijds, dat mogelijk bijdraagt aan de huidige jongensach-
terstand. Overigens heeft Jackson (2006) laten zien dat ook sommige meisjes 
dergelijk stoer gedrag nastreven (‘ladettes’). Ook interessant zijn de onderzoe-



Pedagogiek 31e jaargang  • 2 • 2011 • 164

Geert Driessen en Annemarie van Langen 

ken waarin wordt nagegaan waarom het sommige jongens en meisjes wel lukt 
om tegelijkertijd populair te zijn en ook schoolsucces te hebben (o.a. Francis, 
Skelton & Read, 2010). Dat blijkt onder meer samen te hangen met fysieke 
kenmerken: leerlingen met een aantrekkelijk uiterlijk en jongens die goed zijn 
in sport, slagen er beter in sociaal en academisch succes te combineren dan an-
deren. Ook is vastgesteld dat deze zogenoemde HAP-leerlingen (High-Achieving 
Popular) er veel aan gelegen is te doen voorkomen dat het schoolsucces hen 
komt aanwaaien; anders dan de ‘nerds’ laten ze zo min mogelijk zien hoe hard 
ze werken en investeren ze ook veel tijd in sociale interactie met leeftijdsgeno-
ten. Mogelijk ligt hier een relatie met de stelling van Auduc (2009), dat vooral 
jongens uit lagere sociale milieus het verstorende antischool-gedrag in de klas 
combineren met een gebrek aan participatie – en dus achterstand oplopen – ter-
wijl jongens uit de hogere milieus tegelijkertijd verstorend gedrag vertonen èn 
participeren. Interessant in dit verband zijn de Amerikaanse bevindingen over 
de extreem grote groepsdruk onder Afrikaans-Amerikaanse jongens om vooral 
niet te hoog te presteren en daarmee ‘over te lopen’ naar de blanke kant (‘acting 
white’; Kerr & Cohn, 2003; vgl. de ‘oppositional culture’ van Ogbu, 2008). 

School en docenten

Het gedrag van docenten en de invloed van de schoolomgeving worden in de 
literatuur ook veelvuldig aangedragen als mogelijke verklaringen voor seksever-
schillen in onderwijspositie (Buchmann, DiPrete & McDaniel, 2008). Aanvan-
kelijk, in de laatste decennia van de vorige eeuw, werden vooral de meisjes als 
slachtoffer beschouwd van een sekse-traditionele benadering door scholen en 
docenten. Indicatoren van een dergelijke benadering waren lagere (wiskunde)
ver wachtingen voor meisjes dan voor jongens, een verborgen (seksespecifiek) 
curriculum of rolbevestigend lesmateriaal (Jungbluth, 1982; Sadker & Sadker, 
1994). Tegenwoordig treffen we vooral de omgekeerde zienswijze aan: de domi-
nante cultuur op de meeste scholen (met name in het primair onderwijs) zou 
te feminien zijn, waardoor jongens in het nadeel zijn (Driessen, 2005, 2009; 
Veendrick, Tavecchio & Doornenbal, 2004). Deze opvatting wordt onder an-
dere verkondigd door de auteurs met een biologische verklaringsperspectief 
(o.a. James, 2007; Gurian, 2005, Sax, 2006). Zij stellen niet alleen dat meisjes 
om biologisch-genetische redenen een andere leer- en gedragsstijl vertonen dan 
jongens, maar ook dat de stijl van de meisjes op de meeste scholen tegenwoor-
dig de norm is. Dit laatste mede onder invloed van de oververtegenwoordiging 
van vrouwen in de docententeams, met name in het primair onderwijs. Boven-
dien zou het nadelig zijn voor jongens dat zij weinig mannelijke rolmodellen 
op school aantreffen. Tot op heden is er echter geen afdoende bewijs dat er sek-
severschillen in leerstijlen bestaan (DCSF, 2009; Gray, 1996), noch dat jongens 
slechter presteren als ze les krijgen van vrouwen of beter als ze les krijgen van 
mannen (Driessen & Doesborgh, 2004; Martino, 2008). Bovendien is onzeker 
of leerlingen hun docent wel als rolmodel zien (Skelton, 2003; Zyngier, 2009). 
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Wel zijn er aanwijzingen dat het gedrag van jongens in het onderwijs vaker dan 
dat van meisjes wordt bestraft en gecorrigeerd door docenten (o.a. Thomas & 
Stevenson, 2009).
 Ook de kritiek van Jolles (2007) en Luken (2008) op recente beleidsinnova-
ties in het Nederlands voortgezet onderwijs berust op een veronderstelde in-
teractie tussen biologische sekseverschillen en schoolinvloeden. Zij stellen dat 
leerlingen in ons onderwijs tegenwoordig worden opgezadeld met te veel open 
opdrachten en te weinig sturing, terwijl hun brein daarvoor nog niet volledig is 
toegerust. Omdat de hersenontwikkeling bovendien onder jongens gemiddeld 
trager zou verlopen dan onder meisjes, zijn de eersten volgens deze auteurs 
hierbij het meest in het nadeel. Volgens onderwijsman Van Haperen (2007) is 
echter het idee dat er door de invoering van het Studiehuis in de onderwijs-
praktijk ook daadwerkelijk iets veranderd is een illusie. Er is helemaal geen Stu-
diehuis; frontaal-klassikaal onderwijs is nog steeds de meest gangbare aanpak. 
Anderen stellen dat het (Nederlandse) onderwijs de laatste jaren veel taliger is 
geworden, iets waarmee meisjes over het algemeen – als gevolg van aanleg en/
of socialisatie – minder moeite hebben dan jongens (Trouw, 2009; Volkskrant, 
2010d). 
 In de eerder genoemde onderzoeken naar de interactie tussen sociaal-etnisch 
milieu en sekse van Entwisle, Alexander en Olson (2007) en Thomas en Steven-
son (2009) wordt ook gewezen op een extra negatieve invloed van docenten ten 
gevolge van specifieke vooroordelen van docenten over jongens uit (Afrikaans-
Amerikaanse) gezinnen met een laag inkomen. Deze kunnen leiden tot lage 
verwachtingen ten aanzien van leren en gedrag, waardoor de bestaande onder-
wijsproblemen van deze jongens nog eens worden versterkt. 

