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Voorwoord
In juli 2016 zijn we begonnen met dit profielwerkstuk als afsluiting van ons vwo. Naar
aanleiding van onze gedeelde interesse op het gebied van feminisme en sekse kwamen we
tot dit onderwerp. We wilden gaan onderzoeken of sekse invloed zou hebben op leraren
wanneer zij geconfronteerd werden met wangedrag. Het leek ons leuk dat ook in de praktijk
te testen met brugklassers, die nog niet waren “besmet” door slechte reputaties of cijfers.
Gelukkig kregen we groen licht van de afdelingsconrector van de brugklas, meneer Majewski,
zodat we ook na de zomervakantie serieus aan de slag konden om te kijken hoever onze
bruggers zouden kunnen gaan en vooral natuurlijk of daar verschil in zat.
Dit project had niet kunnen slagen zonder de hulp van allereerst natuurlijk “onze”
brugklassers, Sem Hoogerwaard, Armando Medeiros Santos, Zoë Roijers, Misha Karimi,
Jurrian van den Broek, Justin Grootenboer, Tara Fijneman, Keaton van Veen en Lana Deelen.
Ook willen we de mentoren en leraren van de brugklas bedanken, die bijna allemaal (soms
onvrijwillig, in het geval van de leraren in het experiment) enthousiast meewerkten aan ons
onderzoek. Ook de vele positieve reacties van leraren die toch beet zijn genomen door het
gedrag van de brugklassers, waren zeer motiverend.
Als laatste willen we natuurlijk onze PWS-begeleider meneer Sira bedanken.
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Inleiding
Er is veel te doen rondom feminisering in het onderwijs. Veel onderzoeken wijzen erop dat
het onderwijs meer gericht zou zijn op meisjes. Jongens zouden in het huidige
onderwijssysteem niet of minder goed kunnen functioneren, omdat zij op een andere
manier zouden leren. Feminisering in het onderwijs is ook een onderwerp van discussie.
Mensen vinden dat het wel of niet aan de jongens zelf ligt, dat de overheid en scholen wel of
niet moeten veranderen.
Naar aanleiding van deze ontwikkeling wilden wij onderzoeken hoe het zit met sekse en
sekseverschillen op onze school. We vroegen ons af of jongens het slechter of beter zouden
hebben en dan vooral op het gebied van wangedrag. Worden jongens of meisjes sneller
gestraft?
Hieruit volgde onze hoofdvraag. Deze luidt: “Hoe heeft de sekse van een brugklasser invloed
op de reactie van de leraar op wangedrag?”
Om deze hoofdvraag te beantwoorden hebben wij een onderzoek opgezet. We hebben acht
brugklassers uitgezocht die in tweetallen elke keer wangedrag vertoonden in de les. De
tweetallen bestonden uit één meisje en één jongen uit elke klas. Zij moesten volgens een
script telkens tegelijkertijd ongeveer hetzelfde gedrag vertonen, totdat ze er eventueel uit
zouden worden gestuurd.
Volgens het script zouden de brugklassers eerst moeten praten. Vervolgens moesten ze
brutale opmerkingen maken en met propjes gooien. Als laatste moesten ze opstaan om door
het lokaal te lopen. Dit gedrag wordt verder verklaard in hoofdstuk één: “De sekseverschillen
getypeerd in het onderwijs” en hoofdstuk twee: “Wangedrag en verschil tussen seksen”.
In hoofdstuk drie zullen we kijken hoe de stereotypering van invloed is op de reactie van de
leraren. Aan de hand van de stereotyperingen die in de hoofdstukken ervoor zijn behandeld
en in ons onderzoek werden benadrukt, kijken we of deze gedragingen invloed hadden op
de leraren in ons onderzoek.
Na het onderzoek stelden wij de leraren ook nog enkele vragen over het gedrag van de
leerlingen in die les. Op wat voor manier de sekse van de docent invloed had op de
resultaten behandelen we in hoofdstuk vier: “De manier waarop de sekse van de leraar
invloed heeft op de reactie”.
Aan het eind van dit profielwerkstuk geven wij een conclusie en aanbeveling over onze
bevindingen. We lichten toe hoe ons onderzoek van pas kan komen in het huidige onderwijs.
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1. De sekseverschillen getypeerd in het onderwijs
Over het algemeen bestaat het idee dat jongens van nature lawaai willen maken, actie willen
ondernemen en willen ontdekken. Dit kan zich ook ontplooien tot kattenkwaad. Vertaald
naar het onderwijs: jongetjes willen rondrennen en ravotten, niet binnen de lijntjes kleuren
(Cott, 2013). Meisjes daarentegen zouden doen wat ze verteld worden. Ze gaan op alle
vlakken de jongens voorbij in het onderwijs. 55% van de universitaire studenten en de
studenten van het hbo is vrouwelijk. Terwijl 24% van de jongens uitkomt op een lager
schoolniveau dan de basisschool geadviseerd had, stijgen 30% van de meisjes. Natuurlijk
dalen er ook meisjes en stijgen er jongens (respectievelijk 15% en 20%) maar dit is te
verwaarlozen (Eerkens, 2014). Over meisjes en jongens bestaan er veel stereotyperingen,
waaraan deze verschillen in prestatie vaak worden gewijd. Enkele typische eigenschappen
worden hieronder uitgewerkt en verklaard, om zo het beeld dat veel docenten hebben over
hun leerlingen te verklaren.
1.1 Eigenschappen van jongens
Beweeglijkheid
De eerste eigenschap die vaak aan jongens wordt toegeschreven door hun leraren is dat ze
erg beweeglijk zijn. Uit onderzoek van Leonie ter Riet van de Universiteit van Twente blijkt
dat maar liefst 81% van de ondervraagde leraren jongetjes ‘een grotere drang tot bewegen’
vinden hebben (Ter Riet, 2007). Ook uit onderzoek van onderwijsadviesbureau APS blijkt dat
leraren jongetjes vaak beweeglijk noemen. Leraren uit het onderzoek merkten op dat
jongens snel afgeleid zijn en moeite hebben met stilzitten. Zeker in de onderbouw van de
middelbare school, dus als ze zo’n 12 tot 15 jaar zijn, lijken de jongens zich minder makkelijk
te kunnen focussen (Maréchal-van Dijken, De Loor, Sanders en Vliegenthart, 2012) .
Die beweeglijkheid vindt zijn grondslag in een verhoogd testosteronniveau: ze hebben tot 20
keer meer testosteron in hun lichaam dan meisjes (Maréchal-van Dijken, De Loor, Sanders
en Vliegenthart, 2012), (Van Bakel, 2012). Hierdoor ontstaat de behoefte tot bewegen.
Vanaf het eerste moment zorgt testosteron ervoor dat jongens zich anders ontwikkelen. Zo
zorgt het er bij de zwangerschap voor dat er meer cellen worden aangemaakt op gebieden
die evolutionair gezien handig waren, zoals aansturing van de spieren en motoriek en de
centra die verantwoordelijk worden voor de ruimtelijke oriëntatie.
Ook de hersenontwikkeling verschilt tussen jongens en meisjes. Het brein van jongens
ontwikkelt zich minder gelijkmatig, waardoor ze minder verbindingen hebben tussen de
twee hersenhelften. Hun rechterhersenhelft is daarentegen verder ontwikkeld. Ze hebben
door het testosteron meer en dichtere verbindingen in die hersenhelft. Ze kunnen beter
ruimtelijk denken, wat tot uitdrukking komt in bijvoorbeeld hun grove motoriek, wiskundig
denken en abstract denken. Hierdoor zullen ze directer op hun doel afgaan dan meisjes.
Daarbij hebben ze meer ruimte nodig bij het leren en willen ze meer bewegen. Dat, en de
verdergaande spierontwikkeling, zorgt ervoor dat jongens actie en beweging gemiddeld
hoger in het vaandel hebben staan dan meisjes (Vreugdenhil, z.j.) (Gurian, Stevens & King,
2011).
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Bij jongens tussen de 11 en 13 jaar, brugklassers dus, is er nog eens een extra piek van het
testosteronniveau. Deze stijgt maar liefst 800% in deze periode, waardoor alle effecten die
dit hormoon teweegbrengen nog eens extra aanwezig zijn (Van Bakel, 2012). Zo gaan hun
agressief-actieve, ruimtelijk-mechanische en de kinetisch-ruimtelijke vaardigheden zich extra
ontwikkelen in de hersenen. Jongens hebben hierdoor meer dan hun vrouwelijke
klasgenoten behoefte om te bewegen tijdens het leren (Maréchal-van Dijken, De Loor,
Sanders en Vliegenthart, 2012).
Dat jongens zich niet goed kunnen focussen is ook te verklaren met hun brein. Hun hersenen
hebben de neiging om over te gaan op een ruststand als ze even niks hoeven te doen –
behalve natuurlijk opletten. Hun hersenen zijn dan bezig met het zoeken naar een andere
taak, en tot die tijd herstelt het brein zichzelf en laadt het opnieuw op. Om wakker te blijven,
kunnen jongens gaan tikken, met etuis gaan spelen, wiebelen, etc. Allerlei zaken die
overkomen op de leraar als beweeglijkheid en rusteloosheid (Maréchal-van Dijken, De Loor,
Sanders en Vliegenthart, 2012).
De kleine hersenen van mannen zijn dan ook groter. Dit is het zogenaamde “doe-centrum”
in de hersenen. Daarbij hebben mannen ook nog eens 15 procent meer hersenvloeistof in
hun neurale systeem, wat ervoor zorgt dat berichten met minder impulsbeheersing en dus
sneller tussen de hersenen en het lichaam kunnen worden getransporteerd. Het tekort aan
impulsbeheersing zorgt er ook weer voor dat jongens niet stil kunnen zitten en sneller
afgeleid kunnen zijn (Gurian, Stevens & King, 2011).
Prestatiegericht, heersend en krachtig
Een andere eigenschap die vaak als jongensachtig wordt aangeduid is allereerst
prestatiegerichtheid. Zo’n 40% van de ondervraagde docenten in het onderzoek van Leonie
ter Riet vond “prestatiegerichtheid” een eigenschap die meer bij jongens dan bij meisjes
past. Ook de termen “heersend” en “krachtig” werden door ongeveer 40% van de docenten
meer voor jongens passend gevonden (Ter Riet, 2007). Onder docenten die ondervraagd zijn
door APS leeft hetzelfde sentiment. Jongens worden competitief genoemd. Ze zouden
volgens de docenten harder werken als er competitie is omdat ze zich steeds met elkaar
vergelijken. Het competitieve zou iets gezamenlijks in ze los maken, ze willen iets als een
groep en handelen dan ook eerder als een geheel dan meisjes (Maréchal-van Dijken, De Loor,
Sanders en Vliegenthart, 2012).
Ook hier speelt het testosterongehalte weer een grote rol. Deze stijgt als een man wint en
daalt als hij verliest (Maréchal-van Dijken, De Loor, Sanders en Vliegenthart, 2012). Uit
onderzoek blijkt dan ook dat jongens meestal beter scoren op toetsen als hun
testosteronniveau hoog is. Daarbij stijgt dit als gevolg van concurrentie (Gurian, Stevens &
King, 2011).
Jongens zijn daarnaast ook gevoeliger voor groepsdruk. Ze zijn meer hiërarchisch ingesteld,
waardoor de “stoerste jongen” veel te zeggen heeft. Die bepaalt zo voor een groot deel het
gedrag van de hele groep (Götz-De Groot, 2010). Jongens zijn steeds bezig met de pikorde
bepalen. Zoals kippen vaststellen in welke volgorde de granen gepikt mogen worden, zo
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willen jongens ook een duidelijke hiërarchie vaststellen. Aanvankelijk zal het draaien om wie
de sterkste is, later ook om auto’s en inkomen. Door middel van vergelijken en onderlinge
strijd komt er uiteindelijk een pikorde tot stand, waaraan jongens zich houden. Zouden ze
dat niet doen, dan kan dat leiden tot agressie. Hiërarchie geeft hen op deze manier ook
duidelijkheid en veiligheid. Zo speelt de eigen groep een grote rol als het gaat om
prestatiegerichtheid (Delfos, 2004).
Daar komt nog eens bovenop dat jongeren, en jongens in het bijzonder, tussen de 13 en 15
jaar nog eens extra gevoelig zijn voor groepsdruk. Uit onderzoek van Nelis & Stark blijkt dat
maar liefst 44,6% van de jongeren aangeeft alles over te hebben voor hun vrienden. 19,8%
van de jongens heeft dan ook weleens iets gedaan met hun vrienden waar ze later spijt van
kregen (Maréchal-van Dijken, De Loor, Sanders en Vliegenthart, 2012).
1.2 Eigenschappen van meisjes
Verzorgend
Maar liefst 85% van de meisjes wordt door leraren getypeerd als verzorgend (Ter Riet, 2007).
Ook de oorzaak hiervoor kan in de zwangerschap en ontwikkeling van de hersenen
gevonden worden. In tegenstelling tot testosteron bij de jongens, heeft het hormoon
oestrogeen bij de vrouwelijke ontwikkeling de overhand. Oestrogeen is het hormoon dat
ervoor zorgt dat het gebied in de hersenen dat belangrijk is voor sociale contacten en
communicatie zich gaat ontwikkelen.
De verbindingen tussen de hersenhelften hebben ook op het gedrag van meisjes veel effect.
Over het algemeen ontwikkelen de beide hersenhelften zich gelijkmatiger, waardoor de
hersenbalk aan de achterkant van hun hersenen zich kan versterken. De balk, die bestaat uit
verbindingen, kan zo miljoenen verbindingen meer bevatten. De centra in de hersenhelften
kunnen door deze verbindingen beter schakelen met elkaar, wat uiteindelijk ook zijn
uitwerking heeft op het gedrag van meisjes. Meisjes bekijken over het algemeen zaken
eerder van meerdere kanten; hun empathie is dus meestal beter ontwikkeld.
Onder invloed van oxytocine worden meisjes meer gestimuleerd om relaties aan te gaan. Dit
hormoon speelt een grote rol bij het vertrouwen tussen mensen, waardoor het het aangaan
en behouden van relaties stimuleert. Vrouwen hebben een hoger gehalte van dit hormoon.
Om de relaties dus te behouden, zullen ze ook passend gedrag gaan vertonen. Zorgen en
vriendschappen sluiten zijn zo gestimuleerd door het chemische systeem van meisjes
(Gurian, Stevens & King, 2011).
Oxytocine maakt zorgzaam, maar ook empathisch. Zo blijkt ook uit een onderzoek van
Universiteit Leiden waarbij vrouwen moesten luisteren naar huilgeluiden van baby’s. De ene
helft van de groep had oxytocine toegediend gekregen, de andere helft niet. De helft die het
hormoon via een neusspray gekregen had, reageerde empathischer. Op hersenscans werd er
meer activiteit gemeten in het gebied waar empathie voor een ander ontstaat. Het hormoon
remde juist de amygdala, het gebied voor angst en afkeer (Universiteit Leiden, 2012).
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Vanaf het moment dat de meisjes zijn geboren worden de eerste verschillen al kenbaar.
Baby’s van het vrouwelijk geslacht reageren eerder op het huilen van een andere baby. In de
eerste drie maanden na hun geboorte zullen meisjes ook eerder oogcontact willen maken en
zijn ze sterker in het herkennen van gezichten en geluiden. Dit doen ze maar liefst 400 keer
zo sterk als jongens. Als meisjes een jaar oud zijn, kunnen ze beter waarnemen en reageren
op het humeur van mensen. Het centrum in het brein dat voor hun sociale instelling
verantwoordelijk is, zorgt ervoor dat ze steeds in verbinding willen zijn met mensen.
Als meisjes zich als peuter en kleuter vervolgens verder ontwikkelen, komen ook hier weer
het verzorgende en de sociale component van meisjes terug. Hun spelgedrag focust zich
meer op verzorgende relaties. In hun latere leven, bijvoorbeeld tijdens de puberteit, zal ook
telkens bij meisjes blijken dat ze over het algemeen verzorgender zijn. In de puberteit door
een extra toename van oestrogeen nog eens extra (Vreugdenhil, z.j.).
Niet alleen de natuur en de hersenen zouden ervoor kunnen zorgen dat meisjes
verzorgender zijn. Opvoeding zou ook bijdragen aan het karakter van meisjes.
Socioloog en psychoanalist Nancy Chodorow heeft bijvoorbeeld een theorie over de vorming
van genderpersoonlijkheid. De oorzaak voor mannelijk of vrouwelijk gedrag ligt bij de
moeder, volgens deze onderzoekster. Zowel meisjes als jongens hebben een sterke band
met hun moeder als baby. Een jongetje moet daarentegen, om mannelijk te zijn, deze sterke
band loslaten en een ander, mannelijk, voorbeeld zoeken. Dit wordt gedaan door
maatschappelijke druk om geen moederskindje te zijn, of druk van zijn eigen ouders. Als
gevolg hiervan zal een jongen proberen weg te blijven van al het vrouwelijks. Meisjes
daarentegen hebben de band met hun moeder niet op hoeven geven. Hierdoor zullen ze
intimiteit en zorgzaamheid hoger in het vaandel hebben de rest van hun leven (Cancian &
Oliker, 2000).
Rustig
Als het om de eigenschap rustig gaat, vindt maar liefst 58% van de onderzochte docenten
dat deze eigenschap meer aan meisjes dan aan jongens toegeschreven kan worden (Ter Riet,
2007). Volgens kinderpsychologe Minouk Timmers komt dit doordat meisjes niet leren door
te proberen zoals jongens, maar meer oog hebben voor veiligheid en risico’s. Ze zullen
minder snel risico’s nemen en haken af als er te veel risico dreigt. In vergelijking met jongens,
die grenzen willen verkennen, kunnen ze zo dus veel rustiger overkomen (Middelbeek, z.j.).
Meisjes zijn daarnaast ook op het gebied van taal vaak sterker dan jongens. Als jongens de
hele ruimte om zich heen gebruiken om zich uit te drukken, lijken de talige meisjes al snel
rustiger. De taalverwerkingsgebieden liggen bij vrouwen in beide hersenhelften. Bij mannen
liggen die meestal centraal in de linkerhersenhelft. Vrouwen zijn zo over het algemeen
verbaal sterker dan mannen en ze ontwikkelen hun taal eerder. Als ze met school beginnen
hebben meisjes vaak al een veel uitgebreidere woordenschat en uiteindelijk gebruiken
vrouwen gemiddeld het dubbele aantal woorden dan mannen, zowel verbaal als op papier.
Leren lezen en schrijven is zo vaak ook makkelijker voor meisjes dan voor jongens (Gurian,
Stevens & King, 2011).
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1.3 Gedeelde eigenschappen
Hoewel de eigenschappen hierboven door een meerderheid van de leraren in het onderzoek
van Ter Riet aan een bepaalde sekse werden toegeschreven, werden de meeste
eigenschappen niet overtuigend ingedeeld naar sekse. Eigenschappen als pienter,
aandachtig, zwak en dom vond meer dan 80% van de leraren een eigenschap die evenveel
voor jongens als voor meisjes van toepassing was. Ook van de andere eigenschappen
(zelfstandig, oplettend, afhankelijk, hulpvaardig, flexibel, lui, volgzaam en
aanpassingsvermogen) vond een meerderheid van de leraren dat ze zowel bij meisjes als bij
jongens passen (Ter Riet, 2007).
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2. Wangedrag en verschil tussen seksen
2.1 Het wangedrag dat als grensoverschrijdend werd gezien
Tijdens ons onderzoek hebben we de leerlingen van het experiment zich laten houden aan
een script. Dit script was zo opgebouwd, dat de leerlingen steeds een andere categorie
gedrag vertoonden. In bijlage 1 zijn de onderzoeksresultaten in een tabel weergegeven.
In totaal zijn de leerlingen er zeventien keer uitgestuurd. De meisjes zijn er acht keer
uitgestuurd en de jongens negen keer. Hieronder en in figuur 1 zullen we de gevallen van
verwijdering indelen naar soorten wangedrag en sekse en verder specificeren.
Zij begonnen met praten. De bedoeling was, dat ze duidelijker aanwezig waren en door de
les zouden praten. Hierop volgde bij een enkele leraar verwijdering. Hier werd het meisje er
vanwege kletsen uitgezet. Voor de rest werden enkelen gewaarschuwd of apart gezet. In
figuur 1 is te zien dat dus in 5,9% van de gevallen er iemand is uitgestuurd vanwege het
herhaaldelijk praten.
Na het praten moesten de brugklassers overgaan op brutale opmerkingen. Opmerkingen die
gemaakt werden, konden gaan over de desinteresse in de les en over verveling tijdens te les.
Vervolgens konden ze ook overgaan op persoonlijkere brutale opmerkingen, zoals
commentaar op de manier van lesgeven. Dit was voor veel leraren de druppel. Vijf jongens
zijn er uiteindelijk uitgestuurd vanwege brutale opmerkingen. Dat is van de in totaal negen
keer dat ze er uit zijn gestuurd, dus bijna 56% van de keren was dit vanwege een brutale
opmerking.
De meisjes zijn er drie keer uitgestuurd door brutaal gedrag, van de acht keer dat ze er
überhaupt uit zijn gestuurd. Dat komt dus uit op 37,5% van de gevallen. In figuur 1 is ook
duidelijk te zien dat de meeste kinderen, ongeacht de sekse, er uit zijn gestuurd vanwege
brutale opmerkingen. Uiteindelijk zijn de kinderen in 47% van de gevallen verwijderd voor
een brutale opmerking.
Ondertussen, tussen opmerkingen door, gooiden leerlingen ook met propjes. Dit deden ze
naar elkaar, naar de leraar en in de rondte. Drie van de meisjes en twee jongens werden
hierdoor eruit gestuurd. Dat komt neer op respectievelijk 37,5% en 22% van het totaal
uitgestuurde aantal meisjes en jongens. In 29% van de gevallen, zoals ook te zien is in figuur
1, waren de propjes de druppel.
Vervolgens moesten de leerlingen opstaan om door het lokaal te lopen, iets te lenen van een
andere leerling, een etui op de grond gooien of iets anders waardoor ze niet stil bleven
zitten. Ze moesten daarbij hun stoel luid naar achter schuiven of omgooien. Niemand is
hiervoor eruit gestuurd.
De rest van de leraren gaf aan de leerlingen eruit te hebben gestuurd vanwege de
opstapeling van gebeurtenissen. Dat was bij de jongens twee keer en de meisjes één keer,
dus 12,5% van de meisjes en 22% van de jongens. Bij 18% van de keren dat de kinderen er
werden uitgestuurd was het een opeenstapeling van gebeurtenissen.
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GEDRAG WAARVOOR LEERLINGEN ERUIT
ZIJN GESTUURD, NAAR SEKSE, IN % VAN
TOTALE KEREN VERWIJDERING (17 KEER)
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Figuur 1: Onderzoeksresultaten

