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Inleiding

Het onderwijsveld is één van de sectoren waar de toenemende participatie
van vrouwen op de arbeidsmarkt het best merkbaar is. Het aantal
vrouwelijke leerkrachten is de laatste jaren globaal toegenomen in zowel het
basis- als het secundair onderwijs (Acker, 1989; SERV en VOV, 1995). Hier
tegenover staat dat we relatief weinig weten over de mogelijke consequenties
van deze maatschappelijke trend.

Onderwijs wil de totale ontwikkeling van jongeren nastreven. In het verleden
werd de cognitieve ontwikkeling van jongeren voorop gesteld als de
hoofdopdracht van scholen. De taak van leerkrachten bestond erin de
leerlingen de nodige kennis mee te geven en hen voor te bereiden op hun
latere arbeidsmarktpositie. De maatschappelijke ontwikkeling van jongeren
en de waardevorming van jongeren kreeg veel minder aandacht. Echter
tijden veranderen, zo ook in het onderwijs. En hoewel de cognitieve
prestaties nog steeds het zwaarst doorwegen in de beoordeling van
leerlingen, wint maatschappelijke vorming van jongeren duidelijk aan
belang. In dit onderzoek willen we dan ook de invloed nagaan van de
sekseratio bij de leerkrachten en het geslacht van leerkrachten en directie
op zowel de cognitieve prestaties als de houdingen van jongeren.

In dit project wordt onderzocht of de feminisering van het
leerkrachtenberoep effecten heeft op de prestaties en de waarden van
leerlingen, alsook op aspecten van de schoolwerking.

Tot hiertoe zijn in buitenlands onderzoek enkel de effecten van de sekse van
de leerkracht op de cognitieve prestaties en de affectieve vaardigheden van
leerlingen onderzocht. Zo heeft men bijvoorbeeld wel al vastgesteld dat een
vrouwelijk leerkrachtencorps een positieve invloed kan hebben op de
cognitieve prestaties van meisjes in meisjesscholen. Ander onderzoek toont
aan dat vrouwelijke leerkrachten voor ‘niet-typisch vrouwelijke’ vakken
meisjes ertoe aanzetten ook meer te kiezen voor richtingen zoals wiskunde
en wetenschappen in het ASO, die tot op heden vooral jongens aanspreken
(Duru-Bellat, 1995). Dergelijke leerkrachten vormen een positief rolmodel
voor de meisjes onder hun hoede (Evetts, 1993). Op het vlak van affectieve
eigenschappen wijzen sommige studies op mogelijke negatieve gevolgen van
die feminisering. Vrouwelijke leerkrachten in het basisonderwijs zouden een
negatieve invloed hebben op de jongens. Naarmate het percentage
vrouwelijke leerkrachten hoger ligt, daalt de tevredenheid  over de school en
stijgt de stressgevoeligheid en de vervreemding met de school (Brutsaert,
1993; Brutsaert en Bracke, 1994). Over attitudevorming is nog minder
geweten. Er wordt aangenomen dat de sekse van de leerkracht een
belangrijke invloed heeft op de houdingen en waarden van leerlingen rond
sekserollen. Zo zou een groot aandeel vrouwelijke leerkrachten in
meisjesscholen een minder traditionele houding ten aanzien van de



(4)

arbeidsdeling tussen de seksen stimuleren. Over de invloed op
schoolorganisatorisch vlak is de kennisbasis quasi onbestaand.

Al bij al kan dus worden gesteld dat er over het algemeen zeer weinig gekend
is over de feminisering van het onderwijs. Daarnaast kan men een aantal
kanttekeningen plaatsen bij dit soort onderzoek. In de eerste instantie gaat
het voornamelijk om studies uit Angelsaksische landen. De Britse,
Canadese, Australische of Amerikaanse onderwijsstelsels zijn echter niet
altijd vergelijkbaar met de Vlaamse situatie. Daarnaast zien we dat het gros
van deze studies kwalitatief-beschrijvend van aard is, waardoor
veralgemeningen worden uitgesloten. Tenslotte kan worden opgemerkt dat
de schaarse kwantitatieve analyses geen rekening houden met de complexe,
gelaagde schoolstructuur, waardoor de kans op foute conclusies wordt
vergroot (Kreft en De Leeuw, 1997).

Uitgangspunt van het huidige project is dat zich in de Vlaamse
onderwijspraktijk verschillen voordoen tussen scholen op het vlak van
prestaties en houdingen tussen de leerlingen. Het is genoegzaam bekend dat
de school een invloed heeft op de taal- en rekenvaardigheid van zijn
leerlingen (Rymenans, Geudens, Coucke et al., 1996; Bosker en Scheerens,
1997). Daarnaast werd vastgesteld dat scholen ook een invloed kunnen
hebben op de waarden van hun leerlingen (Elchardus, Kavadias en
Siongers, 1998).

De vraag die hier zal worden onderzocht, is in hoeverre de sekseratio van
het leerkrachtencorps en de sekse van de directie, een invloed hebben op de
prestaties en de houdingen van de leerlingen.

We starten dit onderzoeksrapport met een korte historiek van de
feminisering van het leerkrachtenberoep. Aan de hand van de bestaande
onderzoeksliteratuur en statistische gegevens trachten we de vermeende
toename van vrouwen in het onderwijs in kaart te brengen. We zullen
daarbij tevens vrouwen in directiefuncties afzonderlijk belichten. In een
tweede hoofdstuk volgt een  beschrijving van het datamateriaal waarop we
in deze studie beroep doen. In het derde hoofdstuk wordt gekeken naar de
verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke leerkrachten, zonder daar
onmiddellijk de prestaties en houdingen van leerlingen aan te verbinden.
Ten eerste vragen we ons af of mannen en vrouwen tewerkgesteld in de
onderwijssector verschillen van mannen en vrouwen die in andere
arbeidssectoren tewerkgesteld zijn. Vervolgens richten we ons tot de
personen die voor een onderwijscarrière gekozen hebben, met name de
leerkrachten. We zullen daarbij nagaan of mannelijke en vrouwelijke
leerkrachten van elkaar verschillen in achtergrond: verschillen ze naar
opleiding, naar gezinssituatie en zo meer? Ten tweede zullen de verschillen
tussen de vrouwelijke en mannelijke leerkrachten op het vlak van waarden
in kaart worden gebracht. We willen daarbij bijvoorbeeld nagaan of
mannelijke en vrouwelijke leerkrachten een andere kijk op de samenleving
en haar instellingen hebben en of ze ten aanzien van ethische
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discussiepunten andere posities innemen. Tenslotte willen we de verschillen
tussen de vrouwelijke en mannelijke leerkrachten op het vlak van
pedagogische ingesteldheid, relaties met leerlingen en collega’s, didactische
middelen en andere schoolgerelateerde houdingen exploreren. Aansluitend
zal in hoofdstuk 4 gekeken worden of de seksesamenstelling van een school
gepaard gaat met bepaalde schoolkenmerken en dit zowel naar structurele
schoolkenmerken als kenmerken betreffende het curriculum en het
schoolklimaat. Waar mogelijk zullen we deze verschillen ook bekijken voor
directies. Naar achtergrond en houdingen beschikken we evenwel over
minder gegevens voor de directieleden. In hoofdstuk 5 gaan we dieper in op
de bestaande literatuur omtrent de vervrouwelijking van het
leerkrachtenberoep en de consequenties van deze feminisering.   In de
laatste drie hoofdstukken, hoofdstuk 6 tot en met hoofdstuk 8, toetsen we of
geslachtskenmerken van leerkrachten en directie inderdaad een invloed
hebben op leerlingen. We richten ons daarbij uitsluitend tot leerlingen uit
het Nederlandstalig secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel. In
hoofdstuk 6 behandelen we de invloed van de geslachtsratio van de
leerkrachten en het geslacht van de directie op de schoolloopbaan van de
leerlingen. Hoofdstuk 7 behandelt eveneens de invloed op cognitieve
prestaties, maar focust op één vak, namelijk wiskunde. Er wordt daarbij
gekeken naar de invloed van het geslacht van de leerkracht wiskunde op de
wiskundeprestaties en de attitudes ten aanzien van het studiedomein
wiskunde. In hoofdstuk 8 wordt tenslotte de invloed van de sekseratio van
de leerkrachten en het geslacht van de directie nagegaan op de houdingen
van de leerlingen.
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1 Tewerkstelling van vrouwen in het onderwijs

1.1 De feminisering van het leerkrachtenberoep, een korte historiek

De feminisering van het leerkrachtenberoep is een verschijnsel dat de
laatste decennia in de onderwijsliteratuur sterk in de kijker staat. Nochtans,
zo stellen Simon en Depaepe (1993), is het een verschijnsel dat tot diep in
de 19de eeuw teruggaat en mogelijk zelfs wortels heeft in de 18de eeuw. Wel
heeft dit fenomeen pas in de jaren 1970 scherpe vormen aangenomen.
Bovendien ging het in de 19e eeuw voornamelijk over tendensen in het lager
onderwijs. In het kleuteronderwijs konden tot voor kort zelfs alleen vrouwen
aan de slag. De feminisering heeft in het secundair onderwijs veel later zijn
intrede gedaan. Bij het bestuderen van de feminisering van het
leerkrachtenberoep is het daarom belangrijk het onderscheid te maken naar
onderwijsniveaus.

Het is bedroevend hoe weinig historische gegevens er voorhanden zijn over
leerkrachten uit het secundair onderwijs, zeker wat betreft de sekseratio.
Voor het lager onderwijs zijn er heel wat meer gegevens beschikbaar. Deze
werden voor België en Vlaanderen bovendien reeds geanalyseerd door Simon
en Depaepe (1993). De cultuurhistorisch bepaalde visie op het rollenpatroon
voor vrouwen en mannen, heeft in de ontwikkeling van het
onderwijzersberoep een niet onbelangrijke bijdrage geleverd, stellen dezen.
Door haar ‘natuurlijke’ aanleg tot moederschap heeft men het meisje van
oudsher voorbestemd voor de zachte beroepen, die met opvoeding, onderwijs
en verzorging te maken hebben. In de 19de eeuw werd het beroep van
juffrouw dan ook beschouwd als een respectabele job voor meisjes uit de
middenklasse (voor wie de jobs in een mannenmaatschappij sowieso beperkt
waren). Wegens het beroepsverbod voor gehuwde onderwijzeressen in het
vrij onderwijs en wegens het demografisch overschot van vrouwen, bood het
bovendien een uitweg uit de onzekerheid op de huwelijksmarkt en meer
bestaanszekerheid (Depaepe en Simon, 1993). Daarnaast speelde er ook een
economische factor mee in de feminisering van het onderwijzersberoep in de
19de eeuw. Vrouwen werden steeds meer aangeworven omdat ze goedkoper
waren (Depaepe en Simon, 1993). Reeds in 1878 bestond het
leerkrachtencorps in het lager onderwijs in België voor 47,8% uit vrouwen.
En al in 1898 overschreden de vrouwen de 50%-grens en het percentage
vrouwelijke onderwijzers bleef stijgen tot in 1922 (58,1%), waarna het
lichtjes daalde tot in 1948 (55,1%). De motieven die men voor deze
ommezwaai aanhaalt zijn divers. De bisschoppelijke bekendmaking dat het
celibaat vereist bleef voor onderwijzeressen (1923), het verzet tegen het in
dienst nemen van vrouwelijke leerkrachten in de jongensscholen en de
economische crisis in de jaren 30 droegen er wellicht toe bij. Ook het
dominante ‘moeder aan de haard’ –beeld en het traditionele rollenpatroon
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voor vrouwen dat nog steeds bleef bestaan, heeft wellicht een belangrijke rol
gespeeld. In het katholiek onderwijs bleef dan ook lange tijd de voorkeur
uitgaan naar mannen of ongetrouwde vrouwen.

In de nationale cijfergegevens blijkt er na de jaren 1950 nog minder
aandacht geweest te zijn voor het geslacht van het onderwijzend personeel.
Voor de jaren 1950 tot 1965 zijn er zelfs voor het basisonderwijs geen
gegevens beschikbaar. In deze jaren blijkt de feminiseringsgraad echter
nauwelijks te zijn toegenomen en ook in 1972 (laatste jaar waarvoor er
gegevens beschikbaar zijn voor gans België) is deze nauwelijks toegenomen
(1950:  55,8%, 1966: 55,9%, 1972: 56,8%). Het percentage vrouwen ligt op
dat moment nog lager dan in 1922. Voor de jaren 1970 zijn er verder geen
gegevens beschikbaar. Voor de jaren 1980 hebben de gegevens alleen
betrekking op het Nederlandstalig onderwijs. Duidelijk is wel dat in de jaren
1980 de  feminisering zich heeft doorgezet: in 1981 was 58% van de
leerkrachten vrouw, in 1991 65,6%. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met
andere Europese cijfers.