Arbeidsmarkt en samenleving

Een laatste omgevingsfactor die mogelijk van invloed is op het ontstaan of juist 
het verdwijnen van onderwijsachterstanden betreft de maatschappelijke con-
text, in het bijzonder de arbeidsmarkt en samenleving (Van Langen & Dekkers, 
2005). Buchmann, DiPrete en McDaniel (2008) noemen bijvoorbeeld de veran-
derende maatschappelijke opvattingen in de Verenigde Staten over sekse-rollen 
als relevant voor de verbeterde onderwijspositie van vrouwen. Hierdoor zouden 
vrouwen meer gemotiveerd zijn geraakt om een goede opleiding af te ronden 
en een goede positie op de arbeidsmarkt te verwerven. Die arbeidsmarkt is bo-
vendien veranderd: terwijl in een groot deel van de twintigste eeuw ook zonder 
opleiding goede banen (voor mannen) te vinden waren in mijnen, fabrieken of 
de bouw, is scholing tegenwoordig een absolute vereiste en waar vrouwen mo-
menteel beter op inspelen dan mannen (Entwisle, Alexander & Olson, 2007). 
 Parker (2008) betoogt dat in de Verenigde Staten de feminiene cultuur niet 
alleen in het onderwijs domineert, maar dat hetzelfde geldt voor vrijwel de 
gehele samenleving. Volgens haar hebben mannen de laatste jaren een steeds 
slechtere maatschappelijke status gekregen. Ze illustreert dat aan de hand van 
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zeer uiteenlopende voorbeelden: in veel televisieseries en reclamespotjes wor-
den mannen afgeschilderd als onzelfstandige sukkels óf als seksueel gedreven 
agressievelingen; dankzij de maatschappelijke acceptatie van het verschijnsel 
van (anonieme) zaaddonatie zijn ze steeds minder noodzakelijk voor voortplan-
ting en opvoeding; en na een scheiding krijgen ze zelden de voogdij over hun 
kinderen. Volgens Parker heeft deze ontwikkeling een heel slechte invloed op 
de huidige generatie kinderen, en dan vooral op de jongens. Auduc (2009) wijst 
op de veranderde maatschappelijke houding tegenover geweld als symbool van 
mannelijk gedrag. Volgens hem wordt dit veel minder getolereerd dan vroeger, 
hetgeen leidt tot een negatievere houding tegenover jongens en jongemannen, 
met name uit bepaalde (etnische) groepen en als slecht bekend staande woon-
wijken. Die hebben daardoor bijvoorbeeld een kleinere kans op een stageplaats 
in het bedrijfsleven dan hun zussen of andere jongens en ontwikkelen een ne-
gatiever zelfbeeld. Sax (2006) betoogt bovendien dat in de meeste Westerse lan-
den volwassenen (ouders, docenten) tegenwoordig minder gezag hebben over 
de jeugd dan vroeger. Volgens hem zou dat met name voor jongens negatieve 
gevolgen kunnen hebben, aangezien zij meer dan meisjes behoefte hebben aan 
autoriteit en disciplinering van buitenaf. Zowel Sax als James (2007) wijzen tot 
slot nog op de toegenomen toegankelijkheid tot en acceptatie van het gebruik 
van alcohol en drugs, waardoor jongens dankzij hun (biologisch bepaalde, c.q. 
onder druk van hun peers ontwikkelde) behoefte aan risicovol en stoer gedrag 
meer worden aangetrokken dan meisjes en daarbij soms in de problemen ko-
men. 