2.2 Typisch wangedrag van de seksen
Gedragsproblemen komen veel meer voor bij jongens dan bij meisjes. Zo komen jongens vijf
tot zes keer vaker voor in politiestatistieken dan meisjes. De laatste jaren komen meisjes wel
steeds vaker voor, maar jongens blijven bovenaan staan als het gaat om cijfers van
jeugdcriminaliteit. Niet alleen in de politiestatistieken zijn jongens oververtegenwoordigd.
In 2015 gaf 39% van de door CBR onderzochte jongens tussen de 12 en 17 jaar aan dat ze
een delict hadden gepleegd, tegenover 30% van de meisjes tussen de 12 en 17 jaar. In de
tabellen hieronder van het CBR is goed te zien hoe het aantal delicten en vooral de
categorieën van delicten zich tot elkaar verhouden (Van der Laan & Goudriaan, 2016).

Figuur 2 Weergave van zelfgerapporteerde delicten onder meisjes
in de afgelopen 12 maanden onder 12 t/m 17 jarigen (%)
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Figuur 3 Weergave van zelfgerapporteerde delicten onder jongens
in de afgelopen 12 maanden onder 12 t/m 17 jarigen (%)

In alle categorieën, hoewel in verhouding, maken jongens en meisjes zich ongeveer gelijk
schuldig aan de soorten delicten. Alleen bij geweldsdelicten scoren de jongens veel hoger.
Niet alleen plegen ze dus meer delicten, ze plegen ook vaker geweldsdelicten.
Gewelddadige jongens
Jongens plegen dus vaker geweldsdelicten dan meisjes. De gewelddadigheid kan verklaard
worden door hun behoefte aan beweeglijkheid maar ook doordat hun “vechten of
vluchten”- reactie sneller is dan bij meisjes. De hersenstam regelt deze reactie; in het geval
van bedreiging of crisis zal ook dit gebied van de hersenen het over nemen. Mannen hebben
van nature meer hersenvloeistof, waardoor de boodschappen vanuit in dit geval de
hersenstam sneller door het lichaam worden getransporteerd. Jongens zijn zo meteen klaar
om te vechten of vluchten en zullen zo dus ook eerder fysiek geweld gebruiken als ze zich
bedreigd voelen. In de klas uit deze grotere neiging naar gewelddadigheid zich in
bijvoorbeeld een stoel omver duwen, schelden, boeken dichtslaan of andere soorten van
fysieke uitingen. Deze uitingen ontstaan dus als jongens niet genoeg tijd hebben om hun
emoties te verwerken, vanuit de hersenstam (Gurian, Stevens & King, 2011).
Deze emoties kunnen ontstaan in groepsverband, zoals in de klas. Jongens zijn constant
bezig met de hiërarchie en die wordt mede bepaald door wie het sterkste is. Vervolgens kan
er snel ruzie ontstaan, niet alleen vanwege de hiërarchie maar ook omdat jongens zich
minder goed kunnen verplaatsen in een ander. Het gedrag van de ander komt vaker
onverwachts, en wordt minder snel gezien als reactie op het eigen gedrag (Delfos, 2004).
Gewelddadige en krachtige uitingen kunnen zo dus aangemerkt worden als typisch
jongenswangedrag in de klas.
Manipulatieve meisjes
Meisjes daarentegen bepalen de pikorde niet door wie het sterkste is van de groep. Dat zou
ook onlogisch zijn, aangezien ze van nature fysiek al zwakker zijn dan mannen. Zij zoeken de
veiligheid in lief gevonden worden. Immers, als iemand je aardig vindt ,zal diegene jou niet
lastigvallen. Meisjes zijn van nature meer inlevend en gebruiken dat dus om aardig
gevonden te worden.
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Op dezelfde manier maken meisjes ruzie. Het draait om de hiërarchie van het aardigst zijn,
dus typisch gezien zullen meisjes eerder de ander zwartmaken om er zelf beter uit te komen.
Bij een ruzie betekent dat vaak ook dat meisjes een gekleurd beeld geven van de
gebeurtenissen, om zo geen gezichtsverlies te lijden. Roddelen wordt dan ook vaak gezien
als meisjesgedrag. Ruzies worden niet zoals als bij jongens ruimtelijk uitgevochten, maar
vooral talig, naar hun aanleg (Delfos, 2004). Meisjes kunnen vaak beter manipuleren. Zo kan
het meisje aan het hoofd van de pikorde heel subtiel andere meisjes buitensluiten, zonder
dat het van de buitenkant veel weg heeft van pesten. Zo kan ze iemand expres niet
uitnodigen. Daar valt als docent niet veel aan te doen: iemand uitnodigen valt buiten het
bereik van school – in tegenstelling tot de ruzies van jongens, die lichamelijk worden
uitgevochten (Klasse, 2012).
Het experiment en meisjes- en jongensgedrag
De verschillende categorieën van het wangedrag in het experiment zijn terug te leiden tot de
typische eigenschappen van meisjes en jongens, maar dan versterkt en negatief.
Allereerst het aanhoudende praten. Dit zou tot een typische meisjeseigenschap gerekend
kunnen worden. Meisjes zijn immers talig en praten behoort stereotypisch dan ook tot een
bezigheid van vooral meisjes. Volgens onderzoekers van de Amerikaanse universiteit
Maryland praten vrouwen tot twee keer zo veel als mannen op een dag. Foxp2-proteïne, het
zogenaamde taalgen, zorgt ervoor dat mensen meer praten en vrouwen bezitten tot 30%
meer van dit proteïne (Balter, 2013).
De brutale opmerkingen kunnen vervolgens tot een jongenseigenschap worden gerekend.
Jongens zullen eerder brutaal zijn dan meisjes, vanwege de pikorde. Hun
prestatiegerichtheid komt voort uit die pikorde en kan zo leiden tot brutaal gedrag. Meisjes
zullen minder snel brutaal zijn, omdat ze vanuit hun wil om aardig gevonden te worden, de
leraren graag aan hun kant hebben.
Ook het propjes gooien is een typische jongensaangelegenheid. Als jongens niets te doen
hebben, kunnen ze gaan tikken of wiebelen, omdat ze zo beweeglijk zijn, maar dus ook
propjes gaan gooien.
De laatste opdracht, het rondlopen, was ook meer een jongenseigenschap. Ook hier speelt
de beweeglijkheid van de jongens weer een grote rol. Jongens hebben immers meer de
behoefte aan beweging tijdens het leren en zullen dus eerder door de ruimte willen lopen
dan meisjes.
2.3 Reactie op het typische wangedrag
In figuur 1 is te zien hoe er gereageerd werd door leraren op verschillende gedragingen van
leerlingen en in 2.2 is te lezen hoe dit gedrag getypeerd kan worden. Daaruit blijkt dat vooral
jongenseigenschappen worden bestraft in ons experiment. Ervan uitgaande dat verwijdering
uit de klas de ergste straf is, is te zien dat vooral op typisch jongensgedrag de hoogste straf
staat. Bij de meisjeseigenschap “praten” werd slechts één persoon eruit gestuurd. Ook
propjes gooien, een jongenseigenschap, werd strenger bestraft dan praten.
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Niet alleen zit er verschil in wat voor soort gedrag er werd gestraft, ook de volgorde waarin
kinderen werden gestraft verschilde. In totaal hebben we twaalf keer een bruikbaar
experiment kunnen uitvoeren, dus bij twaalf verschillende docenten. In figuur 4 is te zien
hoe de twaalf verschillende docenten gereageerd hebben op het wangedrag van de
kinderen.