Maar zoals reeds gesteld, het gaat hier om gegevens voor het lager
onderwijs. Het cijfermateriaal voor de geslachtsverhouding van leerkrachten
in het secundair onderwijs vertoont meerdere hiaten. Meer nog, voor een
juiste weergave van de  sekseverhouding van de leerkrachten in het
secundair onderwijs kunnen we enkel gebruik maken van statistieken vanaf
1990 van het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
Uiteraard ligt hier het percentage vrouwen nog een stuk lager dan in het
lager onderwijs. Het stijgend percentage vrouwen is hier ook meer
verbonden aan de democratisering van het (hoger) onderwijs en de stijgende
scholarisatie van vrouwen. In het universitair onderwijs bijvoorbeeld, is
vooral het laatste kwart van de twintigste eeuw het aantal vrouwelijke
studenten spectaculair gestegen. Tussen het academiejaren 1967-1968 en
1977-1978 verdubbelde het aantal vrouwelijke generatiestudenten. En ook
nadien bleef het aandeel vrouwelijke studenten stijgen, terwijl het aantal
mannelijke generatiestudenten stagneerde (Elchardus en Huysseune, 2000).

Uit de onderstaande tabellen blijkt dat in de jaren 1990 nog een duidelijke
stijging van het percentage vrouwelijke leerkrachten in het secundair
onderwijs valt waar te nemen. Deze stijging stellen we zowel vast bij de
globale aantallen als bij de voltijds equivalenten. Rekenen we het aantal
tewerkstellingen om naar voltijdse tewerkstellingen dan ligt het percentage
vrouwen iets lager, omdat vrouwen meer deeltijdse functies opnemen dan
mannen. Het percentage vrouwelijke leerkrachten is van 1990 tot 2001
constant gestegen van 49% tot 56%, waarbij de kaap van de 50 werd
overschreden in 1993. Bij de voltijds equivalenten werd die 50% grens
overschreden in 1996. Het is dus vrij recent dat het secundair onderwijs in
Vlaanderen een vrouwelijk overwicht kent.
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TABEL 1. SEKSEVERHOUDINGEN IN HET GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS IN VLAANDEREN (1990-

2001) OP BASIS VAN AANTAL TEWERKGESTELDEN: FREQUENTIES EN PERCENTAGES

Meetmoment Aantal mannelijke
leerkrachten

Aantal vrouwelijke
leerkrachten

Totaal aantal
leerkrachten

% vrouwelijke
leerkrachten

Januari 1990 28136 26850 54986 48.83
Januari 1991 27609 26697 54306 49.16
Januari 1992 27404 27009 54413 49.64
Januari 1993 27001 27280 54281 50.26
Januari 1994 26674 27371 54045 50.64
Januari 1995 26338 27747 54085 51.30
Januari 1996 26115 28147 54262 51.87
Januari 1997 25623 28497 54120 52.66
Januari 1998 25161 28714 53875 53.30
Januari 1999 24370 28672 53042 54.06
Januari 2000 25589 31213 56802 54.95
Februari 2001 25190 31599 56789 55.64

BRON: VLAAMSE ONDERWIJSSTATISTIEKEN,  DEPARTEMENT ONDERWIJS

TABEL 2. SEKSEVERHOUDINGEN IN HET GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS IN VLAANDEREN (1990-

2001) OP BASIS VAN EQUIVALENT VOLTIJDS TEWERKGESTELDEN: FREQUENTIES EN

PERCENTAGES

Meetmoment Aantal mannelijke
leerkrachten

Aantal vrouwelijke
leerkrachten

Totaal aantal
leerkrachten

% vrouwelijke
leerkrachten

Januari 1990 28127 25348 53475 47.40
Januari 1991 27706 25380 53086 47.81
Januari 1992 27590 25761 53351 48.29
Januari 1993 27332 26159 53491 48.90
Januari 1994 26815 25614 52429 48.85
Januari 1995 26447 25983 52430 49.56
Januari 1996 26130 26449 52579 50.30
Januari 1997 25712 26812 52524 51.05
Januari 1998 25260 26893 52153 51.57
Januari 1999 24649 26964 51613 52.24
Januari 2000 25032 28492 53524 53.23
Februari 2001 24770 28974 53744 53.91

BRON: VLAAMSE ONDERWIJSSTATISTIEKEN, DEPARTEMENT ONDERWIJS

In de feminisering van het leerkrachtenberoep in het secundair onderwijs
dient er evenwel ook een opdeling gemaakt te worden tussen regenten en
licentiaten. Bij de regenten (en gelijkgestelden) ligt het percentage vrouwen
duidelijk hoger dan bij de licentiaten. Bij de regenten vormden de
vrouwelijke leerkrachten reeds de meerderheid in 1990 en ook omgerekend
naar het aantal voltijdsen schreden ze de mannen voorbij in 1991. Bij de
licentiaten vormen de vrouwen pas de grootste groep sinds 1998 en
omgerekend naar voltijdsen overschrijden ze in 2000 pas de 50%.
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TABEL 3. SEKSEVERHOUDINGEN IN HET GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS IN VLAANDEREN (1990-

1999) OP BASIS VAN AANTAL TEWERKGESTELDEN: FREQUENTIES EN PERCENTAGES VOLGENS

DIPLOMA

Totaal Regenten en gelijkgestelden Licentiaten
Meetmoment %

vrouwen
Aantal

mannen
Aantal

vrouwen
%

vrouwen
Aantal

mannen
Aantal

vrouwen
%

vrouwen
Januari 1990 48.83 18451 19549 51.44 9685 7301 42.98
Januari 1991 49.16 18078 19334 51.68 9531 7363 43.58
Januari 1992 49.64 18000 19546 52.06 9404 7463 44.25
Januari 1993 50.26 17750 19605 52.48 9251 7675 45.34
Januari 1994 50.64 17462 19438 52.68 9212 7933 46.27
Januari 1995 51.30 17211 19488 53.10 9127 8259 47.50
Januari 1996 51.87 16987 19582 53.55 9128 8565 48.41
Januari 1997 52.66 16592 19628 54.19 9031 8869 49.55
Januari 1998 53.30 16218 19608 54.73 8943 9106 50.45
Januari 1999 54.06 15648 19462 55.43 8722 9210 51.36

BRON: VLAAMSE ONDERWIJSSTATISTIEKEN,  DEPARTEMENT ONDERWIJS

TABEL 4. SEKSEVERHOUDINGEN IN HET GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS IN VLAANDEREN (1990-

2000) OP BASIS VAN HET EQUIVALENT VOLTIJDS TEWERKGESTELDEN: FREQUENTIES EN

PERCENTAGES VOLGENS DIPLOMA

Totaal Regenten en gelijkgestelden Licentiaten
Meetmoment %

vrouwen
Aantal

mannen
Aantal

vrouwen
%

vrouwen
Aantal

mannen
Aantal

vrouwen
%

vrouwen
Januari 1990 47.40 18592 18519 49.90 9534 6830 41.74
Januari 1991 47.81 18313 18467 50.21 9393 6913 42.40
Januari 1992 48.29 18285 18724 50.59 9305 7037 43.06
Januari 1993 48.90 18143 18941 51.08 9189 7218 43.99
Januari 1994 48.85 17742 18373 50.87 9073 7241 44.39
Januari 1995 49.56 17433 18460 51.43 9014 7522 45.49
Januari 1996 50.30 17211 18640 51.99 8919 7809 46.68
Januari 1997 51.05 16855 18749 52.66 8857 8063 47.65
Januari 1998 51.57 16479 18644 53.08 8781 8250 48.44
Januari 1999 52.24 16064 18626 53.69 8586 8338 49.27
Januari 2000 53.23 15605 18464 54.20 8383 8435 50.15

BRON: VLAAMSE ONDERWIJSSTATISTIEKEN,  DEPARTEMENT ONDERWIJS

Als we de sekseratio bekijken, rekening houdend met de leeftijd van de
leerkrachten, dan blijkt dat de hoogste percentages vrouwen te vinden zijn
bij de jongere leeftijdsgroepen, maar de feminisering blijkt zich de laatste
jaren voornamelijk voor te doen op de latere leeftijd. Vrouwen blijven
duidelijk langer in het onderwijs aanwezig dan vroeger. Voor de jongste
leeftijdsgroep merken we de laatste jaren zelfs terug een daling in het
percentage vrouwelijke leerkrachten.
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GRAFIEK 1. PERCENTAGE VROUWELIJKE LEERKRACHTEN VOLGENS LEEFTIJDSGROEP EN DIPLOMA VOOR DE PERIODE 1990-1999

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+

% Vr. Lic. 90 % Vr. Lic. 93 % vr. lic. 96 % vr. Lic. 99

% vr. reg. 90 % vr. reg. 93 % vr. reg. 96 % vr. reg. 99



(11)

GRAFIEK 2. EVOLUTIE VAN HET PERCENTAGE VROUWELIJKE LEERKRACHTEN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS, MET 1990 ALS REFERENTIEPUNT

0

50

100

150

200

250

300

20-24* 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+

VS Reg 90 VS Lic 90 VS Reg 93 VS Lic 93

VS Reg 96 VS Lic 96 VS Reg 99 VS Lic 99





(13)

1.2 Vrouwen in directiefuncties

Men treft doorheen de geschiedenis vrouwen het meest aan op de laagste
niveaus en in de laagste jaren of klassen in het onderwijs. In de
directiefuncties hebben vrouwen bijgevolg meestal het onderspit moeten
delven (ten Dam, van Eck en Volman, 1992; Lee, Smith en Cioci, 1993; Acker,
1994). Het Belgisch onderwijs vormt hierop geen uitzondering. In tegenstelling
tot de gegevens voor de leerkrachten, stellen we bij de directies geen stijgende
trend van het percentage vrouwen vast. Meer nog, de laatste decennia wordt
zelfs een dalende trend genoteerd in het percentage vrouwelijke directies.
Sommige auteurs spraken dan ook van een masculinisering bij het
directiepersoneel (Vanderhoeven, 1989; Vanderhoeven, 1990; Desmet, 1994).

TABEL 5.  PERCENTAGE VROUWEN IN DIRECTIEFUNCTIES (SECUNDAIR ONDERWIJS)

1979 1989 1992 2000-2001 2001-2002

GEMEENSCHAPSONDERWIJS 14 % 13 % 12 % 26% 29%

VRIJ GESUBSIDIEERD ONDERWIJS 49 % 29 % 20 % 18% 20%

OFFICIEEL GESUBSIDIEERD ONDERWIJS 18 % 25 % 20 % VSGO:29%
VSGO:29%

CVPO:19%

BRON (1979, 1989, 1992): DESMET, J. ; BRON (2000, 2001): CIJFERS OPGEVRAAGD BIJ DE KOEPELS

Wanneer dit bekeken wordt binnen de verschillende netten, dan krijgen we
een iets genuanceerder beeld. In het vrij onderwijs stellen we inderdaad een
sterke daling van het aandeel vrouwelijke directieleden vast. In de andere
netten deed er zich geen daling in het percentage vrouwelijke directies voor.
Het percentage vrouwelijke leerkrachten nam in het gemeenschapsonderwijs
toe van 12% tot 26% in het schooljaar 2000-2001 en nam nog verder toe in
het daaropvolgende schooljaar tot 29%. Een minder duidelijke stijging, maar
alleszins geen dalende trend stellen we vast in het officieel gesubsidieerd
onderwijs.

De daling in het vrij onderwijs is evenwel spectaculair. De reden van deze
spectaculaire daling is tweeledig. Ten eerste is de vermannelijking van
directiefuncties toe te schrijven aan de eveneens spectaculaire daling van het
aantal religieuzen in het katholiek onderwijs. Begin jaren tachtig kende het
vrij onderwijs nog heel wat vrouwelijke religieuze directrices. Tegelijk met het
verdwijnen van deze vrouwelijke religieuzen, verdwijnen ook de vrouwelijke
directrices. Hun functies worden niet overgenomen door vrouwelijke leken,
wel door mannelijke leken. Daarnaast is de masculinisering ook toe te
schrijven aan het fusioneren van scholen. De voorbije twintig jaar is het
aantal directieleden teruggelopen van 916 tot 583. Vooral in de jaren tachtig
zien we ook bij de leken het aandeel vrouwen dalen. Net als in Nederland
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moeten we vaststellen dat bij de fusies van scholen, men in de grotere scholen
vaker een man tot directeur zal benoemen (ten Dam, van Eck en Volman,
1992). Zowel interne als externe elementen zouden hierbij een rol spelen.
Enerzijds zouden vrouwen onvoldoende ambitie hebben en dragen zijzelf de
mening dat bij hen de nodige kwalificaties voor een leidinggevende functie
ontbreken. Ook de full-time beschikbaarheid en de combinatie met het
gezinsleven zouden veel vrouwen afschrikken om zich kandidaat te stellen
voor directiefuncties in het onderwijs. Anderzijds dragen ook externe factoren
bij, zoals het feit dat leidinggevende kwaliteiten nog steeds vooral met mannen
worden geassocieerd. Dergelijke seksestereotyperingen spelen dan ook
duidelijk een belemmerende rol bij sollicitaties van vrouwen voor
directiefuncties (ten Dam, van Eck en Volman, 1992).