Conclusies

In dit artikel hebben we een overzicht gepresenteerd van een aantal uiteen-
lopende verklaringen voor de onderwijsachterstand van jongens. Wat op de 
eerste plaats opvalt, is dat een deel van die verklaringen voor de onderwijsach-
terstanden van jongens al bekend was uit de literatuur die zich juist richtte op 
de onderwijsachterstanden van meisjes. Kennelijk gaat het om meer algemene 
– een specifieke sekse overstijgende – verklaringen; mogelijk is er echter ook 
sprake van enig opportunisme bij het opvoeren van verklaringsgronden, af-
hankelijk van de ingenomen positie. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk 
dat er bij de verklaringen onvoldoende onderscheid wordt gemaakt tussen de 
specifieke aspecten van die achterstanden: de verklaringen voor bijvoorbeeld 
verschillen in prestaties kunnen andere zijn dat die voor verschillen in profiel- 
en studierichtingkeuzes of ‘drop-out’. En dan is er natuurlijk ook nog de meer 
fundamentele vraag: is er überhaupt wel sprake van seksverschillen in het on-
derwijs? Daar is namelijk niet iedereen van overtuigd. Hyde (2005) en Kobrin, 
Sathy en Shaw (2007) bijvoorbeeld stellen dat de sekseverschillen doorgaans be-
perkt zijn en deze veel kleiner zijn dan de individuele variabiliteit. De verschil-
len binnen de groep jongens en binnen de groep meisjes zijn dus veel groter 
dan de verschillen tussen jongens en meisjes, zodat de variabele ‘sekse’ feitelijk 
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maar weinig voorspellende waarde heeft. Door zoveel gewicht aan ‘sekse’ toe te 
kennen is er volgens verschillende critici ook sprake van een grove simplificatie 
(Martino, 2008; Mensah & Kiernan, 2010; Thomas & Stevenson, 2009). Niet 
alle jongens zijn immers onderpresteerders en niet alle meisjes zijn even suc-
cesvol op school. Door jongens (èn meisjes) als één ongedifferentieerde groep 
te beschouwen, worden achtergrondkenmerken zoals sociaal milieu en etnische 
herkomst genegeerd, terwijl die in de meeste opzichten een veel sterkere relatie 
met onderwijsachterstand vertonen dan sekse (Van Langen & Driessen, 2006).
 Los van dit alles zien we dat de verklaringen vanuit de beide invalshoeken 
– ondanks de heftigheid waarmee het debat in de media wordt gevoerd – niet 
altijd tegenstrijdig zijn, soms zijn ze veeleer complementair. Er zijn ook diverse 
auteurs die elementen uit beide richtingen aandragen. Tavecchio en Woltring 
(Volkskrant, 2010b) wijzen er bijvoorbeeld op dat sommige hersenfuncties bij 
meisjes gemiddeld (!) sneller rijpen dan bij jongens, maar dat voor het uiteinde-
lijke resultaat de interactie tussen de ontwikkeling en het rijpingstempo met de 
omgeving van belang is. Het is – zoals meestal het geval is – dan ook niet zozeer 
een zaak van wie nou gelijk heeft en wie niet. Een punt dat voor de toekomst 
ongetwijfeld van toenemend belang zal worden, is de invloed van technologi-
sche ontwikkelingen en daarmee van neurowetenschappelijk onderzoek. Dat 
onderzoek staat nu feitelijk nog in zijn kinderschoenen (Jolles e.a., 2005). Met 
betrekking tot onderzoek moet trouwens nog een andere opmerking worden ge-
maakt. De meeste verklaringen die we in het voorgaande hebben gegeven vol-