Volgorde van straﬀen

17%

Allebei eruit gestuurd; eerst de
jongen
24%

Allebei eruit gestuurd; eerst het
meisje
Niemand eruit gestuurd

17%
25%
17%

Tegelijkerpjd eruit gestuurd
Alleen jongen eruit gestuurd

Figuur 4: volgorde van straffen

Te zien is dat bij bijna de helft van de gevallen, 41%, de jongens strenger en eerder gestraft
werden. Zo werden ze er soms als enige en soms als eerste uitgestuurd.
Meisjes daarentegen zijn nooit als enige eruit gestuurd. In een kwart van de gevallen zijn ze
er wel als eerste uitgestuurd.
In de rest van de gevallen was er geen verschil tussen de seksen te zien. Ze werden er ofwel
tegelijkertijd of helemaal niet uitgestuurd.

14

3. Hoe stereotypering van sekse de reactie van docenten
beïnvloedt
‘who exhibited ‘macho’ behavioral patterns gained recognition from their
peers for being tough. Often, boys in the high-status crowd were the
‘class-clowns’ or ‘troublemakers’ in the school, thereby becoming the
center of attention’. Meisjes daarentegen krijgen status door ‘physical
attractiveness, personal vivacity and the ability to delicately manipulate
various sorts of interpersonal relationships’ (Adler et al., 1992, p. 173).
Zoals de Amerikaanse wetenschapper Christia Spears Brown placht te zeggen: “Laten we
kinderen onderwijzen, geen stereotypen.”
In de eerste twee hoofdstukken is besproken of er sprake is van stereotypering en hoe deze
zich uit. In dit hoofdstuk onderzoeken we hoe stereotypering invloed heeft op de reactie van
de docenten. Worden jongens en meisjes anders behandeld bij hetzelfde wangedrag? Krijgen
ze een andere straf of wordt er anders gecommuniceerd? Hierop hebben we ons onderzoek
vooral gebaseerd.

3.1 Reactie van de leraar op wangedrag
We hebben via de mentoren van vier verschillende klassen vier groepjes gekregen. Deze
groepjes bestonden uit één jongen en één meisje. We hebben het onderzoek in totaal
vijftien keer uitgevoerd bij vijftien verschillende leraren. We hadden, zoals beschreven in de
inleiding, een script voor de brugklassers gemaakt waar het gedrag aan moest worden
aangepast. Aan het begin werd er veel gepraat en zo werd het opgebouwd tot brutale
opmerkingen en propjes gooien. We associëren, zoals in hoofdstuk één werd beschreven,
praten vooral met vrouwelijke eigenschappen. Rumoerig en aanwezig zijn bijvoorbeeld, zoals
brutale opmerkingen, worden beschouwd als mannelijke eigenschappen. We hebben dus in
ons script zowel mannelijke als vrouwelijke aspecten verwerkt. We hielden dit onderzoek aan
het begin van het jaar, zodat cijfers of reputaties geen invloed hadden.
Het viel gelijk op dat leerlingen er met praten niet zo snel uit werden gestuurd. Docenten
zagen dit wel zeker als een verstoring, maar niet als zeer problematisch. In tegenstelling tot
het gedrag dat als meer mannelijk wordt gezien. Vrijwel geen docent accepteerde brutale
opmerkingen en propjes gooien en beide leerlingen die dit deden werden er dan ook
uitgestuurd. Maar de jongens zijn er voor hetzelfde gedrag voor het overgrote deel wel
eerder uitgestuurd (zie bijlage). Dit gold voor vijf van de twaalf keer. Dat is dus 42 procent. Bij
17 procent van de gevallen zijn de jongen en het meisje er tegelijk uitgestuurd en bij 25
procent van de gevallen het meisje eerder (zie bijlage).
Onderscheid
De docenten dachten zelf dat zij geen onderscheid maakten tussen de seksen (zie bijlage).
Slechts twee van de twaalf docenten gaven aan dat ze onderscheid maakten (zie bijlage).
Hierbij werd bij beiden geconcludeerd dat ze jongens sneller een straf gaven dan de meisjes.
De reden hiervoor was dat volgens beide docenten jongens dat nou eenmaal beter begrepen
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en beter aankonden dan meisjes. De rest van de docenten gaf aan dat het alleen maar
draaide om het gedrag en dat ze zich niks aantrokken van sekse.
Er was wel vaak een verschil tussen de behandeling van jongens en meisjes. Zo werden
jongens harder aangepakt, zowel in taal als fysiek. Nee, ze sloegen de leerlingen gelukkig
niet, maar er was wel meer lichaamstaal zoals met de armen zwaaien en duidelijkere
gezichtsuitdrukkingen.
De leerlingen uit het onderzoek gaven zelf toe dat de jongen simpelweg veel vaker werd
gewaarschuwd als ze hetzelfde gedrag vertoonden en ze werden er dan ook nog eens 42
procent van de tijd eerder uitgestuurd (zie bijlage). Maar twee leraren geven aan jongens
daadwerkelijk anders te behandelen, terwijl ons onderzoek laat zien dat jongens wel degelijk
net wat anders worden behandeld op het gebied van wangedrag. Maar worden de seksen in
de les in het algemeen anders behandeld? Wordt er van beide seksen hetzelfde verwacht?

3.2 Verschil in de les
Verschillende onderzoeken hebben de omgang tussen leraar en beide seksen in de les
bestudeerd. Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw is aangetoond (Hesselhund, 1977) dat
docenten jongens en meisjes over het algemeen anders behandelen. Jongen krijgen in de les
meer aandacht van de docenten, ze laten ze vaker aan het woord en laten ze met onderzoek
de leiding nemen om hun aandacht vast te houden. Dit komt ook grotendeels, omdat de
jongens vaker het woord nemen en zich als vrijwilliger aanbieden. Verder worden jongens
meer gecontroleerd en proberen docenten ze discipline aan te leren. Dit is volgens veel
docenten nodig, omdat jongens de les verstoren door door de klas te schreeuwen en brutale
grappen of opmerkingen te maken, terwijl meisjes zich meer bezighouden met kletsen of
dingen tekenen. Ook spreken de jongens de docenten meer tegen als ze het oneens zijn met
de waarschuwing, terwijl meisjes meer glimlachen en de opmerking of straf accepteren.
Het gedrag van jongens wordt dus als problematisch beschouwd door docenten en dat van
meisjes wordt door docenten als minder problematisch gezien en ook minder opgemerkt.
Ook dit was duidelijk te merken in ons onderzoek. Mannelijke eigenschappen, zoals
duidelijke aanwezigheid met felle opmerkingen, werd absoluut niet getolereerd. Door praten
is niemand eruit gestuurd, maar door opmerkingen en propjes wel.
Waardering
Het verwachtingspatroon is voor beide seksen hetzelfde. Het is een mix van vrouwelijke en
mannelijke karaktertrekken, zoals samenwerken, eerbied, zelfvertrouwen en
carrièregerichtheid. Toch worden over het algemeen vrouwelijke kenmerken in de les meer
gewaardeerd dan mannelijke. Omdat je hier met gezag en in groepen werkt en daardoor de
normen en waarden zich meer aan passen aan het over het algemeen meer vrouwelijke
gedrag, worden meisjes over het algemeen meer gewaardeerd. Toch wordt ook zeker
mannelijk gedrag gewaardeerd, zoals veel inbreng in de les en een andere visie geven op
bepaalde onderwerpen. Hierdoor komen ze vaker aan de beurt in de les (Top en Heesink,
1996).
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Verschillen in behandeling
Dolle-Willemsen (Dolle-Willemsen, 1997) heeft reviewstudies gedaan en beschrijft de
resultaten van verschillende observatie-feedbackstudies, uitgevoerd in de Angelsaksische
landen, de VS, Nederland, Duitsland, België en de Scandinavische landen. Hieruit blijkt dat er
wel degelijk verschillen in behandeling zijn van jongens en meisjes door de docent in de les.
Docenten zijn over het algemeen geneigd jongens meer ruimte te geven. Van jongens wordt
verwacht dat ze intelligente vragen wel aan kunnen en ze ook zelf kunnen oplossen. Meisjes
daarentegen krijgen meer directe hulp van de docent. Verder moeten ze vaker op hun beurt
wachten. Jongens krijgen meer tijd om na te denken over een vraag, terwijl de vragen van de
meisjes vaak worden genegeerd door de desbetreffende docent. Ook kwam uit deze studie
naar voren dat jongens meer positieve feedback krijgen als ze deelnemen aan de les dan
meisjes. Meisjes krijgen vaak een positieve feedback op hun sterke kant, namelijk het
luisteren en stil zijn. Jongens worden er vaker op gewezen om op de regels te letten. Als
meisjes niet goed presteren in het onderwijs reageren docenten vaak met het argument dat
ze haar grens heeft bereikt en simpelweg niet beter kan, terwijl jongens gewoon meer tijd in
hun school moeten investeren. Verder worden antwoorden van meisjes sneller goedgekeurd
dan die van de jongens en jongens worden er minder op gewezen als ze zomaar voor hun
beurt praten, terwijl voor meisjes dat echt niet door de beugel kan. Bovendien kwam uit
deze studie naar voren dat docenten zich van deze sekserollen niet bewust zijn.
In ons onderzoek komt ook terug, net als in bovengenoemde studie, dat jongens vaker op de
regels worden gewezen. Volgens de brugklassers uit ons onderzoek kregen de jongens veel
vaker waarschuwingen en de opmerking dat ze moesten opletten. Iets wat bij de meisjes veel
minder voorkwam. Bovendien zijn de meeste docenten in ons onderzoek zich er ook niet van
bewust dat ze onderscheid maken tussen de seksen. Op de vraag aan de leraar: “Denkt u dat
u aan seksisme doet? Zo ja, is dit dan bewust of onbewust?” reageerden de meeste leraren
verward. “ Natuurlijk, doen we niet aan seksisme,” zeiden ze dan. Er waren twee docenten
die toegaven het wel te doen (zie bijlage).
Verwachtingspatroon
Ook de studie van Kesner (Kesner, 2000) sluit zich aan bij dit geschetste beeld. Hier kwam
ook nog uit dat jongens meer conflicten en minder betrokkenheid tonen in de relatie met de
docent. Docenten hebben vaak een minder goede relatie met jongens (Driesen & Doesborgh,
2004). Dit komt voornamelijk door de verwachtingen die de docenten van de jongens en
meiden hebben. De meeste leerkrachten zouden lagere verwachtingen hebben van meisjes
dan van jongens (Jungbluth, 1981). Volgens Streitmatter (Streitmatter, 1994) heeft dit
verschil in verwachtingen te maken met de geslachtsrol-stereotypering: jongens zouden in de
maatschappij meer moeten bereiken dan meisjes. Docenten reageren dus volgens een
bepaald verwachtingspatroon op beide seksen. Als de verwachtingen verschillend zijn is de
reactie dus verschillend per sekse.
Observatiestudies van klasseninteracties tussen jongens en meisjes en docenten uit
verschillende landen, tonen aan dat de verhoudingen tussen jongens en meiden ongelijk
zouden zijn; het gedrag is complementair. Jongens zouden over het algemeen meer ruimte
nemen en meisjes meer ruimte geven.
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Verwachting van wangedrag
Uit ons onderzoek is niet gekomen of de jongens of de meiden een betere band hebben met
de leraar. Op de vraag aan de leraar: “Van wie had u eerder wangedrag verwacht?” kwamen
er heel verschillende antwoorden (zie bijlage). Er kwam bij ons onderzoek geen duidelijke
uitkomst dat van een bepaalde sekse het wangedrag werd verwacht.