TABEL 6. EVOLUTIE IN HET AANTAL DIRECTIELEDEN BIJ RELIGIEUZEN EN LEKEN NAAR GESLACHT

Religieuzen Leken totaal
N % van

directies
N % van

directies
N %

1980-1981
Vrouw 300 32.7 149 16.3 449 49.0
Man 256 28.0 211 23.0 467 51.0
Totaal 556 60.7 360 39.3 916 100.0
1988-1989
Vrouw 79 12.1 83 12.7 162 24.8
Man 137 21.0 353 54.2 490 75.2
Totaal 216 33.1 436 66.9 652 100.0
1994-1995
Vrouw 27 4.5 89 14.6 116 19.1
Man 58 9.5 434 71.4 492 80.9
Totaal 85 14.0 523 86.0 608 100.0
1999-2000
Vrouw 11 1.9 92 15.8 103 17.7
Man 23 3.9 457 78.4 480 82.3
Totaal 34 5.8 549 94.2 583 100.0

BRON: VSKO, DIENST VOOR STATISTIEK EN PLANNING

Maar ook in het vrij onderwijs blijkt de dalende trend stilaan te keren. In de
jaren 1990, zien we ook in het vrij onderwijs dat bij de leken het percentage
vrouwelijke directies terug stijgen. Over het algemeen stellen we echter nog
steeds een dalende trend bij het percentage vrouwelijke directies vast, omwille
van het verdwijnen van religieuzen.
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2 Onderzoeksopzet

2.1 De data

We zullen de invloed van de feminisering van het leerkrachtencorps
onderzoeken aan de hand van reeds bestaande databanken. Hoofdzakelijk
zullen secundaire analyses worden uitgevoerd op:

- Gegevens uit het ‘OBPWO-project 95.03’: Waardevorming op school’
(Elchardus, Kavadias en Siongers, 1998)

- de TIMSS-gegevens voor Vlaanderen uit 1999 (Van Damme, De Corte, Van
Damme et al., 2000)

Bovenstaande databanken leveren het materiaal voor de hoofddoelstelling van
dit onderzoek, met name de vraag of de feminisering van het
leerkrachtenberoep een invloed heeft op prestaties en houdingen van
leerlingen. Daarnaast wordt aanvullend gebruik gemaakt van:

- gegevens uit een onderzoek bij afgestudeerden aan de Vrije Universiteit
Brussel (Elchardus en Huysseune, 2000)

In de volgende paragrafen bespreken we kort de samenstelling van deze
databanken.

2.1.1 Databank van het waardeonderzoek (OBPWO 95.03)

Een eerste deel van de analyses zal gebeuren op een databank die werd
verzameld tijdens het schooljaar 1996-1997 voor het OBPWO-project 95.03.
Het betrof een onderzoek naar de mogelijkheden en de effecten van
waardevorming in het secundair onderwijs (Elchardus, Kavadias en Siongers,
1998). Er werd daartoe een gestratificeerde steekproef getrokken van 63
scholen, rekening houdend met de spreiding van scholen over:

- de verschillende onderwijsnetten,
- de vijf provincies en
- het aanbod van onderwijsvormen in scholen (alle vormen, enkel ASO/rest).

In deze scholen werden alle leerlingen uit het zesde jaar en dit zowel uit het
ASO (algemeen vormend secundair onderwijs), het TSO (technisch secundair
onderwijs) als het BSO (beroepssecundair onderwijs) schriftelijk ondervraagd1.

                                          
1 Het buitengewoon onderwijs en het kunstsecundair onderwijs werden buiten

beschouwing gelaten omdat beide onderwijsvormen waarschijnlijk zeer specifiek
zijn wat betreft waardevorming. Aangezien het tevens om relatief kleine groepen
van leerlingen gaat, zou de opname van die onderwijsvormen in het onderzoek een
disproportionele vertegenwoordiging van de scholen en onderwijsvormen vergen.
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Indien we een proportioneel gestratificeerde steekproef van scholen zouden
trekken,  zouden we voornamelijk in het gemeenschapsonderwijs en in het
officieel gesubsidieerd onderwijs in bepaalde cellen geen scholen trekken. Om
dit te vermijden opteerden we voor een disproportioneel gestratificeerde
steekproef van scholen. We deden dat door uit alle cellen minstens 1 school te
selecteren. Deze over- en ondervertegenwoordiging, nodig om alle
onderscheiden soorten scholen in de steekproef op te nemen, werd via weging
gecorrigeerd2. De uiteindelijke steekproef wordt beschreven in onderstaande
tabel.

TABEL 7. STEEKPROEF OBPWO 95.03: AANTAL GESELECTEERDE SCHOLEN PER CEL

Net
Geografisch Aanbod ARGO VO OGO

Alle vormen 1 2
Antwerpen 1 Enkel ASO 1 4 *

REST 2 5 2

Alle vormen 1 1
Brabant 2 Enkel ASO 1 3 *

REST 1 2 1

Alle vormen 1 1 * 1
W-Vlaanderen 3 Enkel ASO 1 3

REST 1 5 1

Alle vormen 1 2 *
O-Vlaanderen 4 Enkel ASO 1 3

REST 1 4 1

Alle vormen 1 1
Limburg 5 Enkel ASO 1 1 *

REST 1 3 1

* DEZE CELLEN WERDEN SAMENGENOMEN OMWILLE VAN DE KLEINE AANTALLEN

In totaal werden 4727 jongeren (na weging 4696) en 637 leerkrachten
schriftelijk bevraagd en werden 63 directieleden en 99 leerkrachten mondeling
ondervraagd. De gegevens van deze bevragingen werden verder aangevuld met
gegevens van het NIS betreffende de gemeente waarin de school gevestigd is
en gegevens uit de scholendatabank betreffende de geselecteerde scholen. De
analyses in onderhavig onderzoek zullen hoofdzakelijk betrekking hebben op
de schriftelijke bevraging bij leerkrachten en leerlingen en de mondelinge
bevraging van directies. In de verdere analyses zullen we steeds gebruik
maken van de gewogen gegevens.

Naar seksesamenstelling blijkt dat bij zowel de leerlingen als de leerkrachten
beide seksen in ongeveer gelijke getale aanwezig zijn. Voor de leerlingen is dit
ook vrij evident, gezien de leerplicht tot 18 jaar. Bij de leerkrachten in het
secundair onderwijs heeft het vrouwelijk aandeel het laatste decennium het

                                          
2 De weging gebeurde op basis van de variabelen opgenomen in het steekproefraster:

provincie, aanbod en net.
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mannelijk aandeel overschreden. In de scholen die wij ondervroegen lag het
percentage vrouwelijke leerkrachten nog wat hoger dan het algemeen
percentage voor Vlaanderen tijdens het schooljaar 1996-1997 (52,7%). Het
percentage vrouwelijke leerkrachten dat we werkelijk ondervraagd hebben in
de scholen ligt echter wat lager3. Wellicht heeft dit te maken met het groter
aandeel licentiaten in onze steekproef, waar het percentage vrouwen op het
moment van de bevraging nog iets lager lag, met name 49,6%.

Wat betreft de directies stellen we evenwel een duidelijke overwicht van
mannen vast. Bijna drie vierde van de ondervraagde directieleden was een
man. We beschikken niet over de Vlaamse gegevens voor het schooljaar 1996-
1997, maar de gegevens in tabel 5 van paragraaf 1.2 geven ook voor de latere
schooljaren, nl. 2000-2001 en 2001-2002 een gelijkaardige verdeling weer van
mannen en vrouwen in directiefuncties.

TABEL 8. DE SEKSEVERHOUDINGEN BIJ DE SCHOOLPOPULATIE (OBPWO 95.03)

Mannen Vrouwen Totaal
Aantal % Aantal %

In het Nederlandstalig secundair onderwijs 1996-1997
Leerkrachten 25623 47,3 28497 52,7 54120

In de geselecteerde scholen
Directies 46 73,0 17 27,0 63
Totaal aantal leerkrachten 2207 45,3 2666 54,7 4873
Bevraagde leerkrachten 347 54,6 288 45,4 635 (2 missing)
Leerlingen zesde jaar
(bevraagde)

2232 47,8 2436 52,2 4668 (27 missing)

Wat betreft de seksesamenstelling van het lerarencorps, verschillen de
scholen sterk van elkaar. Het percentage vrouwelijke leerkrachten op de
bevraagde scholen varieert van 9,09% tot 95,71%. Het percentage vrouwen bij
de leerkrachten die geënquêteerd werden in een school varieert van 0% tot
100%.

TABEL 9. DE SEKSEVERHOUDINGEN BIJ LEERKRACHTEN IN DE DATABANK OBPWO 95.03

N Min.
aantal lkn
per school

Max.
aantal lkn
per school

Totaal
Aantal
leerkrachten

Gem. aantal
lkn per
school

Mannelijke leerkrachten 63 3 135 2207 35,03
Vrouwelijke leerkrachten 63 6 117 2666 42,32
Totaal aantal leerkrachten 63 30 200 4873 77,35

Verder zal naar dit onderzoek worden verwezen als het ‘waardeonderzoek’.

                                          
3 Per school werden slechts een tiental leerkrachten bevraagd. Het gaat daarbij om

leerkrachten waarvan de leerlingen veel les gehad hebben of leerkrachten waarvan
de directie dacht dat zij een grote invloed gehad hebben op de leerlingen uit het
zesde jaar.
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2.1.2 TIMSS ‘Third International Mathematics and Science Study’ – Repeat
(1999)

TIMSS is de derde studie in een reeks van internationaal vergelijkend
onderzoek naar de wiskunde- en wetenschapskennis van leerlingen in het
secundair onderwijs. De TIMSS studies werden uitgevoerd door de IEA
(International Association for the Evaluation of Educational Achievement) en
maken deel uit van een groter geheel van trendsonderzoeken in landen van de
OESO. TIMSS vond een eerste maal plaats in 1995 in meer dan 40 landen.
Voor België werd daarbij een opsplitsing gemaakt naar Vlaanderen en
Wallonië. In beide landsdelen werden enquêtes afgenomen. De TIMSS studie
werd voor een aantal landen, waaronder Vlaanderen, ook nog eens herhaald
in 1999. In dit rapport zal gebruik worden gemaakt van de meest recente
gegevens uit 1999. Deze dataset omvat prestatiegegevens voor wiskunde en
wetenschappen en achtergrondgegevens voor de leerlingen, leerkrachten en
de school. In totaal namen 38 landen deel in 1999. Van de 38 landen die
deelnamen in 1999, participeerden ook reeds 19 in 1995.

De gegevens voor Vlaanderen steunen op een bevraging in 135 scholen uit het
secundair onderwijs. De leerlingen uit het tweede jaar van de eerste graad
vormden de doelgroep van het onderzoek. Het design dat gebruikt werd voor
de selectie was dit van een tweetraps gestratificeerde clustersteekproef. In
eerste instantie werd een gestratificeerde steekproef van scholen getrokken,
en vervolgens werd op toevalswijze een klas (op basis van de klassenindeling
voor wiskunde) geselecteerd uit het vooropgestelde leerjaar in de getrokken
scholen. Per school werd 1 klas uit de A-stroom getrokken en wanneer zich
een beroepsvoorbereidend leerjaar (B-stroom) bevond, werd er tevens uit deze
B-stroom een klas geselecteerd. Voor Vlaanderen werd bovendien beslist om
nog één extra klas te selecteren. Daarbij ging het echter uitsluitend om
klassen uit de A-stroom.

In Vlaanderen werden zodoende in het totaal 5259 leerlingen uit 281 klassen
bevraagd, met een gelijkmatige verdeling over de twee geslachten (zie tabel
10). Daarnaast werden tevens de leerkrachten wiskunde en wetenschappen
van de desbetreffende klassen bevraagd. Dit leverde in totaal 310 geldige en
betrouwbare vragenlijsten voor de leerkrachten wetenschappen en 237 voor
de leerkrachten wiskunde. Opvallend daarbij is het hoge percentage
vrouwelijke leerkrachten. Zowel bij de leerkrachten wetenschappen als bij de
leerkrachten wiskunde is ongeveer twee derde van de bevraagden vrouw,
terwijl op dat moment het percentage vrouwelijke regenten in Vlaanderen
53,7% bedroeg.
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TABEL 10. SEKSEVERDELING BIJ LEERKRACHTEN EN LEERLINGEN IN TIMSS-DATABANKEN VOOR

VLAANDEREN

Mannen Vrouwen Totaal
Aantal % Aantal %

Leerkrachten wetenschappen 107 34,6 210 65,4 310
Leerkrachten wiskunde 79 33,3 158 66,6 237
Leerlingen 2641 50,2 2618 49,8 5259

Aan de hand van het TIMSS bestand zal dieper kunnen ingegaan worden op
cognitieve prestaties van de jongeren. De prestaties voor wetenschappen
zullen we in dit onderzoek echter niet betrekken omwille van twee redenen.
Ten eerste omdat in de extra Vlaamse klassen geen leerkrachten
wetenschappen zijn ondervraagd (Van Damme, De Corte, Van Damme et al.,
2000). Dit betekent dat voor ongeveer de helft van de leerlingen geen gegevens
werden verzameld bij hun leerkrachten. Weliswaar kon dit voor een gedeelte
van deze leerlingen worden opgevangen wanneer zij dezelfde leerkracht
(leerkrachten) wetenschappen hadden als de klas die geselecteerd werd voor
het Internationale TIMSS-luik. Een tweede reden moet gezocht worden in de
aanpak van wetenschappen in het Nederlandstalig onderwijs in België. In
tegenstelling tot het vak wiskunde worden de wetenschappen zoals zij in de
TIMSS gemeten worden, niet binnen één vak aangeleerd. In Vlaanderen komt
dit onder meer aan bod in vakken zoals biologie, aardrijkskunde en fysica. Dit
maakt het uitermate moeilijk om de wetenschapsprestaties toe te schrijven
aan één leerkracht en de invloed van diens geslacht vervolgens na te gaan.