gen uit onderzoek dat zich richt op één of enkele onderwijsaspecten, bijvoor-
beeld wiskundeprestaties, of drop-out, of het gerealiseerde onderwijsniveau. Er is 
nauwelijks onderzoek beschikbaar waarbij leerlingen gedurende langere tijd in 
hun gang door het onderwijs worden gevolgd en waarbij verschillende aspec-
ten causaal en in hun onderlinge samenhang worden bestudeerd. Aan dergelijk 
onderzoek is dringend behoefte. Daarbij dienen nadrukkelijk ook houdings- en 
gedragaspecten mee worden te genomen, want deze liggen volgens verschil-
lende wetenschappers aan uiteenlopende loopbaankenmerken ten grondslag 
(Skelton, Francis & Valkanova, 2007).
 Een ander punt betreft de vraag hoe de uiteenlopende verklaringen kun-
nen leiden tot handreikingen voor de onderwijs- en opvoedingspraktijk. Zoals 
hierboven al aangegeven, zijn er in verschillende landen al beleidsmaatregelen 
genomen. In de onderwijspraktijk zijn met name in Angelsaksische landen op 
kleine schaal uiteenlopende interventies uitgevoerd. Een eerste categorie betreft 
pedagogisch-didactische interventies, met als voorbeelden training van docen-
ten om het seksestereotype gedrag van leerlingen in de omgang met computers 
te ontmoedigen en projecten om de interesse en het zelfvertrouwen van jon-
gens ten aanzien van geletterdheid te stimuleren. Een tweede categorie betreft 
sociaal-culturele interventies. Een voorbeeld daarvan zijn projecten gericht op 
het ombuigen van de antischool-houding en verstorend gedrag van jongens. 
Een derde categorie betreft organisatorische interventies. Voorbeelden daarvan 
zijn maatregelen om meer mannen voor het onderwijs te interesseren en het in-
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voeren van single-sex klassen.1 Voor veel van dergelijke projecten is vooralsnog 
onduidelijk wat de resultaten zijn; vaak lijkt het een kwestie van veel inzet en 
een lange adem.

Noot

1  In een recente Nederlandse studie wordt, nadat is geconcludeerd dat jongens door de in-
voering van de Tweede fase in het nadeel zijn gekomen, het volgende voorgesteld: ‘Een 
andere mogelijkheid is het beter balanceren van de criteria waarop leerlingen in de tweede 
fase worden beoordeeld en vaardigheden waarop jongens wat sterker zijn zwaarder te laten 
meewegen, om zo jongens en meisjes weer meer op gelijkwaardige manier te beoordelen’ 
(Coenen, Meng & Van der Velden, 2011: 46). Wij vragen ons of of meisjes zo gelukkig zijn 
met deze nieuwe ‘gelijkwaardigheid’; in feministische kringen zal deze aanbeveling in ie-
der geval niet in goede aarde vallen (vgl. Smith, 2003). 

Abstract
Recently, a renewed attention for the influence of pupils’ sex on educational 
achievement can be observed. Different from some decades ago, now it is the 
boys’ disadvantage that is central. In the literature various explanations are 
given for the deteriorating position of boys. Two perspectives can be discerned, 
viz biological-genetic and social-cultural explanations. The latter can be divided 
into levels of explanation: the parents and family; the peers; the school and 
teachers; the job market and society. 
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