3.3 Vaardigheden
Zelfstandigheid
In het huidige onderwijs worden verschillende vaardigheden van de leerling gevraagd. Zo
speelt vooral in het voortgezet onderwijs een bepaalde zelfstandigheid. Vooral op havo en
vwo, waar wij ons op concentreren, speelt zelfstandigheid een grote rol. Er is uit
verschillende onderzoeken gebleken dat meisjes meer tijd in school stoppen en meer
verantwoordelijkheid nemen.
Op havo geeft slechts 3 van de 10 jongens aan dat zij hun diploma hebben gehaald door
zelfstandig te werken. De rest van de jongens geven aan te weinig te hebben gedaan en voor
hun gevoel te weinig zelfstandig gewerkt te hebben.

Op het vwo gaf in 2001 40% aan dat ze in de bovenbouw wel zelfstandig werkten. Bij de
meisjes gold dit voor 60%. Na 2001 is er wel een stijging te zien bij de jongens: in 2002 gaf al
46% van de jongens aan dat ze wel goed zelfstandig konden werken. En in 2003 was dit
inmiddels 54%. Bij de meisjes was er ook een kleine stijging, namelijk van 60% naar 69%. Na
dat jaar steeg het zelfs naar 73%. De meisjes lopen dus nog steeds voor op de jongens qua
zelfstandigheid.
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Ook samenwerken is een belangrijke eis in ons onderwijs. Ook hier blijken meisjes voor te
lopen op de jongens.
In 2001 geeft op de havo 54% van de jongens aan goed te kunnen samenwerken, terwijl dat
bij meisjes 61% is. Ook op vwo is er sprake van ongeveer dezelfde percentages.

Over het algemeen blijken twee belangrijke eisen van het hedendaagse onderwijs beter aan
te sluiten bij meisjes.
Plannen
Bij zelfstandigheid hoort ook planning. Ook hier is over het algemeen bekend dat meisjes
beter kunnen plannen en jongens veel op het laatste moment afschuiven. Er zijn natuurlijk
uitzonderingen. Beide seksen blijken het hier moeilijk mee te hebben. 30 procent van de
geslaagde meisjes op de havo geeft aan dit goed te kunnen en slechts 15 procent van de
geslaagde jongens op de havo. Op het vwo is er ook een groot verschil. Bij de meisjes gaat
het om 40 procent, terwijl bij de jongens het bij de 16 procent blijft steken.
Zelf informatie vergaren
Verder hoort bij zelfstandig onderwijs zelf informatie vergaren zonder tussenkomst van de
docent. In 2000 bleek dat 34 procent van de meisjes op de havo aangaf dat dit hen prima
afging. Dit steeg tot 47 procent in 2003. Ook hier liepen jongens achter met 34 procent.
Op vwo is het verschil niet heel groot. In 2003 was het 44 procent voor de meisjes tegenover
38 procent van de jongens.
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Bij eigen informatie opzoeken hoort ook eigen initiatief. De passieve leerling is tegenwoordig
achterhaald. Er wordt een actieve leerling verwacht die buiten de klassikale context zelf ook
werkt en geïnteresseerd is.
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Ook in samenwerkingsverband wordt een actieve communicatievorm gestimuleerd. In 2004
geeft 46 procent van de geslaagde havo meiden aan dat ze dit onder de knie hebben en bij
jongens is daar bij 34 procent sprake van.
Op vwo is het 43 procent tegenover 37 procent voor de jongens.

We kunnen hieruit dus concluderen dat de vaardigheden, die in het onderwijs worden geëist
over het algemeen meer bij meisjes voorkomen dan bij jongens, omdat de jongens
simpelweg minder goed in het onderwijssysteem passen, eerder wangedrag vertonen.

3.4 Hoe de cijfers te maken hebben met de reactie van leraren op
wangedrag
Over het algemeen zijn meisjes tegenwoordig hoger opgeleid dan jongens (Jos Claessen,
2013). Van meisjes wordt dus ook eerder verwacht een hoger cijfer te halen en verder te
studeren. Meisjes besteden over het algemeen meer tijd aan school en willen presteren.
Jongens hebben, vooral in de puberteit, deze drang minder.
Selffulfilling prophecy
Uit onderzoek (Sikes, 1991) is gebleken dat docenten zowel op cognitief als op normatief vlak
meer verwachten van de meisjes. Hebben ze het hierdoor juist niet moeilijker? Als een
docent een lage verwachting heeft van een leerling, kan je dit ook merken in zijn gedrag in
de les. Dus als de docent minder normatief gedrag van de jongens verwacht en juist veel van
de meisjes, kan er sprake zijn van selffulfilling prophecy. De jongens gaan zich gedragen naar
de verwachtingen van de docent en meisjes ook. Dus jongens kunnen daardoor meer
wangedrag vertonen, terwijl meisjes zich nog meer aanpassen aan de normen in de
schoolcultuur.
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De studie Pygmalion in the Classroom van Rosenthal en Jacobson brengt een verslag uit over
een onderzoek dat liet zien hoe de docenten invloed konden hebben op de prestaties van de
leerlingen (Rosenthal, R., & Jacobson, L., 1965). Ze wilden onderzoeken of de verwachting
van de docenten met betrekking tot het prestatievermogen van hun leerlingen invloed zou
uitoefenen op de cognitieve ontwikkeling van die leerlingen. Het onderzoek liet 500
leerlingen aan het begin van het schooljaar een test maken. Er werd aan de docenten verteld
dat die test zou laten zien wie van de leerlingen in de loop van het schooljaar bijzondere
studievorderingen zouden maken. Stiekem was het gewoon een klassieke IQ-test, zoals we
die allemaal kennen.
Na afloop werden 100 willekeurige leerlingen gekozen die zouden gaan uitblinken in hun
studievorderingen in dat jaar. Als laatste stap werd aan het einde van het jaar dezelfde IQtest gemaakt. Verder werd de evolutie van de studieresultaten nagegaan. De docenten werd
gevraagd een enquête in te vullen over het gedrag van de leerlingen in de klas. Uiteindelijk
was de conclusie dat de 100 van tevoren aangewezen leerlingen het beste hadden
gepresteerd. Uit de enquête bleek verder dat de docenten hadden aangegeven dat deze 100
leerlingen meer motivatie en discipline toonden.
De verwachtingen van de 100 leerlingen werden door het gedrag van de docent
overgedragen. Ze moedigden deze leerlingen vaak aan, wat voor een positief zelfbeeld
zorgde. Dit zelfbeeld zorgde indirect weer voor een positieve groei in de leerprestaties. De
verwachtingen werden zo dus waargemaakt.
Dit hebben wij in ons onderzoek niet onderzocht, omdat we daar te weinig tijd voor hadden.
Het liefst hadden we aan het eind van het jaar hetzelfde onderzoek gedaan met een duidelijk
verschil in hoge en lage cijfers. En zo kijken of hoge cijfers, die leraren wellicht meer
verwachten van meisjes, invloed hebben op de reactie op het wangedrag. Zullen de leraren
juist feller reageren, omdat ze dit minder verwachten? Of zullen ze het juist meer
accepteren, omdat de leerling de les minder nodig heeft? Het onderzoek wat we net hebben
behandeld (Rosenthal, R., & Jacobson, L., 1965) beweert echter wel dat er duidelijk verschil
wordt gemaakt in behandelingen door hun prestaties. Als meisjes hogere cijfers halen, wat
vaker wordt verwacht, zullen de leraren juist meer op hen focussen en waarderen, waardoor
er sprake kan zijn van seksisme in de les.

3.4 Reactie op wangedrag
Klopt het dat wangedrag door stereotypering anders wordt behandeld bij jongens en
meisjes? Verwachten we ander gedrag en reageren we daarom ook anders op de
verschillende seksen? Worden jongens strenger gestraft, omdat we hun agressieve gedrag
minder accepteren of worden meisjes juist harder gestraft, omdat we wangedrag minder van
ze tolereren?
Na ons eigen onderzoek stelden we de docenten verschillende vragen.
1. Wat vond u van het gedrag van de leerlingen?
2. Had u dit van de twee leerlingen verwacht?
3. Welk gedrag vond u het meest shockerend?
4. Denkt u dat u onderscheid maakt tussen seks, zo ja bewust of onbewust?
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We probeerden door die vragen erachter te komen welk gedrag als overschrijdend werd
gezien, van welke sekse het wangedrag het meest werd verwacht, en of er sprake was van
bewuste seksisme. De laatste vraag zorgde voor verbaasde reacties. Bijna elke docent gaf het
antwoord dat daar geen sprake van was en dat de leerlingen helemaal gelijk behandeld
worden (Zie bijlage).
Onterecht, vindt Amerikaanse onderzoeker David Sadker en Deborah Garrahy (Okopny, C,
2008). Meisjes en jongens worden wel degelijk anders behandeld. Zo vinden leraren meisjes
net zo streng straffen als jongens moeilijk en kijken we soms door de vingers als we een
meisje zien afkijken, terwijl de jongen meteen op zijn kop krijgt. De jongens kregen ook in
ons onderzoek vaker op hun kop qua waarschuwingen en werden er daarna ook nog eens
eerder uitgestuurd. De meisjes werden vaker alleen even toegesproken, tenzij ze echt
mannelijk wangedrag gingen vertonen (zie bijlage).
Concluderend uit verschillende onderzoeken (Sikes, 1991) ,(Hesselhund, 1977) zijn de
docenten geneigd bepaalde eigenschappen en kenmerken bij een bepaalde sekse neer te
leggen. Hierdoor kan de aanpak en reactie verschillen bij beide seksen. De houding van de
docent tegenover de jongens is vaak ambivalent. Ze moeten net zo stil zijn als de meisjes,
maar de docent verwacht het tegenovergestelde (Hesselhund, 1977). Door die verwachting
kan de reactie heel anders zijn. Ook lichamelijk is er vooral tussen de mannelijke docent en
de jongens een duidelijke rol aanwezig. Ze maken grotendeels duidelijke gebaren naar elkaar,
terwijl naar meisjes minder van die gebaren aanwezig zijn en het voornamelijk via het
gesprek gaat. Van de lichaamstaal gaf één leraar in ons onderzoek aan dat hij hiervan gebruik
maakte. Hij probeerde indrukwekkender te zijn bij de jongens dan bij de meisjes (zie bijlage) .
Naar lichaamstaal hebben wij verder geen onderzoek gedaan, maar deze docent kwam er
zelf mee.
Door de heersende stereotypes in onze samenleving, zoals besproken in hoofdstuk één,
worden meisjes als zachter en kwetsbaarder gezien en er wordt meer van ze verwacht
(Ehrenberg, Goldhaber en Brewer, 1995). Verder zijn ze makkelijker te beïnvloeden en wordt
hun probleemgedrag als minder problematisch ervaren. Jongens worden dus door veel
docenten harder gestraft, omdat hun gedrag dat ook meer verdient en ze een strengere
aanpak nodig hebben. Hiervan kan gebruik worden gemaakt van lichaamstaal, zoals in het
onderzoek van Hesselhund (Hesselhund, 1977).
Meisjes worden over het algemeen minder streng behandeld dan jongens. Jongens hebben
meer last van negatieve aandacht. Docenten kijken immers vanuit een geslachtsrol en
reageren volgens bepaalde verwachtingspatronen en cognities (Voogd, 1993). Door deze
verwachtingspatronen is er nog steeds een beeld dat meisjes een hardere aanpak nou
eenmaal niet aankunnen. De jongens zijn stoer en zijn dit zogenaamd gewend.
Op de laatste vraag antwoordden de leraren dat van aparte behandeling geen sprake (zie
bijlage), terwijl diverse onderzoeken en ons eigen onderzoek wat anders tonen. Er wordt
onbewust wel degelijk iets verwacht van beide seksen. De stereotypering heeft dus ook nog
invloed op het straffen. Zoals al eerder vermeld in dit hoofdstuk worden mannelijke
eigenschappen over het algemeen in het onderwijs als meer problematisch gezien. Dit kwam
in ons onderzoek ook naar voren. Door onbewust seksisme plaatsen leraren dit wellicht
eerder bij jongens dan bij meisjes en worden ze er daardoor sneller uitgestuurd.
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4. Invloed van de sekse van de leraar op de reactie
Wat is de invloed van de sekse van de docent op zijn of haar reactie op meisjes- en
jongensgedrag? Worden meisjes voorgetrokken in het onderwijs? Komt dit door de
feminisering en dus door de hoeveelheid vrouwelijke docenten voor de klas?