2.1.3 Databank afgestudeerden VUB (VUB ‘93)

Tevens zal er gebruik worden gemaakt van een databank met gegevens over
afgestudeerden aan de universiteit (Elchardus en Huysseune, 2000). Het
betreft hier een bevraging bij personen die tussen 1974 en 1981 een
licentiaatsdiploma (of gelijkwaardig) aan de VUB behaalden. De interviews
werden, via schriftelijke vragenlijsten, afgenomen in de loop van 1993. Dat
betekent dat de jongste groep afgestudeerden er toen maximaal 11 jaar
loopbaan had opzitten en de oudste groep maximaal 19. In totaal behaalde
4403 personen in deze periode een einddiploma aan de VUB, waarvan 1462
(33,2%) vrouwen en 2941 (66,8%) mannen. Rekening houdend met de
personen die in tussentijd overleden zijn of hun domicilie in het buitenland
hebben, omvatte de onderzoekspopulatie 4169 afgestudeerden (1382 vrouwen
en 2786 mannen). Hiervan vulden 2175 personen (52%) een vragenlijst in en
stuurden deze ook effectief terug. Van deze personen waren er 429 of 20% op
het moment van de bevraging tewerkgesteld in het onderwijs. Van deze
personen was 50% man, 50% vrouw. Uit deze percentages blijkt reeds dat
vrouwen na een universitaire opleiding veel meer opteren voor een baan in het
onderwijs dan hun mannelijke studiegenoten. Terwijl van de afgestudeerden
ongeveer twee derde een man was, bedraagt het aandeel mannen bij de
afgestudeerden tewerkgesteld in het onderwijs slechts de helft.
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TABEL 11. DE SEKSEVERHOUDINGEN IN DE TOTALE STEEKPROEF EN BIJ PERSONEN TEWERKGESTELD IN

HET ONDERWIJS (VUB ’93)

Totale steekproef Tewerkgesteld in onderwijs
N % N %

Mannen 1429 65.7 214 49.9
Vrouwen 746 34.3 215 50.1
Totaal 2175 100.0 429 100.0

Op basis van deze databank kan een beeld worden geschetst van de loopbaan,
de loopbaanperspectieven, de combineerbaarheid van arbeid en gezin, de
waardering van jobkenmerken en de jobsatisfactie van mannelijke en
vrouwelijke universitair afgestudeerden. Daarbij kunnen de leerkrachten
onderling worden vergeleken. Daarnaast biedt deze databank de mogelijkheid
om leerkrachten te vergelijken met hun studiegenoten die niet voor een
onderwijsloopbaan gekozen hebben.
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3 Mannelijke versus vrouwelijke leerkrachten: een wereld van
verschil?

De vervrouwelijking van het onderwijs is een feit, althans op het niveau van
de leerkrachten. Uiteraard heeft die feminisering van de laatste jaren in het
hoger secundair onderwijs te maken met de democratisering van het
onderwijs en het toenemend aantal vrouwelijke universitairen. Maar vrouwen
met een universitaire opleiding verkiezen in verhouding tot hun mannelijke
studiegenoten veel sneller voor een loopbaan in het onderwijs. Vanwaar die
voorkeur? Waarom precies kiezen zoveel vrouwen voor een carrière in het
onderwijs? In dit hoofdstuk gaan we na wat de aantrekkingskracht van het
onderwijs is voor vrouwelijk hoger opgeleiden.

3.1 Het lerarenberoep: een welbewuste keuze?

3.1.1 Gelijke studies, gelijke carrières? De ‘human capital’ theorie in vraag

Uitgaande van de ‘human capital’ theorie zou men kunnen stellen dat
vrouwelijke en mannelijke universitairen in gelijke mate een carrière in de
onderwijssector verkiezen. Deze theorie gaat uit van een kosten-baten
verhouding. Bij aanvang beschikt ieder persoon over een hoeveelheid
menselijk kapitaal. Door het volgen van opleidingen en het opdoen van
(werk)ervaringen kan in dit menselijk kapitaal worden geïnvesteerd. Het
volgen van studies en opleidingen brengt evenwel ook kosten met zich mee,
zijnde een verlies van tijd, geld en alternatieve bestedingsmogelijkheden.
Voorkeuren voor bepaalde types van banen worden daarom bepaald door de
verwachte kosten en door het te verwachten rendement van investeringen
(Sanders, 1990; Elchardus en Huysseune, 2000). Omgekeerd betekent dit ook
dat wanneer men eenmaal in het menselijk kapitaal geïnvesteerd heeft door
bijvoorbeeld het volgen van een opleiding hoger onderwijs, men ook het volle
rendement van die opleidingskosten verwacht. Specifiek naar vrouwen en
mannen, betekent dit dat wanneer beiden een zelfde opleiding achter de rug
hebben zij ook in gelijke mate voor bepaalde types van beroepen zouden
kiezen en vrouwen en mannen bijgevolg dus ook –uiteraard naargelang hun
studiedomein- in gelijke mate voor een carrière in het onderwijs zullen
opteren. We hebben dit getoetst op de gegevens van de afgestudeerden aan de
VUB. En deze stelling blijkt geenszins op te gaan voor universitair
afgestudeerden. Wanneer vrouwelijke universitair afgestudeerden een job
uitoefenen, dan opteren ze in veel grotere mate voor een loopbaan in het
onderwijs. Daar waar slechts 16% van de mannelijk universitairen
tewerkgesteld is in het onderwijs, is dit bij de vrouwen 30%, bijna het dubbele
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dus. Mannen geven dan weer meer de voorkeur aan een tewerkstelling in de
privé-sector dan hun vrouwelijke studiegenoten.

TABEL 12. SECTOR VAN TEWERKSTELLING BIJ UNIVERSITAIREN VOLGENS SEKSE, ALLEEN WERKENDEN

(N=2062, VUB ’97)

Vrouw
(n= 746)

Man
(n=1429)

Algemeen

Onderwijs 29.9% 15.9% 20.8%
Overheid 15.5% 16.9% 16.4%
Gezondheid 29.4% 28.7% 29.0%
Privé 24.7% 37.5% 33.0%
Internationaal 0.6% 1.0% 0.8%
Totaal 100% 100% 100%

Men kan hierbij de bedenking formuleren, dat lang niet alle
opleidingsdomeinen een even goede kwalificatie vormen voor een
onderwijscarrière en dat sekseratio niet gelijk is over de verschillende
opleidingsdomeinen. Een persoon met een vooropleiding in Romaanse filologie
of geschiedenis, zal meer kans hebben een vak te doceren in het secundair
onderwijs dan bijvoorbeeld iemand met een opleiding als arts. De cursussen
die in de medische opleidingen aan bod komen, worden immers niet
gedoceerd op het niveau van het secundair onderwijs. We dienen dan ook de
studiegebieden in rekening te brengen. Als we de studiedomeinen grofweg
indelen in humane en exacte wetenschappen, dan stellen we alvast één
opvallend feit vast. Het percentage mannen, tewerkgesteld in de
onderwijssector, verschilt niet significant tussen de humane en exacte
wetenschappen. Bij de vrouwen is er echter wel een duidelijk verschil
merkbaar. Wanneer vrouwen afstuderen in de humane wetenschappen, dan
zullen ze sneller voor een job in het onderwijs kiezen dan wanneer ze
afstuderen in de exacte wetenschappen.

TABEL 13. PERCENTAGES VROUWEN EN MANNEN TEWERKGESTELD IN HET ONDERWIJS VOLGENS DOMEIN

VAN AFSTUDEREN, ALLEEN WERKENDEN  (N=2062, VUB ’97)

Vrouw Man
Humane wetenschappen 36.3% 16.9%
Exacte wetenschappen 22.1% 15.1%
Pearson Chi-Square 16.949 0.877
Aantal vrijheidsgraden 1 1
p-waarde .000 .351

We hebben de humane wetenschappen en de exacte wetenschappen tevens
verder opgesplitst naar meer specifieke studiegebieden. Binnen de humane
wetenschappen blijkt zowel voor mannen als voor vrouwen een studie in de
letteren en wijsbegeerte het vaakst te leiden tot een job in het onderwijs,
weliswaar voor vrouwen nog significant meer dan voor mannen. Bij
economische studies stellen we het grootste verschil vast. Van de economisch
geschoolde vrouwen komt bijna een derde terecht in het onderwijs, bij de
mannen is dit nog geen 3 procent. Wel gaat het hier nog om een vrij kleine
groep van vrouwen die deze studies gevolgd hebben. In de psychologie en
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pedagogie geldt net het omgekeerde, daar kiezen de mannen meer een carrière
in het onderwijs dan de vrouwen. Het verschil is evenwel net niet significant.
Sociale wetenschappen en rechtenstudies leiden zowel bij mannen als bij
vrouwen minder tot tewerkstelling in het onderwijs.

In de exacte wetenschappen leiden studies in de wetenschappen (biologie,
aardrijkskunde, wiskunde en scheikunde) zowel bij vrouwen als bij mannen
het meest tot een onderwijsloopbaan. 59% van de tewerkgestelde vrouwen die
wetenschappen gestudeerd hebben, stonden op het moment van de bevraging
in het onderwijs, bij de mannen lag dit percentage duidelijk lager maar ging
het toch ook nog om ruim een derde. Studies lichamelijke opvoeding,
kinesitherapie, toegepaste wetenschappen en geneeskunde of farmacie leiden
in gelijke mate bij vrouwen en mannen tot een onderwijscarrière.

TABEL 14. PERCENTAGE TEWERKGESTELD IN HET ONDERWIJS NAAR STUDIEGEBIED EN SEKSE, ALLEEN

WERKENDEN  (N=2175, VUB ’97)

% vrouwen
in onderwijs

Totaal
aantal

vrouwen

% mannen
in

onderwijs

Totaal
aantal

mannen

p-waarde*

Humane wetenschappen
Letteren en wijsbegeerte 61.6 177 47.7 130 .015
Economische wetenschappen 33.3 18 2.6 115 .000
Psychologie & opvoedkunde 22.7 66 38.5 52 .063
Sociologie, politicologie &
communicatie

9.4 53 6.6 91 .536

Rechten en criminologie 10.8 83 5.8 226 .123
Exacte wetenschappen
Wetenschappen 59.0 61 36.6 131 .004
Lichamelijke opvoeding en
kinesitherapie

34.3 90 33.3 99 .872

Toegepaste wetenschappen 14.3 7 14.4 146 .994
Geneeskunde en farmacie 1.8 163 2.3 354 .759
* p-waarde Pearson Chi-Square voor verschil tussen mannen en vrouwen

Over het algemeen opteren vrouwen sneller voor een onderwijscarrière, maar
toch stellen we verschillen vast naargelang de richtingen. Het gaat daarbij, zo
blijkt uit de verdere opdeling naar richtingen, niet zozeer om de opdeling
humane versus exacte wetenschappen. In studies die reeds geassocieerd
worden met opvoeding zoals pedagogie en psychologie, blijkt een
onderwijsloopbaan de mannen nog meer aan te spreken dan de vrouwen. In
studierichtingen die sowieso weinig mogelijkheden bieden om later les te
geven, zijn de verschillen weinig uitgesproken tussen mannen en vrouwen.
Echter bij studiedomeinen, die naast het onderwijs een ganse waaier van
tewerkstellingsmogelijkheden bieden, zoals de studies economie en
wetenschappen, zijn de verschillen opvallend groot.

3.1.2 Attitudes ten aanzien van de beroepsloopbaan

Mannen en vrouwen met gelijkaardige opleidingen kiezen dus zeker niet in
gelijke mate voor een onderwijscarrière. Dit blijkt niet alleen uit gegevens van
afgestudeerden van de VUB. Reeds in 1974 stelde Bonte vast dat meer dan de
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helft (56%) van een representatief staal van jonge vrouwelijke alumni van de
RUG in het onderwijs werkte. De mannen daarentegen bleken tweemaal
minder kans te hebben op een betrekking in het onderwijs (Bonte, 1974).
Later bleek dit eveneens bevestigd in een onderzoek bij personen afgestudeerd
aan de KULeuven in de academiejaren 1985-1986 en 1986-1987. Ook daar
kwam men tot de conclusie dat vrouwelijke universitairen sneller de weg naar
het onderwijs vinden (Schodts, Smedts en Hoornaert, 1990).