4.1 Feminisering
Feminisering van het onderwijs: we worden er mee om onze oren geslagen, maar heeft deze
eventuele feminisering ook invloed op de reactie van de docenten op leerlingen?
Worden meisjes makkelijker behandeld in het onderwijs, omdat er simpelweg meer
vrouwelijke docenten zijn in het onderwijs dan mannelijke? Verplaatsen de vrouwelijke
docenten zich daardoor ook eerder in de vrouwelijke leerlingen en hebben zij het daarmee
misschien makkelijker? Hebben de jongens het daarentegen juist moeilijk en krijgen zij
hierdoor meer problemen?
Vrouwenberoep
Feminisering van het onderwijs is geen proces van de laatste paar jaar. Het speelt al
decennia. De industrialisatie heeft een belangrijke rol gespeeld in dit proces. Dit proces bood
de mannen een baan aan waar simpelweg mankracht voor nodig was en waar ze goed voor
werden betaald. Vrouwen kregen deze kans niet, omdat ze over het algemeen fysiek zwakker
zijn dan de man. De vrouwen werden in die tijd gezien als huisvrouwen. Je bleef thuis om
voor de kinderen te zorgen. Die kinderen moesten natuurlijk wel worden opgevoed en daar
hoort onderwijs bij. Omdat de mannen druk aan het werk waren en voornamelijk hun kracht
gebruikten, konden enkele vrouwen werken in het onderwijs. Hier werden ze zeker in die tijd
goed voor betaald en enigszins gerespecteerd. Ook was er sprake van een soort natuurlijke
indeling. Vrouwen wisten hoe ze met kinderen om moesten gaan en waren gemaakt voor de
opvoeding (Evans, 1984).
Tegenwoordig wordt het beroep van docent over het algemeen nog steeds gezien als een
vrouwenberoep. Hoe hoger je in het onderwijs komt, hoe meer mannen er komen. Zo zijn er
op de basisschool relatief weinig mannelijke leraren, terwijl op de universiteit de
hoeveelheid mannelijke docenten sterk toeneemt. Op de middelbare school, waar we ons
voornamelijk op focussen, is er ongeveer een gelijke verdeling met wel iets meer vrouwen.
Verder worden de topfuncties in het onderwijs nog steeds grotendeels bekleed door
mannen. Ze krijgen meer loon en meer verantwoordelijkheid (CBS, 2016).
Nog steeds speelt hierin het gezinsleven een rol. De vrouw is klaar met werken als de
kinderen ook weer uit school komen. Ze is dus thuis als het gezin thuis is. Verder is het
sociaal werk met veel contact met kinderen. Dit spreekt vrouwen ook erg aan en het is een
redelijk betaald beroep, vooral voor de vrouwensector. (Geerdink, Bergen & Dekkers, 2005)
Daarnaast blijkt uit onderzoek van Dolle-Willemsen (Dolle-Willemsen, 1997) dat overwegend
meisjes kiezen voor de richting pedagogiek.
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4.2 De redenen waarom mannen minder voor de klas staan
Er heerst dus nog steeds een stereotype van de docent. Mannen worden vooral aangenomen
voor vakken als techniek of gym. Bovendien is het grotendeels een vrouwelijke omgeving die
sommige mannen niet aanspreekt.
Het loon wordt sneller geaccepteerd door vrouwen dan door mannen. Mannen zien hoe je in
andere bedrijfstakken simpelweg meer kunt verdienen. (Timmerman en Essen, 2004). Je
krijgt in deze sector geen leaseauto aangeboden of zakenreizen die je in het kader van je
functie maakt.
Verder wordt de moederlijke zorg als beste zorg beschouwt voor de kinderen. Vooral in de
twintigste eeuw was het een diepgewortelde gedachte dat vrouwen van nature de taak van
de opvoeding, zorg en dus ook onderwijs op zich namen. Dit wordt de moederschapstheorie
genoemd (Browne, 2004). Verder is het gebrek aan carrièremogelijkheden en educatieve
ontwikkeling genoemd, (Evans, 1984). (Timmerman & Essen, 2004). Tenslotte wordt het
gebrek aan carrièremogelijkheden en eigen educatieve ontwikkeling genoemd (Evans, 1984).
Mannen zijn hier doorgaans meer op gericht dan vrouwen.
Uit onderzoek (Geerdink, Bergen & Dekkers, 2004) blijkt dat er een dalend percentage
jongens naar de PABO gaat en de jongens die wel gaan, maken veelal de opleiding niet af.
Aan het eind van de jaren negentig steeg het percentage vrouwelijke studenten op de PABO
boven de tachtig procent. De meisjes maken de PABO vaak af, terwijl veel jongens het eerste
jaar gebruiken om door te stromen naar andere HBO-opleidingen. Op deze manier stromen
er steeds meer vrouwen en steeds minder mannen door naar het onderwijs.

4.3 Gemis van een rolmodel
Volgens sommige mensen is er zeker sprake van een probleem. Ten eerste zouden jongens
nu een mannelijk rolmodel missen waar ze zich aan kunnen spiegelen. Ten tweede zouden
vrouwen zich moeilijker kunnen identificeren met jongens en hierdoor de jongens en hun
gedrag minder goed begrijpen. Maar er is nog geen strikt bewijs dat de feminisering van het
onderwijs invloed heeft op de prestaties van de leerlingen (Veendrick, Taveccio &
Doornenbal, 2004).
De geslachtsratio van de school hangt onder andere af van het gemengde karakter van de
school. Aan het begin waren er op meisjesscholen voornamelijk vrouwelijke docenten en op
jongensscholen voornamelijk mannelijke docenten. Dit veranderde doordat vrouwen
goedkoper waren dan de mannen. In 1981 was 58% van de leerkrachten een vrouw en in
1991 was dit al 65,6%. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met die uit andere Europese landen
(Siongers, Glorieux en Elchardus, 2001).
Weinig mannelijke rolmodellen
Een van de hypothesen is dat jongens slechter presteren bij vrouwelijke docenten omdat er
een gebrek is aan mannelijke rolmodellen. Een belangrijke rol in de ontwikkeling is immers
een voorbeeld waar je naar kan leven. Waar meisjes vaak in contact komen met hun
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rolmodellen, hebben jongens daar minder mee te maken in het onderwijs. Dit zou zorgen
voor een negatieve houding richting het onderwijs. Ze vormen in plaats van een mannelijke
identiteit, een identiteit die tegen alles is wat als vrouwelijk wordt gezien. Hierdoor hebben
meisjes juist meer een positieve houding richting het schoolsysteem. Doordat schoolgedrag
als vrouwelijk wordt gezien, voornamelijk door de overwegend meerderheid aan vrouwelijke
docenten, creëren de jongens een negatieve houding.
Coöperatief versus competitief onderwijs
Cox beweert dat meisjes in het basisonderwijs beter tot hun recht komen dan in het
secundair onderwijs (Cox, 2008). Ze komen hier in een meer onpersoonlijke, autoritaire en
meer mannelijke omgeving. De concurrentie die tussen de leerlingen speelt, spreekt de
vrouwelijke student minder aan dan de coöperatieve manier op het basisonderwijs. Ook
Eccles (Eccles, 1995) toonde aan dat vrouwen beter presteren in een vrouwvriendelijke
omgeving waar coöperatie een belangrijke rol speelt. Deze manier van lesgeven wordt ook
sneller gehanteerd door een vrouwelijke docent dan door een mannelijke docent. Door de
feminisering is er dus sprake van meer coöperatief onderwijs in plaats van competitief,
Er is echter niet bewezen dat feminisering zorgt voor het onderpresteren van jongens. Het
blijkt eerder dat meisjes worden gestimuleerd hun best te doen voor school.
Diverse bronnen geven aan dat mannelijke docenten jongens beter begrijpen en hen
effectiever aanspreken en zo beter bij de les kunnen betrekken (Van Timmerman en Van
Essen 2004).
Onderzoek van Timmerman en Van Essen (Timmerman, Van Essen, 2004) laat zien dat
vrouwelijke docenten vaker en sneller negatiever reageren op jongens dan op meisjes, maar
verder bleek er ook uit dat de jongens vaker goedkeuring van de vrouwelijke docenten
krijgen dan de meisjes. Verder kwam hier ook uit naar voren dat mannelijke docenten niet
perse een rolmodel zijn voor de jongeren. Zo bleek het voor jongens die opgroeien zonder
vader niet uit te maken of er een mannelijke of vrouwelijke docent voor de klas staat.
Uit onderzoek van APS (APS, 2012) is gebleken dat het percentage jongens dat hard werkt
ongeveer 20 procent is. Hieruit is ook gebleken dat ze vaker harder werken bij mannelijke
dan bij vrouwelijke docenten. Bij mannelijke docenten ligt dat percentage op 22 procent en
bij vrouwelijke op 17 procent. Bij de meisjes ligt het algemene percentage veel hoger dan bij
de jongens, namelijk op 35 procent. Hier geldt juist dat ze bij de vrouwelijke docenten harder
werken, namelijk 40 procent bij de vrouwen tegenover 30 procent bij de mannen.
Hieruit kun je concluderen dat meisjes harder werken bij de vrouwen en jongens juist bij de
mannen. Dus in dat opzicht is de feminisering wel een probleem. Meisjes worden meer
gestimuleerd om harder te werken, terwijl jongens juist een daling laten zien in hun
motivatie.

4.4 Feminisering is geen probleem
Volgens Carrington & Skelton (Carrington en Skelton, 2003) is er van een rolmodel in het
onderwijs nauwelijks sprake. Zij vinden dat als we op deze manier naar het onderwijs gaan
kijken, de stereotypering alleen maar wordt benadrukt. Smith (Smith, 2003) vindt de
peergroup de belangrijkste oorzaak en niet de docent. Vooral in de adolescentie botsen de
eisen van school, bijvoorbeeld gehoorzaamheid, en de eisen van de peergroup, bijvoorbeeld
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machogedrag en autonomie. De docent heeft dus verder geen invloed op het gedrag van de
jongeren, die vormen ze simpelweg zelf.
Verder is er een recent uitgebreid Nederlands onderzoek dat aantoont dat er geen verschil is
tussen de invloed van mannelijke en vrouwelijke docenten op schoolprestaties en
probleemgedrag (De Zeeuw, 2014). Bovendien lijkt het geen effect te hebben op leerlingen
om les te krijgen van docenten van hetzelfde geslacht (Cho, 2012).

4.5 Andere verwachtingen
Asher en Gottman (Asher en Gottman,1973) voerden twee experimenten uit om na te gaan
of er verschillen optreden in leesvaardigheid van meisjes en jongens die te maken hebben
met het geslacht van de leerkracht. In hun onderzoek relateerden ze de taalscores van beide
seksen en de vooruitgang daarvan. Het onderzoek vond plaats op 34 scholen waar ruim 500
leerlingen aan deelnamen. Ze gebruikten covariantie-analyse en herhaalde meting variatieanalyse. Beide onderzoeken lieten zien dat mannelijke en vrouwelijke docenten even
effectief zijn in hun onderwijs zowel aan jongens als aan meisjes. Er waren dus geen
aantoonbare effecten van de invloed van het geslacht van de leerkracht.
Volgens hen gelden er bepaalde normen wat betreft adequaat leerkrachtgedrag. Hierdoor
hanteren beide sekse docenten ongeveer dezelfde stijl.
Ehrenberg, Goldhaber en Brewer (Ehrenberg, Goldhaber en Brewer ,1995) verrichten
analyses op de Amerikaanse NELS-data uit 1988. Ze gebruikten ongeveer 3000 leerlingen. Ze
keken op twee manieren naar het onderwijs. De eerste was objectief, dus puur de cijfers, en
de tweede was subjectief, hier werd de beoordeling van de leerkracht getoond. De
objectieve manier liet zien dat er geen verband was tussen de prestaties en de sekse van de
leerkracht. Wel bleek echter met de tweede manier dat meisjes gemiddeld hoger werden
ingeschat door de docenten. Vooral de vrouwelijke docenten schatten de meisjes hoger in
dan de mannelijke docenten.
Hopg en Hatzichristou (Hopg en Hatzichristou, 1999) voerden een onderzoek met 2000
leerlingen en 65 leerkrachten. Het richtte zich op de academische en psycho-sociale
competenties van leerlingen die werden vastgesteld via leerkrachtbeoordelingen. Er waren
geen toetsresultaten beschikbaar. Meisjes werden in het algemeen positiever beoordeeld
dan jongens. Verder werden er meerdere interacties ontdekt tussen het geslacht van de
leerkracht en dat van de leerling. Mannelijke docenten oordeelden bijvoorbeeld dat jongens
vaker interpersoonlijke problemen hebben dan meisjes. Verder werden leerlingen vaak
positiever beoordeeld wat betreft hun intra-persoonlijk gedrag.
Siongers (Siongers, 2002) onderzocht de gevolgen van feminisering van het Vlaamse
secundair onderwijs. Hieruit bleek dat de geslachtssamenstelling van leerkrachten geen
effect had op het doubleren. Dit gold zowel voor meisjes als voor jongens. Wel bleek uit dit
onderzoek dat er een zeer sterke samenhang bestaat tussen de sekseratio van de leerkracht
en de sekseratio van de leerling. Dit kwam omdat er een paar scholen waren met bijna alleen
maar jongens waar ook bijna alleen maar mannelijke docenten rondliepen.
Vooral verwachtingen kunnen dus een grote rol spelen in het onderwijs. Zo was er verder
ook sprake van meer interactie tussen beide seksen. Ons onderzoek liet een verdeeldheid in
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de verwachtingen zien (zie bijlage). De leraren waren precies gelijk verdeeld over de seksen.
De ene helft had het meer verwacht van het meisje en de andere helft van de jongen. Ook is
hierin geen duidelijk onderscheid te maken tussen de sekse van de leraar (zie bijlage). Ons
onderzoek kunnen de net besproken onderzoeken niet bevestigen. Er was geen sprake van
een duidelijke verwachting. Het viel echter wel op dat de leerling van wie het werd verwacht
er later werd uitgestuurd dan de leerling van wie zulk gedrag niet was verwacht (zie bijlage).
Dit gold voor beide geslachten, dus ook hieruit kunnen we niks concluderen.