De stijgende scholarisatie heeft er zeker toe bijgedragen dat de proportie
vrouwen in het lerarencorps van het secundaire onderwijs gestegen is. Echter
binnen de hoger opgeleiden kiezen vrouwen, in de meeste richtingen, veel
sneller voor een onderwijscarrière. Er is bijgevolg meer in het spel dan de
stijgende scholarisatie van vrouwen.

Een andere motivatie voor de sterke voorliefde van vrouwen voor een loopbaan
in het onderwijs, wordt gezocht in de attitudes die mannen en vrouwen uiten
ten aanzien van loopbanen en de facetten die hen aanspreken in hun job.
Marini et al. onderscheidden in hun onderzoek naar genderverschillen in
jobattitudes de volgende jobkenmerken:

1. Extrinsieke beloningen, bvb. een job met goede promotiekansen, een goed
inkomen, respect en sociale goedkeuring, hoge status en prestige

2. Intrinsieke beloningen, bvb. een interessante job, een job waarin je jezelf
kan zijn, een job waarin het best je capaciteiten tot uiting komen, een job
waarin je je resultaten kan zien, een job waar je nieuwe dingen kan leren
en je verder kan ontplooien, een job waarin je creatief kan zijn,…

3. Altruïstische beloningen: een job waarin je anderen kan helpen en je
nuttig kan maken voor de samenleving

4. Sociale beloningen: een job die je de kans geeft mensen te ontmoeten en
vrienden te maken

5. Invloed: een job die je de kans geeft deel te nemen aan besluitvorming, een
job waar de meeste problemen vrij moeilijk en uitdagend zijn

6. Vrije tijd: een job die veel tijd overlaat om andere dingen te doen in je
leven, een job met weinig supervisie, met veel vakantie, …

7. Zekerheid: een job die je een redelijke voorspelbare en veilige toekomst
geeft, een job waarbij je je kan inwerken in een gemeenschap en waarbij je
niet om de haverklap moet van plaats veranderen

Van mannen wordt gesteld dat extrinsieke eigenschappen zoals goede
promotiekansen, een hoog inkomen, respect en sociale goedkeuring, status en
prestige doorslaggevend zijn in hun jobkeuze. Deze extrinsieke aspecten
zouden veel minder meespelen in de jobkeuze van vrouwen. Intrinsieke,
altruïstische en sociale aspecten daarentegen zouden primeren bij vrouwen.
Marini bekeek de attitudes ten aanzien van arbeid bij high school seniors uit
de periode 1976 tot 1991 en stelde evenwel vast dat mannen en vrouwen in
deze periode naar elkaar toegegroeid zijn in hun jobkeuze en de aspecten die
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zij daarin laten meespelen (Marini, Fan, Finley et al., 1996).
Laatstejaarsstudenten hebben uiteraard de arbeidswereld nog niet ten volle
geproefd en wellicht zal hun visie op arbeid de komende jaren nog wijzigen.
Desalniettemin is deze visie op de vooravond van hun carrière belangrijk en
toonaangevend. Er is een grote gelijkheid in de jobwaarden van jonge mannen
en vrouwen en deze gelijkheid is over de laatste jaren nog gegroeid:
extrinsieke beloningen en invloed worden in gelijke mate door mannen en
vrouwen belangrijk geacht, beiden vinden ook intrinsieke, altruïstische en
sociale waarden belangrijk. Wel is het zo dat vrouwen laatstgenoemde
aspecten nog belangrijker vinden dan mannen (Marini, Fan, Finley et al.,
1996). Echter noch mannen, noch vrouwen zoeken statusmaximalisatie of
beloning los van andere waarden. Beiden vinden tevens participatie in
besluitvorming en uitdagingen belangrijk. Tenslotte hechten mannen,
ondanks de combinatie werk en gezin voor vrouwen soms belangrijker is, nog
relatief meer belang aan vrije tijd. Al zijn mannen en vrouwen ook hier veel
meer naar elkaar gegroeid.

Aan de afgestudeerden van de VUB, werden eveneens een aantal van deze
jobkenmerken voorgelegd. Ook bij deze groep konden we een aantal
karakteristieken onderscheiden. De respondenten konden voor 17 kenmerken
aangeven of ze deze al dan niet belangrijk achten. Op basis van een principale
hoofdcomponentenanalyse konden daarin 4 dimensies worden onderscheiden.
Een eerste dimensie omvat intrinsieke jobaspecten zoals het opdoen van
ervaringen, de kansen die je krijgt om je te ontplooien en de werkinhoud. Ook
het al dan niet hebben van verantwoordelijkheid valt onder deze dimensie,
alhoewel deze ook vrij hoog laadt op de tweede dimensie, welke eerder verwijst
naar het aanzien en prestige dat verbonden is aan een beroep. Het hebben
van macht en invloed, de bekendheid verbonden aan een job en de mate
waarin men leiding kan geven zijn in dit kader van belang. Een derde
dimensie omvat de financiële aspecten verbonden aan een beroep. Loon,
extra-legale voordelen en carrièremogelijkheden zijn hierbij belangrijk.
Prestige en inkomen worden doorgaans onder één noemer geplaatst, beiden
worden namelijk beschouwd als indicatoren voor de extrinsieke beloningen
die aan een job zijn verbonden (Marini, Fan, Finley et al., 1996; Clark, 1997).
Bij de afgestudeerden die hier werden onderzocht blijken ze duidelijk twee
verschillende maten te vormen. Een vierde dimensie tenslotte betreft aspecten
die verband houden met de afstemming van arbeidsleven op het privé-leven,
met name de afstand tussen het werk en de eigen woonplaats, de tijdsindeling
van het beroep en de afstemming tussen werk en gezin. Alle drie drukken
onmiskenbaar hun stempel op het (gezins)leven naast het werk. In die zin is
de positie van het element ‘werkzekerheid’ niet echt vreemd. Werkzekerheid
heeft zeker en vast implicaties naar inkomens toe –vooral dan op langere
termijn-, maar is in het kader van het opbouwen van een stabiel (gezins)leven
eveneens van vitaal belang. Eén kenmerk vindt in de vier-
componentenoplossing niet echt een plaats, nl. het omgaan met mensen. Het
laadt licht op de dimensie ‘intrinsieke kenmerken’ en ‘combinatie privé-leven’
en hangt negatief samen met de eerder financiële kenmerken verbonden aan
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een job, maar de ladingen zijn bij alle drie vrij laag. Dit aspect vormt wellicht,
zoals ook Marini dit voorstelde, een aparte component die om verdere
uitdieping vraagt.

TABEL 15. BELANG WERKKARAKTERISTIEKEN: RESULTATEN FACTORANALYSE (FACTORLADINGEN, VARIMAX

ROTATIE)

Belang van Intrinsieke
kenmerken

Extrinsieke
kenmerken:

prestige

Extrinsieke
kenmerken:
financieel

Combinatie
privéleven

1. ervaring opdoen 0.698 -0.007 -0.041 0.075
2. ontplooiingskansen 0.603 0.082 0.286 -0.022
3. waardering werk 0.537 0.042 -0.030 0.170
4. werkinhoud 0.476 -0.020 0.111 0.010
5. verantwoordelijkheid 0.450 0.392 0.025 0.028
6. reizen 0.391 0.126 0.183 -0.031
7. macht en invloed -0.082 0.717 0.139 -0.010
8. bekendheid 0.094 0.695 -0.151 0.144
9. leidinggevend karakter 0.183 0.559 0.218 -0.129
10. extra-legale voordelen 0.264 0.093 0.604 0.012
11. salaris 0.036 0.031 0.573 0.176
12. carrièremogelijkheden 0.322 0.257 0.554 -0.069
13. werkzekerheid -0.025 -0.094 0.470 0.470
14. omgaan met mensen 0.321 0.112 -0.380 0.332
15. afstand werk/woonplaats 0.039 0.051 0.112 0.649
16. werkritme/tijdsindeling -0.047 0.075 -0.015 0.644
17. mogelijkheden werk/gezin verzoenen 0.174 -0.099 0.013 0.554
Eigenwaarden 2.811 1.553 1.287 1.216
% verklaarde variantie 16.534 9.137 7.571 7.151
Tot. verklaarde variantie= 40.39 %

Op basis van deze gegevens kunnen we ons de vraag stellen of bij de Vlaamse
universitair afgestudeerden mannen en vrouwen van elkaar verschillen
wanneer het gaat om aspecten die zij belangrijk vinden aan een job?
Trendverschillen kunnen we op basis van onze gegevens echter niet bekijken.
Belangrijker in het kader van dit onderzoek is echter de vraag of deze
genderverschillen zich tevens voordoen bij personen tewerkgesteld in het
onderwijs. Met andere woorden, verschillen de vrouwen die in het onderwijs
tewerkgesteld zijn van de mannen die in het onderwijs tewerkgesteld zijn?
Tenslotte kunnen we ons de vraag stellen of mannen en vrouwen die in het
onderwijs tewerkgesteld zijn, andere jobkwaliteiten belangrijk vinden dan
vrouwen en mannen die elders tewerkgesteld zijn.

Genderverschillen in jobaspiraties mogen dan misschien wel afgenomen zijn
de laatste decennia, in Vlaanderen bestonden ze alvast nog bij de hoger
opgeleiden in 1993. Bij de afgestudeerden aan de VUB, werden significante
verschillen opgetekend voor maar liefst 13 van de 17 jobkarakteristieken (zie
tabel 16, kolommen ‘algemeen’). De werkinhoud is beide groepen zeer dierbaar
en daarnaast zijn er nog twee andere intrinsieke kenmerken en de
werkzekerheid waarin ze niet verschillen. Vrouwen hechten in verhouding tot
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de mannen meer belang aan het kunnen opdoen van ervaringen, het kunnen
omgaan met mensen en de afstembaarheid op het privé-leven. Mannen
daarentegen hechten relatief meer belang aan verantwoordelijkheid, reizen en
aan extrinsieke jobkenmerken.

Uit tabel 16 blijkt verder dat ook bij de personen tewerkgesteld in het
onderwijs mannen en vrouwen andere jobkwaliteiten vooropstellen. Wel zijn
de verschillen minder groot dan bij zij die elders tewerkgesteld zijn. Zo vinden
vrouwen en mannen tewerkgesteld in de onderwijssector het opdoen van
ervaring binnen een job even belangrijk, daar waar dat in de andere sectoren
vrouwen dit duidelijk veel belangrijker achten. En waar in de andere sectoren
mannen merkbaar meer belang hechten aan een invloedrijke positie, vinden
mannen in de onderwijssector dit even onbelangrijk als hun vrouwelijke
collega’s. Omgaan met mensen, de tijdsindeling van de job en de
combinatiemogelijkheden van werk en gezin blijven ook bij het
onderwijspersoneel duidelijker belangrijker voor vrouwen dan voor mannen.
In tegenstelling tot de andere sectoren treedt in het onderwijs een verschil op
tussen mannen en vrouwen in het belang dat gehecht wordt aan
werkzekerheid, mannen vinden werkzekerheid hier duidelijk belangrijker dan
de vrouwen.
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TABEL 16. BELANG WERKKARAKTERISTIEKEN: PERCENTAGES DIE KARAKTERISTIEKEN BELANGRIJK VINDEN VOLGENS GESLACHT EN TEWERKSTELLING (AL DAN NIET IN

ONDERWIJSSECTOR) (DATA: VUB ’97)

Algemeen
(n=2166)

Niet in onderwijs
(n=1629)

Onderwijs
(n=429)

Personen tewerkgesteld in
onderwijs t.o.v. personen

elders tewerkgesteld
Vrouwen Mannen Totaal Vrouwen Mannen Totaal Vrouwen Mannen Totaal Vrouwen Mannen Totaal

Intrinsieke jobkenmerken
Ervaring opdoen 51.1*** 41.7 44.9 55.0*** 41.8 45.9 42.8 38.8 40.8 < **
Ontplooiingskansen 32.5 30.0 30.8 34.4 30.6 31.8 27.4 28.5 28.0
Waardering 42.7 44.4 43.8 46.5 44.8 45.4 34.0 42.1 38.0 < ** < **
Werkinhoud 73.0 74.4 74.0 73.8 74.2 74.0 72.1 77.1 74.6
Verantwoordelijkheid 46.5** 52.2 50.3 53.3 53.6 53.5 30.2** 42.5 36.4 < *** < ** < ***
Reizen 6.3*** 10.5 9.0 7.4* 11.0 9.9 4.2* 9.3 6.8 < *
Extrinsieke kenmerken: prestige
Macht en invloed 2.0*** 7.1 5.4 2.0*** 7.8 6.0 1.9 2.3 2.1 < ** < ***
Bekendheid 5.1*** 9.8 8.2 5.8** 10.2 8.8 2.8* 7.0 4.9 < ***
Leidinggevend karakter 21.0*** 34.3 29.7 22.9*** 36.5 32.3 17.2* 26.2 21.7 < ** < ***
Extrinsieke kenmerken: financieel
Extra-legale voordelen 8.5*** 15.8 13.3 11.1*** 17.9 15.8 2.8* 7.9 5.4 < *** < *** < ***
Salaris 66.3* 70.9 69.3 65.8** 72.5 70.4 68.8 68.2 68.5
Carrièremogelijkheden 9.3*** 14.1 12.5 11.1* 14.8 13.7 5.1** 12.1 8.6 < ** < **
Werkzekerheid 29.0 31.8 30.8 27.2 30.2 29.3 34.4** 47.2 40.8 > * > *** > ***
Omgaan met mensen (negatieve
samenhang)

73.0*** 56.3 62.0 71.2*** 54.4 59.5 78.6*** 64.5 71.6 > * > ** > ***

Combinatie thuisleven
Afstand werk / woonplaats 17.0*** 10.6 12.8 17.3*** 10.4 12.5 18.1 15.0 16.6 > *
Werkritme/tijdsindeling 28.4*** 19.2 22.4 25.0*** 17.5 19.8 36.3** 24.8 30.5 > ** > * > ***
Werk en gezin combineren 18.3*** 5.3 9.8 16.5*** 4.7 8.3 24.7*** 9.8 17.2 > ** > ** > ***
Significantieniveaus op basis van Pearson Chi-Square: *sign<=.05; ** sign<=.01; *** sign.<=.001
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Vergelijken we de personen tewerkgesteld in het onderwijs met de personen
die in andere sectoren tewerkgesteld zijn, dan valt evenwel onmiddellijk op
dat zowel mannen als vrouwen tewerkgesteld in het onderwijs zich
onderscheiden van personen uit andere arbeidssectoren. Mannen die voor
een job in het onderwijs kiezen, vinden extrinsieke kenmerken zoals macht
en invloed, een leidinggevend karakter, extra-legale voordelen merkbaar
minder belangrijk dan mannen die voor een job in een andere sector kiezen.
Werkzekerheid is dan echter weer voor hen veel belangrijker. Bij mannen in
andere arbeidssectoren vindt 30% werkzekerheid belangrijk, bij mannen in
de onderwijssector is dit 47%. Ook de vrouwen tewerkgesteld in het
onderwijs, verschillen op deze aspecten van vrouwen elders tewerkgesteld.
De verschillen zijn hier echter minder uitgesproken. Zowel mannen als
vrouwen uit de onderwijssector hechtten merkelijk minder belang aan het
kunnen uitoefenen van verantwoordelijkheid in hun job en meer belang aan
het omgaan met mensen, de tijdsindeling van hun job en de
combinatiemogelijkheden tussen werk en gezin. Ook van de mannen
tewerkgesteld in het onderwijs, kan men dus stellen dat zij meer belang
hechten aan de eerder feminiene jobattitudes.

Op basis van een logistische regressie werd tevens nagegaan welke
elementen nu doorslaggevend zijn in de kans dat iemand al dan niet
tewerkgesteld is in de onderwijssector. 8 jobkarakteristieken bleken daarbij
belangrijk. Wanneer een persoon veel belang hecht aan werkzekerheid,
omgang met mensen, het werkritme en de combinatiemogelijkheden met
een gezin, dan neemt de kans op een job in het onderwijs significant toe. De
afstembaarheid van het werk op het gezin is daarbij ongetwijfeld het
belangrijkst. Personen die dit kenmerk belangrijk achten, maken twee maal
zoveel kans om een job in de onderwijssector uit te oefenen (zie tabel 17).

TABEL 17. RESULTATEN LOGISTISCHE REGRESSIE: BELANG JOBKENMERKEN IN DE KEUZE VAN EEN JOB

VOOR HET ONDERWIJS

B Exp(B) S.E. Wald df Sig.
Constante -1.561 0.210 0.120 167.965 1 0.000
Extra-legale voordelen -1.138 0.320 0.234 23.622 1 0.000
werkzekerheid 0.532 1.703 0.120 19.764 1 0.000
Omgaan met mensen 0.612 1.843 0.125 23.846 1 0.000
Werkritme/tijdsindeling 0.500 1.648 0.131 14.562 1 0.000
Combinatie werk en gezin 0.711 2.036 0.169 17.642 1 0.000
verantwoordelijkheid -0.681 0.506 0.121 31.639 1 0.000
Macht en invloed -0.792 0.453 0.361 4.810 1 0.028
Waardering -0.303 0.739 0.120 6.342 1 0.012
Nagelkerke R²= .125
Cox en Snell R²= .080

Wanneer een persoon echter wordt aangesproken door de extra-legale
voordelen van een job, de verantwoordelijkheid die men krijgt, macht,
invloed en waardering verbonden aan de job dan is de kans kleiner dat men
te maken heeft met iemand uit de onderwijssector. Daarbij zijn vooral de
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extra-legale voordelen het meest bepalend. Iemand die dit element
belangrijk vindt in een job, zal 0,3 keer minder kans maken op een job in
het onderwijs.

3.2 Profiel van mannelijke versus vrouwelijke leerkrachten

Zoals hierboven reeds aangegeven kan de keuze voor een welbepaald beroep
op verschillende factoren berusten en werd reeds duidelijk dat vrouwen en
mannen, wel vaak maar niet altijd om dezelfde redenen kiezen voor een
onderwijsloopbaan. In deze paragraaf richten we ons louter tot de personen
die voor een carrière in het onderwijs ‘gekozen’ hebben, meer bepaald de
leerkrachten, en gaan na in welke mate mannelijke en vrouwelijke
leerkrachten van elkaar verschillen. We kijken daarbij naar de
persoonskenmerken en achtergrondgegevens van mannelijke en vrouwelijke
leerkrachten, naar hun maatschappijgebonden houdingen en tenslotte naar
hun visie op onderwijs. Voor deze analyses zullen we steunen op de
databank ‘waardevormig’ (Elchardus, Kavadias en Siongers, 1998).

3.2.1 Persoonskenmerken

In het voorgaande stelden we vast dat bij personen met een diploma van een
zelfde studieniveau, de vrouwen doorgaans meer opteren voor een job in het
onderwijs. De bevraging van leerkrachten in het kader van het
waardevormingsonderzoek lijkt dit te bevestigen. De vrouwelijke
leerkrachten hebben vaker dan hun mannelijke collega’s in het secundair
onderwijs een richting gevolgd in het algemeen secundair. Vrouwen hebben
in verhouding ook meer een universitair diploma op zak. Bij de vrouwen ligt
tevens het percentage met een regentaatsdiploma hoger dan bij de mannen,
maar mannen hebben dan weer vaker een ander diploma uit het hoger
onderwijs buiten de universiteit aangevuld met een getuigschrift van
pedagogische bekwaamheid of de zogenaamde ‘d-cursus’.

TABEL 18. OPLEIDING DIE LEEKRACHTEN GEVOLGD HEBBEN, OPGEDEELD NAAR GESLACHT (GEGEVENS

WAARDEONDERZOEK, OBPWO 95.03)

Opleiding Man Vrouw
Onderwijsvorm S.O.**
ASO
KSO
TSO
BSO
Verschillende vormen

69.9%
0.3%

19.7%
2.6%
7.5%

81.2%
0.0%

12.9%
0.3%
5.6%

Lerarenopleiding ***
Regentaat
Technisch regentaat
HOBU + D-cursus
Universitair + aggregaat
D-cursus, zonder opl. HO
Andere

13.1%
2.3%
9.3%

55.1%
17.8%
1.6%

18.8%
7.0%
2.4%

64.8%
3.5%
2.1%

***P<=0.001; **P<=0.01; *P<=0.05
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Het feit dat meer vrouwelijke dan mannelijke leerkrachten een opleiding in
het ASO en een hogere opleiding gevolgd hebben, zou natuurlijk ook
verband kunnen houden met de onderwijsvormen waarin zij les geven. Men
zou dan kunnen verwachten op basis van de opleidingen van de
leerkrachten dat we verhoudingsgewijs meer vrouwen in het algemeen
secundair onderwijs zullen terugvinden en meer mannen in het beroeps- en
technisch onderwijs. Dit is ook het geval, maar deze verschillen zijn nergens
significant, ook niet wanneer we ons enkel richten tot de personen die
uitsluitend in één onderwijsvorm les geven.

TABEL 19. ONDERWIJSVORMEN WAARIN LEERKRACHTEN LES GEVEN, OPGEDEELD NAAR GESLACHT

(GEGEVENS WAARDEONDERZOEK, OBPWO 95.03)

Man Vrouw
ASO
Uitsluitend ASO

53.0
32.2

55.4
38.3

TSO
Uitsluitend TSO

53.3
16.2

50.2
18.5

BSO
Uitsluitend BSO

34.2
13.9

31.7
9.8

GEEN VAN DE VERSCHILLEN IS SIGNIFICANT TOT OP P<=0.05

Aansluitend op de onderwijsvormen waarin leerkrachten doceren, kunnen
we kijken naar de vakken die de leerkrachten doceren en nagaan of er zich
hier verschillen voordoen. In onderstaande tabel werden de richtingen
geordend naargelang het percentage vrouwen dat het desbetreffende vak
geeft. In tegenstelling tot in de privé-sector, alwaar de informaticabranche
toch nog altijd een mannenwereld blijkt, geldt in het onderwijs net het
omgekeerde. Informatica is het vak waar procentueel gezien vrouwen het
sterkst vertegenwoordigd zijn. Ook in de rest van de algemene vakken
vormen de vrouwen doorgaans de grootste groep. Alleen in de wiskunde-
wetenschappen en voor de levensbeschouwelijke vakken stellen we een
mannelijke meerderheid vast. Vrouwen zijn minder vertegenwoordigd in de
praktijkvakken en technische vakken. En nog minder in de vakdomeinen
‘klassieke talen’ en ‘kunst’, echter deze gegevens berusten op een veel
kleiner aantal leerkrachten. De gevonden verschillen zijn hier dan ook
minder betrouwbaar.
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TABEL 20. FREQUENTIES MANNELIJKE EN VROUWELIJKE LEERKRACHTEN VOLGENS DE VERSCHILLENDE

VAKDOMEINEN (GEGEVENS WAARDEONDERZOEK, OBPWO 95.03)

Man Vrouw Totaal % vrouwen
Informatica** 19 30 49 61.2
Menswetenschappen 7 9 16 56.3
Moderne talen*** 74 93 167 55.7
Economie 27 30 57 52.6
Aardrijkskunde – Geschiedenis 29 32 61 52.5
Wiskunde – wetenschappen 70 65 135 48.1
Levensbeschouwelijke vakken 34 22 56 39.3
Stagebegeleiding 46 26 72 36.1
Praktijkvakken*** 77 35 112 31.3
Technische vakken*** 93 39 132 29.5
Klassieke talen* 15 5 20 25.0
Kunstvakken* 16 4 20 20.0

En hoe zit het met de tewerkstelling van vrouwen? Mannen kunnen iets
vaker dan vrouwen rekenen op een vaste benoeming, maar het verschil is
statistisch niet significant. Significante verschillen zijn er wel in het aantal
uren dat mannen en vrouwen zijn tewerkgesteld. Vrouwen nemen duidelijk
meer deeltijdse jobs in in het onderwijs en het gemiddeld aantal uren dat zij
les geven ligt bijgevolg ook lager dan bij hun mannelijke collega’s.

TABEL 21. TEWERKSTELLINGSGEGEVENS VAN MANNELIJK VERSUS VROUWELIJKE LEERKRACHTEN

(GEGEVENS WAARDEONDERZOEK, OBPWO 95.03)

Man Vrouw
Tewerkstelling
Statuut
Vastbenoemd
Tijdelijk aangesteld
Ander

88.2%
10.1%
1.7%

85.5%
12.0%
2.5%

Deeltijds vs. Voltijds ***
Deeltijds
Voltijds

6.1%
93.9%

28.4%
71.6%

Gemiddeld aantal uren***
In onderzochte school***
In andere school

21.8
20.7
1.1

19.4
18.6
0.8

*** SIGNIFICANT VERSCHIL OP P<=0,001

3.2.2 Verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke leerkrachten op het vlak
van maatschappelijke attitudes

Leerkrachten vormen een zeer specifieke groep in onze samenleving. Uit
voorgaande studies bleek reeds hoe zeer ze bijvoorbeeld in hun
waardepatroon verschillen met de modale Vlaming, alsook van hun
leerlingen (Elchardus, 1999). Zij zijn in vergelijking met andere volwassenen
en hun leerlingen bijvoorbeeld veel meer verdraagzaam, solidair en veel
minder individualistisch ingesteld (zie tabel 22).
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TABEL 22. DISCRIMINANTANALYSE LEERKRACHTEN – LEERLINGEN (GEGEVENS WAARDEONDERZOEK,

OBPWO 95.03)

Leerkrachten Maat van discriminatiekracht Leerlingen
Burgerzin 0.66

0.48 Harde repressie
0.44 Politiek cynisme
0.39 Economisch racisme
0.38 Morele tolerantie
0.38 Utilitair individualisme
0.37 Etnocentrisme
0.32 Cultureel racisme
0.32 Autonomie

Verbondenheid 0.29
0.26 Pessimistisch toekomstbeeld
0.24 Traditionele rolopvattingen
0.20 Economische breuklijn (rechts)

Zelfontplooiing 0.16
81% van de responden wordt juist geklasseerd
Wilks’ Lambda=0.78
Canonische Correlatie=0.47
Bron: Elchardus 1999

Eigenlijk zijn ze in hun attitudes heel feminien. Als, bijvoorbeeld, gekeken
wordt naar de attitudes die meisjes van jongens onderscheiden bij de
leerlingen, dan komen de attitudes die meisjes typeren opvallend overeen
met de attitudes die leerkrachten van hun leerlingen onderscheiden. Terecht
kunnen we ons dan ook de vraag stellen of mannelijke en vrouwelijke
leerkrachten nog wel van elkaar verschillen in hun houdingen.