4.6 verschil in lesgeven
Mannelijke en vrouwelijke docenten lijken meer op elkaar dan dat ze verschillen. Zo spelen
er onder de mannelijke docenten veel meer de intrinsieke redenen dan in andere
beroepssectoren. Ze kiezen dit vak omdat ze kinderen iets willen meegeven en in contact
met hen willen komen. Ook dragen veel docenten dezelfde normen en waarden met zich
mee. Ze tonen zich solidair en minder individualistisch.
Wel is gebleken dat jongens meer wangedrag vertonen als er sprake is van vrouwelijke
docenten en een vrouwelijke cultuur op een school. Er is voor hun gevoel te weinig
bewegingsvrijheid voor hun aanpak en ze moeten te veel coginitief-emotioneel handelen. Dit
kan ervoor zorgen dat ze meer onrust in de les vertonen en zo meer in de problemen komen.
Verder is gebleken dat je goede cijfers haalt als je een goede band met de docent hebt
(Rosenthal, R., & Jacobson, L., 1965). Over het algemeen is bekend dat meisjes hogere cijfers
halen dan de jongens. Leerlingen doen meer hun best als ze een goede band hebben met de
docent en vertonen zo ook minder problematisch gedrag in de klas.
Mannen reageren vaak anders op wangedrag dan vrouwen. Vrouwen willen er liever over
praten (Tannen, 1998). Veel vrouwen zijn meer verbaal actief en meer gericht op uitleggen
(Gleason, 1987; Delfos, 2002). Vrouwen hebben over het algemeen de wil om in discussie te
gaan en samen te onderhandelen (Baron-Cohen, 2003; Maccoby, 1998). De vrouw vindt
empathie het belangrijkste. (Baron-Cohen, 2003). Vrouwen hebben vaker een zachtere
aanpak en zijn meegaander. Ze reageren op wangedrag met vergelijkbare gevoelens
(Kohnstam, 1992). Volgens Russel en Russel (Russel en Russel, 1987) nemen vrouwen eerder
de visie van het kind mee in hun beslissingen. Ook zouden vrouwen warmer naar kinderen
toe zijn (Lippa, 2002). Tevens zouden vrouwen minder abrupt zijn (Jungbluth, NRC, 2002). De
mannen daarentegen zijn veel abrupter en reageren meer met kortere en krachtige geboden.
Vrouwen willen liever op een beleefdere manier kinderen op hun gedrag wijzen. Vooral in
groepen met mannen willen ze zich onder elkaar niet aanpassen en speelt dominantie een
belangrijke rol (Maccoby, 1990). Vrouwen gaan eerder een conflict uit de weg, zo ook in het
onderwijs (Maccoby en Jacklin, 1983).
Seksen reageren dus wel degelijk anders op wangedrag. Vrouwen zouden over het algemeen
andere grenzen trekken met betrekking tot fysieke ontplooiing, lawaainiveau, agressie en zijn
daarmee minder tolerant dan de meeste mannen.
De NWO-onderzoekers aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Utrecht
hebben onderzocht hoe de relatie tussen leerling en docent schoolprestaties kan
beïnvloeden en hoe docenten zich daarbij voelen. (NWO, 2011)
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De onderzoekers hebben 99 verschillende studies uit de internationale wetenschappelijke
literatuur naast elkaar gezet. Hieruit bleek dat jongens meer betrokken raken bij de les en
zich meer gemotiveerd voelen op school, als ze een goede band hebben met de docenten.
Verder is er sprake van een afname van wangedrag. Meisjes daarentegen leren harder.
Docenten krijgen van een goede band zelf ook een goed gevoel. Er is minder spanning in de
les en minder wangedrag. De werkstress neemt dus voor hen flink af. Hieruit blijkt niet of de
sekse van de docent een rol speelt.

4.7 sekse trekt sekse aan
Er wordt zeker rekening gehouden met de feminisering in het onderwijs. Heeft dit effect op
de leerlingen en hun band met de docent? Er kan sprake zijn van een minder goede band.
Zou deze minder goede band van invloed kunnen zijn op het eventueel vertonen van
wangedrag van jongens? Daarbij kan het zijn dat deze minder goede band ook wordt
veroorzaakt door de vrouwelijke cultuur die er heerst op scholen, waardoor de docent
anders reageert.
Volgens onderzoekers King, Gartrell en Baron-Cohen (King & Gartrell, 2003; Baron-Cohen,
2003) is het huidige onderwijs systeem minder gericht op jongens dan op meisjes. jongens
moeten langdurig stilzitten en dat is niet de geschikte leervorm voor kennis. Als ze niet
mogen bewegen worden ze immers onrustig. Meisjes kunnen zich beter langdurig
concentreren en passen zich zo beter aan aan het schoolsysteem. Het onrustige gedrag van
de jongens leidt sneller tot corrigerende beperkende en controlerende maatregelen. Vooral
vrouwelijke leerkrachten (84% van het secundair onderwijs) geeft minder ruimte aan de
bewegingsdrang die jongens nu eenmaal hebben. De ijverige en langdurige concentratie van
meisjes krijgen van de leerkracht meer waardering. Ze kunnen zich beter inleven in hun
gedrag en weten hoe ze ermee om moeten gaan. De band kan hierdoor zeer worden
versterkt bij de meisjes en bij de jongens worden verzwakt.
Er kan bij jongens volgens Kidlon, Thompson, Paradise en Wall (Kindlon en Thompson,
1999) (Paradise en Wall,1986) een gevoel van vervreemding ontstaan binnen de school.
Bijvoorbeeld wanneer de docent motivatiepogingen probeert die als vrouwelijk kunnen
worden omschreven en zo te weinig rekening houdt met het jongensgedrag. De
externaliserende manier hoe jongens hun problemen oplossen wordt daardoor, vooral door
de vrouwelijke docent, met weinig begrip ontvangen en wordt vooral bekritiseerd.
De mannelijke waarden en eigenschappen worden door Biddulph (Biddulph, 1999)
doorgegeven door een belangrijk rolmodel. Deze visie is terug te vinden in de sociale
leertheorie Bandura. Hierin wordt verondersteld dat sekserol-identificatie en het verwerven
van sekserol-identiteit in belangrijke mate tot stand komen door imitatie en het observeren
van menselijk gedrag van anderen. Hierin wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen
seksen. Jongens volgen immers sneller mannen en meisjes eerder vrouwen. Dit geldt dus ook
in het onderwijs: de meisjes volgen eerder het gedrag van de vrouwelijke docent en de
jongens eerder die van de mannelijke.
Maar ook volgens wetenschappers is er niet genoeg bewijs of feminisering nou echt zo'n
grote rol speelt. Volgens hen ligt het meer aan hun attitude richting het onderwijs. Deze
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attitude wordt vaak versterkt door de peergroup. Resultaten uit recent onderzoek lijken ook
in deze richting te wijzen (Siongers 2002, Brutsaert 1993).
We kunnen wel constateren dat in veel landen de feminisering ter sprake is. De politici in
Nederland reageren vooral ontkennend op dit, in sommige ogen, probleem. Zo zei
onderwijsminister Van der Hoeven dat het haar nou niet echt stoort dat er meer vrouwen in
het beroep van docent treden. Ze zei: “ Ik denk dat vrouwen de juiste eigenschappen hebben
om jongens en meisjes op een goede manier te benaderen. Dat hebben wij nu eenmaal voor
op mannen. Volgens mij komt het doordat vrouwen de kinderen baren.” (Opzij, 2004, p. 31).

4.8 Verschil tussen mannen en vrouwelijke docenten
Dit deel van het onderzoek draaide om de sekse van de docent. Het onderzoek werd
gehouden bij 12 docenten. Er waren zes vrouwelijke en zes mannelijke docenten. Hier
hadden we expres op gelet, zodat het gelijk verdeeld was. Wij probeerde door middel van
wangedrag een reactie uit te lokken op de leraren. De straf en reactie wilden we zo koppelen
aan de sekse en kijken of daar een overeenstemming in op te merken was. Bovendien wilden
we er nog dieper op ingaan, namelijk heeft die reactie dan weer te maken met de sekse van
de leerling. Reageren vrouwen rustiger op meiden en juist feller op jongens. Reageren
mannen juist andersom op beide seksen.
Er zijn in het verleden al verschillende onderzoeken hiernaar geweest. Timmermans en Van
Essen (Timmermans, Van Essen, 2004) hebben veel onderzoek gedaan naar verschillen in
reactie tussen mannelijke en vrouwelijke docenten op het gedrag van de leerlingen. Hieruit
kwamen geen duidelijke verschillen tussen de reacties van beide seksen.
Hoogeveen (Hoogeveen, 1999) en Driessen en Doesborgh (Driessen en Doesborgh, 2004)
hebben gekeken naar de onderwijsaanpak van mannen en vrouwen. Ook hieruit bleek dat
het voornamelijk van de school afhing waar ze werkten en niet van de sekse. Wel bleek dat
mannelijke docenten meer nadruk leggen op de cognitieve onderwijsdoelstellingen.
De meeste docenten zijn vooral gericht op een veilige en zorgzame omgeving (Hoogeveen,
1999). Als jongens zorgen voor een zogenaamde onveilige omgeving zullen de docenten hier
sneller op reageren. Zoals eerder gebleken, kunnen vrouwen wel anders reageren op
mannen en tolereren ze hun wangedrag minder dan de mannelijke docenten dat zouden
doen.
Wij hebben ons in ons onderzoek niet kunnen verdiepen in de manier van lesgeven, maar
puur gekeken naar de reactie op het wangedrag. Hieruit bleek dat vrouwelijke docenten
jongens er sneller uitsturen dan meisjes (zie bijlage). Bij de mannelijke docenten bleek het
juist andersom, zij stuurden eerder het meisje eruit en daarna pas de jongen. Wel bleken
mannen openlijker na te denken over seksisme en twee mannelijke docenten gaven toe dat
ze dit gebruikten in de les. Vrouwelijke docenten keken verbaasd op: in hun les was er geen
sprake van seksisme. Het ging over het gedrag van de leerling en niet om de sekse (zie
bijlage).
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We kunnen in ons onderzoek wel degelijk een voorzichtige conclusie trekken. De sekse speelt
tot op zekere hoogte een rol in het strafproces met de leerling. Jongens worden sneller
gestraft door de vrouwelijke docenten, terwijl de meisjes juist sneller worden gestraft door
de mannelijk. Misschien begrijpen de mannelijke docenten het gedrag van de jongens beter
en dus tolereren ze meer. Van de meisjes verwachten ze zulk gedrag helemaal niet en
daardoor sturen ze die er sneller uit. De vrouwelijke docenten kunnen het gedrag van
jongens minder goed begrijpen en daarom worden die er wellicht sneller uitgestuurd. Er zit
wel een kleine tegenstrijdigheid in ons onderzoek. Een mannelijke docent geeft toe dat hij
aan seksisme doet en zegt dat hij de jongens eerder en harder. straft. Volgens zijn eigen
verhaal is hij dus strenger voor de jongens, terwijl hij het meisje er eerder uitstuurde (zie
bijlage). Zou hij onbewust toch strenger voor de meisjes zijn of is dit een toevalstreffer?
We kunnen hieruit geen conclusie trekken, omdat dit maar één keer is onderzocht bij deze
docent.

Reac]e van docenten naar sekse op het
totaal van twaalf keer verwijdering
4,5
4
3,5
3
2,5
2

Vrouwelijke docenten

1,5

Mannelijke docenten

1
0,5
0
Meisjes er als
eerste
uitgestuurd

Jongens er als
eerste
uitgestuurd

Jongens er als
Niemand of
enige
tegelijkerpjd er
uitgestuurd
uitgestuurd

Figuur 5 Sekse van leraren en hun reactie
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Conclusie
De onderzoeksvraag was: hoe heeft de sekse van de leerling invloed op de reactie van
leraren op wangedrag van brugklassers?
Experiment
Om dit te onderzoeken hadden we allereerst een experiment opgezet. Twee brugklassers,
een jongen en een meisje, moesten wangedrag vertonen volgens een script, waarna we
konden zien of de ene sekse verder kon gaan dan de andere sekse.
Wij moesten in drie maanden een onderzoek afronden. Het moest daarom een kleinschalig
onderzoek zijn met kleine getallen, ook omdat school veel meer van je vraagt dan alleen je
PWS. We kunnen dus ook geen definitieve conclusies uit ons onderzoek trekken, omdat het
te kleinschalig is. Je zou ons onderzoek op verschillende scholen kunnen uitvoeren met veel
grotere aantallen, waarbij wel de verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke docenten
wordt aangehouden, namelijk 50/50. Verder kunnen er ook specifiekere onderzoeken
plaatsvinden, zoals naar docenten van het secundair onderwijs en de mate van open staan
voor en het objectief kijken naar sekseverschillen bij leerlingen. Hieruit kun je concluderen
hoe een docent moet omgaan met deze sekseverschillen. Ten tweede kan je onderzoeken of
inderdaad de huidige didactiek beter past bij meisjes, zoals wordt gesuggereerd. En als
laatste onderzoek natuurlijk de reactie van de docent: hoe pakken ze wangedrag aan en zit
er werkelijk verschil tussen mannelijke en vrouwelijke docenten in het secundaire onderwijs.
We kunnen voorzichtig concluderen uit dit experiment dat typisch jongenswangedrag vaker
als grensoverschrijdend wordt gezien dan typisch meisjes wangedrag. Jongens werden er
ook eerder uitgestuurd dan meisjes, waaruit we zouden kunnen concluderen dat zij meer
benadeeld worden in het onderwijs dan meisjes.
Wij kunnen uit ons onderzoek daarom dus wellicht concluderen dat er wel sprake is van
seksisme en we dit onder de aandacht moeten brengen. Zo kunnen we op scholen voor de
docenten informatieve middagen organiseren en in de docentenopleiding seksisme in het
onderwijs als onderwerp meenemen. Verder kan tijdens de opleiding ook aandacht worden
besteed aan het debat dat wordt gevoerd over de feminisering en of daar inderdaad iets aan
moet worden veranderd.
Ook kunnen we concluderen dat ook de sekse van de docent invloed kan hebben op hoe ze
leerlingen behandelt. Uit ons onderzoek bleek dat vrouwelijke docenten jongens vaker
straften, terwijl mannelijke docenten weer meisjes eerder straften.
Daarom moeten we docenten bewust maken van bepaalde sekseverschillen die ook weer
kunnen leiden tot een bepaald gedrag. De docent moet kritisch kunnen kijken en de oorzaak
van dit gedrag onderzoeken. Als de docent eenmaal het gedrag begrijpt kan hij of zij er beter
op reageren. Verder kunnen in de school zelf docenten onderling afspreken hoe om te gaan
met bepaald wangedrag van leerlingen.
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Literatuuronderzoek
Vervolgens hebben wij literatuuronderzoek gedaan. Hierin konden we eventuele redenen
vinden voor de benadeling van jongens in het onderwijs. Zo wordt feminisering van het
onderwijs vaak als reden genoemd, waardoor jongenseigenschappen niet gewaardeerd
worden in het huidige onderwijs.
Er is uit meerdere onderzoeken gebleken dat het huidige onderwijs meer gebaseerd is op
meisjes dan op jongens. Zo moeten leerlingen stil zitten en luisteren en wordt er veel
verantwoordelijkheid en inzet van ze verwacht. Ook dit kan veranderen.
Ten eerste kan een 'boy-friendly' curriculum worden aangeboden. Dit houdt in:
− lesstof aansluiten bij de interesses en belevingswereld van jongens, zoals sport,
muziek;
− meer competitie in plaats van coöperatief;
− meer afwisseling in lesstof en werkvormen met meer verdieping;
− aandacht voor het ontwikkelen van meta-cognitieve vaardigheden (zoals plannen,
samenwerken en zelfstandig werken);
− docenten die proberen een goede docent-leerling band op te bouwen, ook met
jongens ondanks sommige vooroordelen;
− positief benaderen in plaats van negatief;
− begeleiding en discipline aanleren;
− diversiteit in de samenstelling van het docentengebied, ook op seksegebied;
− humor;
− meer buitenschoolse activiteiten, bijvoorbeeld huiswerkklas.
Op deze manier zouden jongens meer gemotiveerd kunnen worden en hun vaardigheden
voor het onderwijs meer worden bevorderd. Jongens hebben over het algemeen meer
begeleiding en discipline nodig, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Zo kan tevens worden
voorkomen dat ze minder spijbelen en uitvallen. Een positieve sfeer is voor beide seksen
enorm belangrijk, zodat hun motivatie blijft stijgen. Verder zijn verschillende seksen in het
personeel handig, zodat de jongens kunnen kiezen naar wie ze liever gaan om iets te
bespreken. Humor spreekt jongens enorm aan in de les en zo hou je ze ook bij de les.
Al met al kunnen wij dus concluderen uit ons onderzoek dat jongens meer benadeeld
worden als het gaat om straffen om hun wangedrag. Het wangedrag dat zij typisch meer
vertonen is vaker de reden om uit het lokaal gestuurd te worden. Meisjes daarentegen
hebben meer een voordeel. Niet alleen wordt hun wangedrag als minder vervelend ervaren,
het onderwijs is ook meer op ze ingericht.