TABEL 23. DISCRIMINANTANALYSE JONGENS – MEISJES BIJ LEERLINGEN (GEGEVENS

WAARDEONDERZOEK, OBPWO 95.03)

Jongens Maat van discriminatiekracht Meisjes
Traditioneel rolpatroon 0.76

0.48 Burgermoraal
Utilitair individualisme 0.43

0.41 Authenticiteitsvertoog
0.35 Relatievastheid
0.28 Alternatief geloof
0.24 Verbondenheid

Economisch racisme 0.23
Cultureel racisme 0.22
Positief zelfbeeld 0.22
Economische breuklijn (rechts) 0.21

0.20 Zelfontplooiing
0.16 Arbeidsethiek

76 % van de respondenten wordt juist geklasseerd
Wilks’ Lambda= 0.69
Cannonische correlatie= 0.56
Bron: Elchardus, 1999

Zoals werd verwacht, onderscheiden mannen en vrouwen uit het
leerkrachtencorps zich minder sterk van elkaar dan dat dit bij hun
leerlingen het geval is. Bij de leerlingen werden op basis van diezelfde
attitudes 76% juist geklasseerd, bij de leerkrachten is dit 67%.
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Desalniettemin stellen we ook bij de leerkrachten verschillen vast. Het
sterkst onderscheiden de mannelijke leerkrachten zich van hun vrouwelijke
collega’s in hun visie op de rollenpatronen. Op een somschaal lopende van 0
tot 100, waarbij een score dicht bij 100 wijst op een zeer traditionele visie op
rollenpatronen, scoren de mannen gemiddeld 31,3. Ondanks deze eerder
lage score op de schaal, scoren vrouwelijke leerkrachten daar gemiddeld
toch nog bijna 10 punten lager op; het gemiddelde bij hen op deze schaal
bedraagt 22,7. Terwijl bij de vrouwelijke leerkrachten slechts 12% vindt dat
een vrouw meer geschikt is dan een man om kleine kinderen op te voeden,
gaat bij de mannelijke leerkrachten 32% akkoord met deze stelling. Van de
vrouwelijke leerkrachten vindt 20% dat er vrouwenberoepen en
mannenberoepen bestaan en dat die scheiding altijd zal blijven bestaan, van
de mannelijke leerkrachten vindt 28% dat deze scheiding bestaat en zal
blijven bestaan. Verder worden ook bij leerkrachten mannen meer
gekenmerkt door de meer hardere en eerder ‘rechtse’ attitudes zoals
individualisme, een voorkeur voor harde repressie, etnocentrisme en
autoritarisme. De verschillen zijn hier evenwel minder uitgesproken dan wat
betreft hun visie op de rollenpatronen. Voor de stellingen en bijhorende
frequentieverdelingen verwijzen we naar de bijlagen.

TABEL 24. DISCRIMINANTANALYSE MANNELIJKE VERSUS VROUWELIJKE LEERKRACHTEN, OP BASIS VAN

MAATSCHAPPELIJKE ATTITUDES (GEGEVENS WAARDEONDERZOEK, OBPWO 95.03)

Mannelijke leerkrachten Maat van discriminatiekracht Vrouwelijke leerkrachten
Traditioneel rolpatroon 0.687

0.407 Authenticiteitsvertoog
Utilitair individualisme 0.268

0.267 Relatievastheid
0.229 Burgermoraal

Autoritarisme 0.215
Cultureel racisme 0.201
Linkse positie op de Oude
breuklijn

0.196

Harde repressie 0.193
Sociaal racisme 0.192

0.164 Autonomie
0.137 Sociaal katholiek vertoog

Politieke machteloosheid 0.077
0.076 Zelfontplooiing
0.050 Arbeidsethiek

Negatief toekomstbeeld 0.038
Vakbondsvertoog 0.015

0.013 Morele tolerantie
67.2% juist geklasseerd
Wilks’ Lambda: 0.84
Canonische Correlatie: 0.40

Op basis van de hierboven gepresenteerde discriminantanalyse werd tevens
een gendermaat aangemaakt, welke later zal gebruikt worden in de
multilevel analyses naar de impact van de sekseratio op de houdingen en
prestaties van leerlingen. Ongeacht iemand man of vrouw is, zal op basis
van de scores die een respondent heeft op de verschillende attitudes deze
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gendermaat worden opgebouwd. Een lage score op deze gendermaat
betekent dat men zeer sterk de ‘mannelijke’ attitudes uitdraagt, een hoge
score betekent dat men zeer sterk gekenmerkt wordt door de vrouwelijke
attitudes. Het gaat hier niet langer om de biologische opdeling tussen
mannen en vrouwen, maar wel om de culturele vertaling van het man of
vrouw zijn. Een man die bijgevolg gekenmerkt wordt door een sterke
burgermoraal, die authenticiteit heel belangrijk vindt, zeer veel belang hecht
aan vaste relaties en zomeer zal op deze gendermaat eerder hoog en dus
vrouwelijk scoren.

3.2.3 Verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke leerkrachten op het vlak
van schoolgebonden attitudes en gedragingen

Naast informatie over de maatschappelijke houdingen van leerkrachten,
beschikten we tevens over gegevens over hun houding ten aanzien van het
schoolgebeuren in het algemeen en dit van hun eigen school in het
bijzonder. Op basis van hun visie op de school en het onderwijzen kunnen
we de mannelijke en vrouwelijke leerkrachten echter moeilijk klasseren.
61,5% klasseren we juist, wat slechts een matig tot zwak resultaat te
noemen is. Toch stellen we een aantal duidelijke verschillen vast. Zo is het
opvallend dat vrouwelijke leerkrachten merkelijk positiever staan ten
opzichte van zowel hun collega’s als ten opzichte van het schoolbeleid en de
directie (voor de specifieke items en frequentieverdelingen: zie bijlagen).

TABEL 25. DISCRIMINANTANALYSE MANNELIJKE VERSUS VROUWELIJKE LEERKRACHTEN, OP BASIS VAN

SCHOOLGEBONDEN HOUDINGEN EN ATTITUDES (GEGEVENS WAARDEONDERZOEK, OBPWO

95.03)

Mannen Maat van
discriminatiekracht

Vrouwen

.634 Organisatorische doeltreffendheid

.525 Algemene sfeer onder de
leerkrachten (positief)

.505 Pedagogische doeltreffendheid
Deskundigheidsgerichtheid .295

.274 Belang opleidingstaak onderwijs

.217 Schoolsatisfactie

.188 Bespreekbaarheid reglementen

.175 Algemene satisfactie
leerkrachtenberoep

.173 Samenwerking onder leerkrachten
Ervaring probleemgedrag op school .163

.162 Waardeoverdracht

.143 Waardeverheldering

.108 Persoonsgerichtheid
Bereikbaarheid voor leerlingen .073
Impact van directie .055

.036 Belang opvoedingstaak onderwijs
Wop geen taak voor onderwijs .017
61.5 juist geklasseerd (59,8% bij de mannen, 63,5% bij de vrouwen)
Wilks’ Lambda: 0.93
Cannonische correlatie: 0.27
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Het sterkst verschillen mannen en vrouwen in hun beoordeling over de
organisatorische doeltreffendheid van de school. Maar ook inzake hun
beoordeling van de pedagogische doeltreffendheid verschillen ze duidelijk.
Eensgezindheid bestaat er in zoverre dat zowel mannen als vrouwen de
pedagogische doeltreffendheid van de school hoger inschatten dan haar
organisatorische doeltreffendheid. Maar beide aspecten van doeltreffendheid
worden merkelijk positiever beoordeeld door de vrouwelijke leerkrachten.

Daarnaast zijn mannen meer vakgericht of deskundigheidsgericht dan
vrouwen. Dit gegeven stemt overeen met de resultaten van een Nederlands
onderzoek, waar nagenoeg dezelfde uitspraken werden voorgelegd aan
leerkrachten (de Jong en van de Kamp, 2000). Ook zij vonden dat
mannelijke leerkrachten zakelijker waren ingesteld dan hun vrouwelijke
collega’s. Mannen zijn eerder de mening toegedaan dat men moet oppassen
met het tonen van emoties en de aandacht voor de emoties van leerlingen.
Dit verschil komt eveneens tot uiting bij de schaal die de
persoonlijkheidsgerichtheid meet: vrouwelijke leerkrachten hechten meer
belang aan de ontplooiing van het individu. Bij deze schaal inzake
persoonlijkheidsgerichtheid zijn de verschillen evenwel niet meer statistisch
significant.

Op basis van deze resultaten zou men verwachten dat de bereikbaarheid
voor leerlingen het grootst is bij vrouwelijke leerkrachten. Dit is echter
geenszins het geval. Het omgekeerde lijkt wel. Mannen zijn gemiddeld iets
meer bereid om zich bereikbaar te stellen voor hun leerlingen, al gaat het
hier wel om een licht en niet significant verschil. Opvallend is wel dat over
het algemeen mannen het minder erg vinden dan hun vrouwelijke collega’s
dat leerlingen hun ’s avonds opbellen (gem. score mannen: 54,9 – gem.
score vrouwen: 50,9) en bereid zijn na de schooluren te blijven (gem. score
mannen: 67,4 – gem. score vrouwen: 65,6) en dat vrouwen dan weer eerder
bereikbaar zijn in de leraarskamer (gem. score mannen: 58,6 – gem. score
vrouwen: 61,2). Ook bij deze subdimensies van bereikbaarheid is er geen
significant verschil tussen mannen en vrouwen en voor beiden geldt dat zij
voor zowel schoolaangelegenheden, problemen als gezelligheidsactiviteiten
het liefst even nablijven op school.

Wat betreft de visie op de doelstellingen die het secundair onderwijs dient
na te streven, stellen we geen significante verschillen vast. Zowel mannen
als vrouwen hechten aan de opvoedingstaak en de opleidingstaak van een
school veel belang. Wel hechten beiden net iets meer belang aan de
opleidingstaak van het onderwijs. Vrouwen vinden bovendien deze laatste
nog iets belangrijker dan mannen, maar het verschil is miniem.

Uit de discriminantanalyse blijkt dat vrouwen de sfeer onder de
leerkrachten positiever beoordelen dan mannelijke leerkrachten.
Vrouwelijke leerkrachten ervaren meer collegialiteit en een positieve
werksfeer in het leerkrachtencorps dan mannen. Deze collegiale sfeer uit
zich slechts ten dele in de mate van samenwerking onder leerkrachten. Wat
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het algemene cijfer op de schaal van samenwerking betreft, scoren vrouwen
gemiddeld iets –en niet significant- hoger dan mannen, maar dit verschil
heeft vooral met één specifiek aspect van samenwerking te maken.
Vrouwelijke leerkrachten zullen bijvoorbeeld sneller gaan samen zitten om
examens op te stellen. Voor de overige aspecten zijn de verschillen bijzonder
klein en stellen we zelfs vast dat voor bepaalde taken mannen juist vaker
samenwerking rapporteren. Naast relaties onder leerkrachten onderling
werd ook de relatie tussen leerkrachten en hun directie in kaart gebracht.
Het gaat hier eigenlijk om een maat die de impact van de directie op de
leerkracht meet en tevens gezien kan worden als een maat voor de
autonomie die een leerkracht heeft (bij omkering van de schaal). Op deze
maat merken we geen verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke
leerkrachten.

Buitenlands onderzoek bevestigde dat vrouwen doorgaans meer gemotiveerd
zijn en het leerkrachtenberoep ook meer als een eerste keuze ervaren dan
hun mannelijke collega’s (Coleman, 2000; de Jong en van de Kamp, 2000).
Een hoge jobsatisfactie is evenwel niet alleen eigen aan vrouwen die
tewerkgesteld zijn in het onderwijs. Ook in andere sectoren blijken vrouwen
meer tevreden te zijn met hun beroep en bijhorende activiteiten dan
mannen (Clark, 1997). Bij de leerkrachten die in het waardeonderzoek
(OBPWO 95.03) betrokken waren stellen we eveneens vast dat vrouwen
meer tevreden zijn met het leerkrachtenberoep, maar het verschil met
mannen is niet significant.