33

bronvermelding
• Bakel, H. van. (2012). Van klein tot groot. Geraadpleegd van

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

https://books.google.nl/books?id=yyUc2R4mJgC&printsec=frontcover&dq=van+klein+tot+groot&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwib9_r
wqKjQAhWFBBoKHeGtAscQ6AEIJTAB#v=onepage&q=van%20klein%20tot%20groot&
f=false
Balter, M. (2013, 19 februari). 'Language gene' more active in young girls than boys.
Geraadpleegd van http://www.sciencemag.org/news/2013/02/language-gene-moreactive-young-girls-boys
Cancian, F., & Oliker, S. (2000). Caring and gender. Geraadpleegd van
https://books.google.nl/books?id=5gjtnXSycf0C&pg=PA53&dq=girls+caring&hl=nl&sa
=X&ved=0ahUKEwis0ZC1hd3QAhVMPRoKHdnuBYQ6AEIRzAG#v=onepage&q=girls%20caring&f=false
CBS. (2016, 5 oktober). Ruim 6 op de 10 pabo-mannen staan niet voor de klas.
Geraadpleegd van https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/40/ruim-6-op-de-10-pabomannen-staan-niet-voor-de-klas
CBS. (2016, 5 oktober). Steeds meer vrouwen voor de klas in basisonderwijs.
Geraadpleegd van https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2016/40/steeds-meervrouwen-voor-de-klas-in-het-basisonderwijs
Coenen, J., Meng, C., & Velden, R. van der. (2011, januari). Schoolsucces van jongens
en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen. Geraadpleegd van
https://www.researchgate.net/profile/Rolf_Van_der_Velden/publication/238596948
_Schoolsucces_van_jongens_en_meisjes_in_het_HAVO_en_VWO_waarom_meisjes_
het_beter_doen/links/53fc99380cf2dca8ffff351b.pdf
Cott, A. (2013). Jongens zijn 't (4e ed.). Amsterdam, Nederland: Atlas contact.
Defourney, R., & Noort, P. (2016, 10 mei). Antwoordformulier Kennisrotonde.
Geraadpleegd van https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2016/05/039-AntwoordWat-is-er-bekend-over-de-effecten-van-het-geslacht-van-leraren-in-het-PO-2016.pdf
Delfos, M. (2004, februari). Een jongen is geen meisje. Geraadpleegd van
http://www.mdelfos.nl/2004-wjk-verschil.pdf
Doesburg, A. A. van. (2007, augustus). Een mannelijke of vrouwelijke leraar: een
wereld van verschil? Geraadpleegd van
http://dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=53402
Eerkens, M. (2014). Waarom jongens op school slechter presteren (en hoe je dat
tegengaat). Geraadpleegd van https://decorrespondent.nl/2904/waarom-jongensop-school-slechter-presteren-en-hoe-je-dat-tegengaat/200959704-336a29a4
Fernandez Beiro, L., & Ramaekers, M. (2016, augustus). Steeds meer vrouwen voor
de klas in het basisonderwijs. Geraadpleegd van
file:///C:/Users/Merel/Downloads/steeds-meer-vrouwen-in-het-onderwijs.pd
Götz-De Groot, J. (2010, 1 juli). Leren is een meisjesding. Geraadpleegd van
https://www.nrc.nl/nieuws/2010/07/01/leren-is-een-meisjesding-11914078a1242988
Gurian, M., Stevens, K., & King, K. (2011). Boys & girls. Helmond, Nederland:
Onderwijs maak je samen.
Heemskerk, I., Eck, E. van, Kuiper, E., & Volman, M. (2012, april). Succesvolle
onderwijsaanpakken voor jongens in het voortgezet onderwijs. Geraadpleegd van

34

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

http://downloads.slo.nl/Documenten/succesvolle-onderwijsaanpakken-voorjongens.pdf
Holter, N. (2008). Oorzaken van voortijdig schoolverlaten. Geraadpleegd van
http://www.zats.nl/nji/dossierDownloads/Risicofactoren_VoortijdigSchoolverlaten.p
df
Klasse. (2012, december). Queen Bee zaait terreur. Geraadpleegd van
https://www.klasse.be/archief/meisjesvenijn-een-subtiel-machtsspel/
Koomen, H. (2011, 18 januari). Leerling én leraar profiteren van goede relatie.
Geraadpleegd van
http://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2011/Leerling+én+leraar+profiteren+van+goede
+relatie.html
Laan, A. M. Van der, & Goudriaan, H. (2016). Monitor jeugdcriminaliteit.
Geraadpleegd van http://download.cbs.nl/pdf/cahier-2016-1-monitorjeugdcriminaliteit.pdf
Maréchal-van Dijken, J., Loor, O. de, Sanders, M., & Vliegenthart, M. (2012, mei).
Jongens... aan de slag! Geraadpleegd van
http://downloads.slo.nl/Documenten/jongensaandeslag.PDF
Middelbeek, M. (z.j.). Marsmannetjes & Venusvrouwtjes. Geraadpleegd van
http://www.kindenko.nl/documenten/jongensbrein.pdf
Nu.nl. (2013, 07 november). http://www.nu.nl/binnenland/3622015/vrouwenzorgen-stijging-inschrijvingen-universiteiten.html [Forumpost]. Geraadpleegd van
http://www.nu.nl/binnenland/3622015/vrouwen-zorgen-stijging-inschrijvingenuniversiteiten.html
Okopny, C. (2008). Why Jimmy Isn't Failing: The Myth of the Boy Crisis. Geraadpleegd
van
http://www.academia.edu/15149485/Why_Jimmy_Isnt_Failing_The_Myth_of_the_B
oy_Crisis
Riet, L. ter. (2007). Dalende leerprestaties van jongens in het primair onderwijs? Een
verkennend onderzoek naar de situatie in Nederland. Geraadpleegd van
http://essay.utwente.nl/805/1/scriptie_ter_Riet.pdf
Rosenthal, R., & Jacobson, L. (1965). Pygmalion in the Classroom [Forumpost].
Geraadpleegd van https://www.unimuenster.de/imperia/md/content/psyifp/aeechterhoff/sommersemester2012/schlu
esselstudiendersozialpsychologiea/rosenthal_jacobson_pygmalionclassroom_urbrev
1968.pdf
Simonse, C. (2015, mei). In hoeverre heeft de lessenserie ‘ L ang Z ullen W e L even’
de leerlingen gemotiveerd om actief deel te nemen aan de lessen. Geraadpleegd van
http://www.wetenschapsknooppuntzh.nl/uploads/Evaluatieonderzoek-CamilleSimonse.pdf
Universiteit Leiden. (2012, 2 mei). Hormoon maakt vrouwen empathisch.
Geraadpleegd van http://nieuws.leidenuniv.nl/nieuws-2012/hormoon-maaktkersverse-moeder-empathisch.html
Veendrick, L., Tavecchio, L. W. C., & Doornenbal, J. (2004). Jongens als probleem.
Inleiding bij het themadeel.. Geraadpleegd van
https://pure.uva.nl/ws/files/1914570/28059_tavecchio_2004_jongens.pdf
Vreugdenhil, K. (z.j.). het brein van meisjes en jongens. Geraadpleegd van
http://www.breinbewust-onderwijs.nl/files/brein-meisjes-jongens.pdf
35

•

•

Witee, K. de, & Haan, F. (z.j.). Meisjes schudden het onderwijs wakker. Geraadpleegd
van http://www.education-andgender.eu/edge/countryreports/articles_nl/nl_nl_.pdf
Woltring, L. (2003). Jongenspedagogiek? Opvoeden met gevoel voor
sekseverschillen. Geraadpleegd van http://en.aup.nl/wosmedia/3536/vol_23_nr_3__forum_-_jongenspedagogiek.pdf

36

Logboek Merel
Datum
05-06-16
06-06-16
15-06-16
27-08-16
04-09-16

Tijdsduur in uren
3.5
1.5
2
2
1

07-09-16

4

09-09-16
19-07-16

1
2

19/ 20-09-16

2

26-09-16

2

27-09-16

0,5

27-09-16 tot 4-10-16

19

05-10-16

2

10-10-16 tot 15-10-16

3

10-10-16

4

15-10-16

2

22-10-16
12-11-16
13-11-16

2,5
3
2

14-11-16

2

20-11-16

2

23-11-16

3

27-11-16

4

29-11-16
03-12-16
10-12-16
13-12-16

3
2
3
1

26-01-17

1

28-01-17

3

03-02-17
04-02-17

2
1

06-02-17

4

Gebeurtenis
Voorlichting + cursus
Onderzoeksplan opzetten
Boeken halen
Boeken halen
Mentoren benaderen
Deelvragen verzinnen en
bronnen zoeken
Kwt
Werkplan
Alle brugklassers bij elkaar
gezocht
Schema voor onderzoek
maken
Brugklassers uitleg geven
over het onderzoek
Onderzoek uitvoeren
Onderzoeksresultaten
verwerken
Boek lezen
Beginnen met mijn eerste
deelvraag (H3)
Bronnen zoeken voor
eerste deelvraag
Bronnen verwerken in tekst
Aan deelvraag 1 werken
Aan deelvraag 1 werken
Bronnen verder verwerken
in tekst
Deelvraag 1 afronden
Beginnen aan deelvraag 2
met bronnen (H4)
Deelvraag 2 vormgeven
door bronnen te verwerken
Aan deelvraag 2 werken
Aan deelvraag 2 werken
Deelvraag 2 afronden
Overleg met Sira
Kijken naar Sira's
commentaar
Sira's commentaar
verwerken
Laatste overleg met Nynke
Laatste aanpassingen
Presentatie bedenken en
maken
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07-02-17
8-02-17
Totaal: 93 uur

1
2

Presentatie oefenen
Presentatie oefenen
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Logboek Nynke
Dinsdag 5 juli 2016
8:30 tot 12:10 voorlichting + cursussen
Woensdag 6 juli 2016
Brainstormen en onderzoeksplan opzetten
Vrijdag 15 juli 2016
Bibliotheek Rotterdam boeken opzoeken
Zaterdag 27 augustus 2016
Boeken halen
Zaterdag 3 september 2016
Hoofdvraag en deelvragen opstellen
Maandag 4 september 2016
Mentoren opzoeken en het plan doorspreken
Woensdag 7 september 2016
Bronnen zoeken bij hoofdvraag en deelvragen
Vrijdag 9 september 2016
KWT en plan doorspreken
Maandag 12 september 2016
Hoofd en deelvragen compleet maken
Donderdag 15 september 2016
Afspraak en doorspreken werkplan
Maandag 19 september 2016
Werken aan het werkplan
Verspreid over week 38
Kennis maken met bruggers en inlichten
Donderdag 22 september 2016
Taakverdeling maken
Maandag 26 september 2016
Rooster maken voor onderzoek
Dinsdag 27 september 2016
Bijeenkomst met bruggers en onderzoek het 4 t/m 7 uur
Woensdag 28 september 2016
Onderzoek hele dag
Vrijdag 30 september 2016
Onderzoek het 2 uur
Maandag 3 oktober 2016
Onderzoek hele ochtend
Dinsdag 4 oktober 2016
Onderzoek hele ochtend
Maandag 14 november 2016
Werken aan deelvraag 1
Maandag 21 november 2016
Werken aan deelvraag 1
Maandag 22 november 2016
Onderzoeksresultaten uittypen en verwerken
Woensdag 23 november 2016
Werken aan deelvraag 1
Zondag 27 november 2016
Onderzoeksresultaten uittypen en verwerken
Woensdag 30 november 2016
Werken aan deelvraag 1
e

e

e

3.5 uur
1.5 uur
2 uur
2 uur
2 uur
1 uur
2 uur
1 uur
2 uur
1 uur
2 uur
2 uur
2 uur
1 uur
4 uur
7 uur
1 uur
4 uur
4 uur
2 uur
3 uur
2.5 uur
3 uur
1.5 uur
3 uur
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Maandag 5 december 2016
Werken aan deelvraag 1
Dinsdag 13 december 2016
Bijeenkomst met Sira
Zondag 25 december 2016
Werken aan deelvraag 1 en 2
Woensdag 28 december 2016
Werken aan deelvraag 1 en 2
Donderdag 29 december 2016
Werken aan deelvraag 1 en 2
Vrijdag 30 december 2016
Werken aan deelvraag 1 en 2
Zaterdag 31 december 2016
Samenvoegen en opsturen versie 1
Donderdag 26 januari 2017
Commentaar bekijken
Woensdag 1 februari 2017
Overleg met Merel
Vrijdag 3 februari 2017
Laatste aanpassingen maken en opmaken stuk
Zaterdag 4 februari 2017
Laatste aanpassingen en spelfouten check
Maandag 6 februari 2017
Presentatie bedenken en maken
Dinsdag 7 februari 2017
Presentatie oefenen
Woensdag 8 februari 2017
Presentatie oefenen

2 uur
1 uur
3 uur
3 uur
3 uur
3 uur
2 uur
1 uur
2 uur
2 uur
3 uur
4 uur
2 uur
2 uur

=91 uur
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Bijlage 1: onderzoeksresultaten
Onderzoek
nr.

1. (T)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

x

2.
(EM)

3. (EJ)

4. (J)

5 (N)

6. (M)

x
x

7.

8.

9.

x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

12.

x

x

x
x

11.

x

x
x

10.

x
x

x
x

Tabel 1: onderzoeksresultaten opgedeeld naar categorieën

1. Jongen en meisje werden er tegelijkertijd uitgestuurd
2. Jongen en meisje zijn er allebei uitgestuurd, het meisje eerst
3. Jongen en meisje zijn er allebei uitgestuurd, de jongen eerst
4. Alleen de jongen is er uitgestuurd
5. Niemand is er uitgestuurd
6. Alleen het meisje is er uitgestuurd
7. Vrouwelijke docent
8. Mannelijke docent
9. Bij het meisje verwacht
10. Bij de jongen verwacht
11. Leraar maakt naar eigen zeggen wel onderscheid
12. Leraar maakt naar eigen zeggen geen onderscheid
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Onderzoek 1
Leraar
Verloop les

SJO (M)
Jongen en meisje tegelijkertijd eruit gestuurd (T)

Vragen:
1. Wat vond u van het gedrag van de leerlingen?
Het gedrag werd als erg bijzonder ervaren.
2. Had u dit van [jongen] verwacht? En van [meisje]?
Het werd eerder van het meisje verwacht, ook al door eerdere ervaringen.
3. Welk gedrag vond u het meest shockerend?
Alles samen was vooral irritant, het stapelde zich op.
4. Denkt u dat u onderscheid maakt tussen sekse?
Nee
5. Ja: Is dat bewust of onbewust?
• Nee: Waaruit bleek dat in deze les?
Het meisje en de jongen werden er allebei tegelijkertijd uitgestuurd.
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Onderzoek 2
Leraar
Verloop les

OUT (M)
Meisje naar de gang gestuurd, jongen eruit
gestuurd (EJ)

•
1. Wat vond u van het gedrag van de leerlingen?
Het gedrag was vooral onverwacht. Daarbij waren de propjes die gegooid waren echt over
de grens en vooral heel irritant.
2. Had u dit van [jongen] verwacht? En van [meisje]?
Van beide niet, maar van de jongen nog minder dan van het meisje.
3. Welk gedrag vond u het meest shockerend?
De propjes die door de uitleg werden gegooid.
4. Denkt u dat u onderscheid maakt tussen sekse?
Niet zozeer in óf een leerling straf krijgt, maar wel in de manier waarop. Bij jongens zou hij
eerder schreeuwen dan bij meisjes, die hij over het algemeen gevoeliger acht.
5. Ja: Is dat bewust of onbewust?
Nee: Waaruit bleek dat in deze les?
Het onderscheid in straffen gebeurt dus bewust: meisjes zijn gevoeliger, jongens staan
sterker in hun schoenen.
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Onderzoek 3
Leraar
Verloop les

SNK (V)
Jongen werd al heel snel eruit gestuurd vanwege
een brutale opmerking. Het meisje werd pas veel
later eruit gestuurd na het herhaaldelijk wippen
met de stoel en de uitspraak: “De les is niet
leuk.” (EJ)

•
1. Wat vond u van het gedrag van de leerlingen?
Heel erg irritant.
2. Had u dit van [jongen] verwacht? En van [meisje]?
Van de jongen was het heel onverwacht, omdat deze normaal niet zo brutaal was. Het
gedrag van het meisje was minder onverwacht, ook door eerdere aanvaringen met de
docente.
3. Welk gedrag vond u het meest shockerend?
Het gedrag van het meisje werd als irritanter ervaren, omdat zij hiermee iedereen om haar
heen ook afleidde. Met de opmerking van de jongen had hij alleen zichzelf maar.
4. Denkt u dat u onderscheid maakt tussen sekse?
Nee.
5. Ja: Is dat bewust of onbewust?
Nee: Waaruit bleek dat in deze les?
Allebei de leerlingen werden er voor wangedrag uitgestuurd.
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Onderzoek 4
Leraar
Verloop les

BIK (V)
De jongen is er uit gestuurd. Het meisje werd
alleen gezet maar mocht wel in de les blijven. (J)

1. Wat vond u van het gedrag van de leerlingen?
Het gedrag was heel storend.
2. Had u dit van [jongen] verwacht? En van [meisje]?
Ze had het van zowel de jongen als het meisje niet verwacht
3. Welk gedrag vond u het meest shockerend?
Het aanhoudende geklets en brutale opmerkingen.
4. Denkt u dat u onderscheid maakt tussen sekse?
Nee.
5. Ja: Is dat bewust of onbewust?
Nee: Waaruit bleek dat in deze les?
Het was toevallig zo dat het meisje apart werd gezet. Dit had net zo goed de jongen kunnen
zijn.
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Onderzoek 5
Leraar
Verloop les

OOM (V)
De jongen werd er als eerste uit gestuurd door
een brutale opmerking. Het meisje is er later er
uit gestuurd door het gooien van een propje. (EJ)

1. Wat vond u van het gedrag van de leerlingen?
Het gedrag was heel shockerend. Het was totaal onverwacht. Ze dacht al, “als ze nu al zo
doen, zijn ze echt niet meer te redden.”
2. Had u dit van [jongen] verwacht? En van [meisje]?
Het werd eerder van het meisje verwacht, ook door eerder ervaringen, van de jongen totaal
niet.
3. Welk gedrag vond u het meest shockerend?
De brutale opmerking van de jongen. Die vroeg zich hardop af of ze wel een lerarenopleiding
had gevolgd.
4. Denkt u dat u onderscheid maakt tussen sekse?
Nee.
5. Ja: Is dat bewust of onbewust?
Nee: Waaruit bleek dat in deze les?
Allebei de kinderen zijn eruit gestuurd na het gedrag dat te ver ging, daarin was geen
onderscheid.
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Onderzoek 6
Leraar
Verloop les

BOK (V)
De jongen is er vrij snel uit gestuurd vanwege het
spelen van spelletjes op zijn iPad. Het meisje
heeft de hele les kunnen blijven zitten, ondanks
het opstapelende wangedrag met bv. Het gooien
van etuis. (J)

1. Wat vond u van het gedrag van de leerlingen?
Ze was vooral erg verbaasd. Ze vroeg zich af of er iets aan de hand was met de leerlingen,
zocht naar een verklaring voor het vertonen van dit gedrag.
2. Had u dit van [jongen] verwacht? En van [meisje]?
Van beiden was dit onverwacht, zeker omdat ze normaal beter aanspreekbaar waren.
3. Welk gedrag vond u het meest shockerend?
Er was niet persé gedrag dat er erg uitsprong, van allebei was het irritant en vergelijkbaar.
Beide hielden zich zonder opgaaf van redenen niet aan de geldende regels binnen een
klaslokaal.
4. Denkt u dat u onderscheid maakt tussen sekse?
Nee.
5. Ja: Is dat bewust of onbewust?
Nee: Waaruit bleek dat in deze les?
Ze probeert iedereen gelijk te behandelen.
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Onderzoek 7
Leraar
Verloop les

SCH (M)
Het meisje is uiteindelijk zelf uit de les
weggelopen en heeft de hele les propjes
gegooid. Zij werd echter amper opgemerkt
achter in de klas. De jongen is er niet
uitgestuurd, wel herhaaldelijk gewaarschuwd.
(N)

1. Wat vond u van het gedrag van de leerlingen?
Het gedrag was vervelend, niet grensoverschrijdend.
2. Had u dit van [jongen] verwacht? En van [meisje]?
Het werd eerder van de jongen verwacht, door eerder ervaringen. Van het meisje was het
minder verwacht.
3. Welk gedrag vond u het meest shockerend?
Niet zo zeer shockerend, maar propjes gooien was heel vervelend.
4. Denkt u dat u onderscheid maakt tussen sekse?
Nee, maar er is wel een verschil. Bij schoolsere vakken, bijvoorbeeld Frans, zijn jongens
sneller vervelender omdat zij minder schools zijn.
5. Ja: Is dat bewust of onbewust?
Nee: Waaruit bleek dat in deze les?
-
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Onderzoek 8
Leraar
Verloop les

NOL (V)
Beide leerlingen tegelijkertijd eruit gestuurd. (T)

1. Wat vond u van het gedrag van de leerlingen?
Het gedrag was provocerend en erg onverwacht.
2. Had u dit van [jongen] verwacht? En van [meisje]?
Van het meisje werd het totaal niet verwacht. Van de jongen wel eerder, maar niet in deze
vorm. Hij was wel beweeglijker, maar niet zo brutaal.
3. Welk gedrag vond u het meest shockerend?
Het brutale gedrag.
4. Denkt u dat u onderscheid maakt tussen sekse?
Nee, maar ze dacht wel dat als meisjes irritant doen dat ze eerder een probleem hebben,
terwijl ze het van jongens eerder verwachtte.
5. Ja: Is dat bewust of onbewust?
Nee: Waaruit bleek dat in deze les?
Als er al een onderscheid is, dan onbewust. Zo had ze ze allebei er tegelijkertijd uit gestuurd.

49

Onderzoek 9
Leraar
Verloop les

JOD (M)
Het meisje was er als eerste uitgestuurd omdat
ze een propje gooide. Vervolgens ook de jongen,
nadat ook hij een propje gooide. (EM)

1. Wat vond u van het gedrag van de leerlingen?
Heel irritant.
2. Had u dit van [jongen] verwacht? En van [meisje]?
Het werd eerder van de iets bijdehantere jongen verwacht, bij het meisje helemaal niet.
3. Welk gedrag vond u het meest shockerend?
Propjes en potloden gooien.
4. Denkt u dat u onderscheid maakt tussen sekse?
Nee.
5. Ja: Is dat bewust of onbewust?
Nee: Waaruit bleek dat in deze les?
Tijdens de les had hij kenbaar gemaakt dat sowieso de volgende die iets gooide eruit moest,
of dat een meisje of jongen was maakte niet uit. Het gaat om gedrag, niet om sekse.
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Onderzoek 10
Leraar
Verloop les

GIT (V)
Niemand is er uit gestuurd. (N)

1. Wat vond u van het gedrag van de leerlingen?
Heel storend.
2. Had u dit van [jongen] verwacht? En van [meisje]?
3. Welk gedrag vond u het meest shockerend?
Er was niet iets wat eruit sprong, het geheel was vooral erg storend.
4. Denkt u dat u onderscheid maakt tussen sekse?
Nee
5. Ja: Is dat bewust of onbewust?
Nee: Waaruit bleek dat in deze les?
Als het had gemoeten waren ze er allebei uitgestuurd, het gaat om het gedrag.

51

Onderzoek 11
Leraar
Verloop les

KLP (M)
Het meisje werd er als eerste uitgestuurd om
vervelend gedrag, zo ging ze haar schoen
uittrekken. De jongen is eruit gestuurd vanwege
provocerend gedrag, zoals luid op google
vertalen kenbaar maken dat de les saai is. (EM)

1. Wat vond u van het gedrag van de leerlingen?
Het was niet normaal.
2. Had u dit van [jongen] verwacht? En van [meisje]?
Van de jongen eerder, die is sowieso brutaler. Van het meisje niet.
3. Welk gedrag vond u het meest shockerend?
De brutale opmerkingen nadat ze er al uit waren gestuurd.
4. Denkt u dat u onderscheid maakt tussen sekse?
Ja
5. Ja: Is dat bewust of onbewust?
Nee: Waaruit bleek dat in deze les?
Bewust, hij behandelt ze strenger omdat ze meer kunnen hebben.
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Onderzoek 12
Leraar
Verloop les

HAA (M)
Meisje eruit gestuurd, jongen niet eens
opgemerkt. (EM)

1. Wat vond u van het gedrag van de leerlingen?
Heel irritant
2. Had u dit van [jongen] verwacht? En van [meisje]?
Van het meisje wel, die is wel vaker irritant en praat veel. Van de jongen niet.
3. Welk gedrag vond u het meest shockerend?
Het praten door de uitleg heen was vooral storend.
4. Denkt u dat u onderscheid maakt tussen sekse?
Nee
5. Ja: Is dat bewust of onbewust?
• Nee: Waaruit bleek dat in deze les?
-

53

Onderzoek 13
Leraar
Verloop les

1.
2.
3.
4.
5.

(Wil niet meewerken, zal dus anoniem blijven)
(M)
Niemand eruit gestuurd, liepen uiteindelijk
allebei de les uit.

Wat vond u van het gedrag van de leerlingen?
Had u dit van [jongen] verwacht? En van [meisje]?
Welk gedrag vond u het meest shockerend?
Denkt u dat u onderscheid maakt tussen sekse?
Ja: Is dat bewust of onbewust?
Nee: Waaruit bleek dat in deze les?

Desbetreffende docent wilde ook geen vragen beantwoorden.
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