Clark schreef de hogere jobsatisfactie bij vrouwen toe aan een de lagere
verwachtingen die zij hadden ten opzichte van hun beroep. Hij voegde daar
wel aan toe dat deze lagere verwachtingen vooral gebaseerd waren op de
vroegere werkervaringen. Men gaat de arbeidspositie dus steeds vergelijken
met hoe het vroeger was. Daarom zou het hier ook slechts om een tijdelijk
fenomeen gaan. Dit zag hij bevestigd in de vaststelling dat bij jongere en
hoger opgeleide vrouwen, bij vrouwen in hogere arbeidsposities, bij vrouwen
waarvan de moeder vroeger eveneens werkte en tenslotte bij vrouwen in
bedrijven of arbeidsplaatsen met een mannelijke dominantie geen hogere
arbeidssatisfactie werd vastgesteld (Clark, 1997). Betreffende de
arbeidssatisfactie van leerkrachten vonden de Jong en van Kamp echter net
het tegenovergestelde (de Jong en van de Kamp, 2000). In 1989 werd er geen
betekenisvol verband gevonden tussen sekse en arbeidssatisfactie, in 1995
wel. Vrouwen scoren dan gemiddeld 3 punten hoger op een 100-punten
schaal voor arbeidssatisfactie dan mannen. Bovendien stellen zij eerder bij
oudere leerkrachten een hogere mate van arbeidssatisfactie vast, wat
contrasteert met de bevindingen van Clark. De schaal die de Jong en Van
Kamp hanteerden omvat bovendien ook de 6 items die in het
waardeonderzoek (OBPWO 95.03) werden gebruikt.

De algemene satisfactie ten aanzien van het beroep wordt uiteraard
medebepaald door de satisfactie die men heeft ten aanzien van zijn oversten,
in dit geval de schoolleiding. Ook hier merken we een licht maar niet
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significant verschil tussen mannen en vrouwen, waarbij vrouwen over het
algemeen iets meer tevreden zijn met hun directie dan hun mannelijke
collega’s. Vrouwen hebben evenwel minder het gevoel dan mannen dat hun
schoolleiding hun gunstig gezind is. We kunnen ons evenwel afvragen of het
hier niet eerder gaat om een gevoel van onzekerheid dan wel een uiting van
ontevredenheid ten aanzien van de schoolleiding. Ook de Jong en van Kamp
vonden geen significante genderverschillen in de beoordeling van de
schoolleiding (de Jong en van de Kamp, 2000).

De verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke leerkrachten die we tot nog
toe rapporteerden, waren nooit heel groot. Bovendien zijn er nog een aantal
aspecten waar vrouwelijke en mannelijke leerkrachten niet of nauwelijks
van elkaar te onderscheiden zijn. Zo bijvoorbeeld in hun visie op
waardevorming. Mannen en vrouwen vinden in gelijke mate waardevorming
een belangrijke taak voor de school. Daarbij hechten zij zowel belang aan
het overdragen van universele waarden en waarden die de school of de
leerkracht zelf belangrijk vindt als aan waardeverheldering of het leren
ontdekken van de eigen waarden bij leerlingen. Ook op basis van de
ervaring van probleemgedrag konden vrouwelijke moeilijk van mannelijke
leerkrachten onderscheiden worden. Wel ervaren vrouwen meer
spijbelgedrag, vandalisme, pesterijen en diefstal bij hun leerlingen. Mannen
ervaren dan weer meer vechtpartijen, het dragen van messen en
alcoholgebruik bij hun leerlingen. Vrouwelijke leerkrachten blijken wat meer
open te staan voor de bespreking van reglementen, maar over het algemeen
blijken zowel mannen als vrouwen toch voor een zekere regelvastheid te
staan en is het verschil ook hier niet significant. Vrouwen rapporteren wel
meer dat er in hun school de mogelijkheid is tot dialoog met leerlingen
omtrent regelverandering.

3.3 Conclusie

Vrouwen hebben andere jobaspiraties dan mannen. Uit de gegevens
verzameld bij afgestudeerden aan de VUB blijkt dat in vergelijking met
mannen, vrouwen meer belang aan de ervaringen die men opdoet in een job,
de omgang met mensen en de afstembaarheid op het gezinsleven. Mannen
hechten daarentegen meer belang aan verantwoordelijkheid, reizen en
extrinsieke jobkenmerken zoals het leidinggevend karakter van een job, de
extra-legale voordelen of de carrièremogelijkheden. Tussen mannen en
vrouwen tewerkgesteld in het onderwijs bestaan deze verschillen ook, maar
ze zijn merkelijk kleiner. Ze onderscheiden zich echter wel duidelijk van
personen elders tewerkgesteld. Kijken we naar personen tewerkgesteld in de
onderwijssector, dan hechtten zowel mannen als vrouwen daar in
vergelijking met personen elders tewerkgesteld minder belang aan extra-
legale voordelen en het kunnen uitoefenen van verantwoordelijkheid in hun
job. Zij hechtten daarentegen des te meer belang aan het kunnen omgaan
met mensen, de werkzekerheid, de tijdsindelingen van hun job en de
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combineerbaarheid van werk met gezin. De jobaspiraties van personen de
opteren voor een job in het onderwijs, komen dan ook sterker overeen met
de vrouwelijke jobaspiraties.

We hebben in dit hoofdstuk tevens gekeken of er verschillen optreden
tussen mannelijke en vrouwelijke leerkrachten inzake achtergrondgegevens,
maatschappelijke attitudes en schoolgebonden houdingen.

Betreffende de achtergrond stelden we vast dat vrouwelijke leerkrachten
doorgaans hoger gekwalificeerd zijn dan hun mannelijke collega’s. Zo
hebben significant meer vrouwelijke leerkrachten zelf een ASO-richting
gevolgd tijdens hun secundaire schoolloopbaan en zijn ze vaker in het
onderwijs terecht gekomen via een universitaire studie aangevuld met een
aggregaatsdiploma. Dit heeft voor een deel wellicht te maken met het feit dat
vrouwen wat meer in het ASO les geven (dit verschil is evenwel niet
significant). Vrouwelijke leerkrachten opteren tenslotte vaker voor een
deeltijdse betrekking: 6% van de mannelijke leerkrachten is deeltijds
tewerkgesteld, terwijl dit bij de vrouwelijke leerkrachten maar liefst 28% is.

Het waardepatroon van leerkrachten verschilt sterk van dat van de modale
Vlaming, alsook dat van hun leerlingen. Zij zijn in vergelijking met andere
volwassenen en hun leerlingen veel meer verdraagzaam, solidair en veel
minder individualistisch opgesteld. Eigenlijk zijn ze in hun attitudes dus
heel vrouwelijk. Terecht kunnen we ons dan ook de vraag stellen of
mannelijke en vrouwelijke nog wel van elkaar verschillen in hun houdingen.
Mannen en vrouwen uit het leerkrachtencorps onderscheiden zich minder
sterk van elkaar dan dat bij hun leerlingen het geval is. Als we het geslacht
van de leerlingen zouden voorspellen op basis van hun maatschappelijke
houdingen dan zouden we 76% van de leerlingen juist klasseren, bij de
leerkrachten 67%. Het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke
leerkrachten is dus niet bijzonder groot, maar het bestaat. Ook bij de
leerkrachten stellen we vast dat mannen meer worden gekenmerkt door
traditionele rolopvattingen en door hardere en eerder ‘rechtse’ attitudes
zoals een individualistische ingesteldheid, een voorkeur voor harde
repressie, etnocentrisme en autoritarisme.

In de visie op hun school en hun rol als leerkracht verschillen mannelijke en
vrouwelijke leerkrachten nauwelijks van elkaar. We klasseren 61,5% op
basis van deze visie juist als zijnde man of vrouw, wat slechts een matig
resultaat te noemen is. Toch stellen we een aantal verschillen vast. Zo is het
opvallend dat vrouwelijke leerkrachten merkelijk positiever staan ten
opzichte van zowel hun collega’s als ten opzichte van het schoolbeleid en de
directie. Zowel mannen als vrouwen schatten de pedagogische
doeltreffendheid van de school hoger in dan haar organisatorische
doeltreffendheid. Maar beide aspecten van doeltreffendheid worden
merkelijk positiever beoordeeld door de vrouwelijke leerkrachten.
Vrouwelijke leerkrachten ervaren tevens meer collegialiteit in het
leerkrachtencorps dan mannen. Tenslotte zijn mannen meer vak- of
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deskundigheidsgericht dan vrouwen en zijn ze eerder de mening toegedaan
dat men de emoties dient in toom te houden in het bijzijn van de leerlingen.
Op de overige aspecten verschillen vrouwelijke en mannelijke leerkrachten
echter nauwelijks.

Er zijn een aantal verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke
leerkrachten. Dit betekent dat het geslacht van leerkrachten of de sekseratio
van leerkrachten in een school ook effecten kan hebben naar de leerlingen
toe. De verschillen die we noteerden zijn echter niet groot. Zij laten dan ook
geen grote verschillen in de effecten van vrouwelijke versus mannelijke
leerkrachten vermoeden.
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4 Vrouwelijke versus mannelijke scholen

De verschillen vastgesteld in het vorige hoofdstuk, hielden verband met de
individuele verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke leerkrachten. We
kunnen ons echter de vraag stellen of we dergelijke verschillen ook terug
vinden op het niveau van de scholen. Net zoals leerlingen elkaar beïnvloeden
binnen scholen (Elchardus, Kavadias en Siongers, 1998; Pelleriaux, 2000),
beïnvloeden wellicht ook leerkrachten elkaar en zal dit een stempel drukken
op het schoolklimaat. Wanneer we later gaan kijken naar de invloed van het
geslacht van leerkrachten op de houdingen van leerlingen, dan kunnen we
dit niet zoals bij de prestaties op een vak, koppelen aan één welbepaalde
leerkracht. Leerlingen in het secundair onderwijs worden dagelijks met
meerdere leerkrachten en hun houdingen geconfronteerd. Het geheel van
leerkrachten bepaalt welke sfeer er heerst op een school. Vandaar dat we in
dit hoofdstuk ingaan op de samenhang tussen de geslachtssamenstelling
van het leerkrachtencorps en de houdingen, opvattingen die er leven onder
de leerkrachten op school.

Daarnaast oefent ook de directie een belangrijke invloed uit op de reilen en
zeilen, op de organisatie, de sfeer en het klimaat van een school. Daarom zal
in een tweede paragraaf van dit hoofdstuk ingegaan worden op de
samenhang tussen het geslacht van de directie en een aantal aspecten van
het schoolleven.

4.1 De geslachtssamenstelling van leerkrachten op school

Op basis van de sekseratio van de leerkrachten op een school hebben we
drie groepen van scholen onderscheiden(zie tabel 26):

1. de ‘mannelijke’ scholen waarbij maximum een kwart van het
leerkrachtencorps vrouwelijk is en vrouwen dus een duidelijke
minderheid vormen,

2. de ‘vrouwelijke’ scholen waarbij de vrouwen meer dan drie kwart
uitmaken van het leerkrachtencorps en mannen een minderheid vormen
en

3. de gemengde scholen: scholen met meer dan 25% vrouwelijke
leerkrachten maar met maximum 75% vrouwelijke leerkrachten.

Op die manier bekomen we 11 mannelijke scholen, 34 gemengde scholen en
18 vrouwelijke scholen.
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TABEL 26. OPDELING VAN SCHOLEN IN DRIE GROEPEN NAARGELANG HET PERCENTAGE VROUWELIJKE

LEERKRACHTEN (GEGEVENS WAARDEONDERZOEK, OBPWO 95.03)

Aantal scholen Min. % vrouwen Max. %
vrouwen

Gem. %
vrouwen

1) <=25% 11 9 24 18.73
2) >25% en <=75% 34 26 72 49.51
3) >75% 18 76 96 84.50

Vervolgens werd nagegaan of in deze scholen verschillen konden
teruggevonden worden in de houdingen bij leerkrachten. De gemiddelde
scores op de verschillende attitudeschalen werden daartoe in een
discriminantanalyse opgenomen waarbij de bovenstaande driedeling van
scholen als classificatievariabele gebruikt werd. Op basis van de gemiddelde
scores op de houdingen werd getracht de scholen te klasseren als zijnde een
school met veel mannelijke leerkrachten, een gemengde school of een school
met veel vrouwelijke leerkrachten. Let wel, de gemiddelde scores zijn
gebaseerd op de leerkrachten die in de school een schriftelijke vragenlijst
invulden, het gaat dus om een fractie van het leerkrachtencorps en niet om
het ganse leerkrachtencorps4. De opdeling in 3 soorten scholen gebeurde
daarentegen wel op basis van het totaal aantal mannen en vrouwen. Toch
kunnen we op basis van de attitudes van de bevraagde leerkrachten 89%
van de scholen juist klasseren in de drie groepen.

TABEL 27. CLASSIFICATIEGEGEVENS VAN SCHOLEN OP BASIS VAN HOUDINGEN VAN LEERKRACHTEN

(GEGEVENS WAARDEONDERZOEK, OBPWO 95.03)

Originele groepen
%vrouwen

Voorspelde groepen
%vrouwen

1) <=25% 2) >25% en <=75% 3) >75% Totaal
1) <=25% 10 (90.9%) 0 1 11
2) >25% en <=75% 3 30 (88.2%) 1 34
3) >75% 1 1 16 (88.9%) 18

Waarop verschillen deze scholen nu? Om deze verschillen te duiden hebben
we de middelste groep bij deze analyses buiten beschouwing gelaten en de
scholen met meer dan 75% vrouwelijke leerkrachten (de vrouwelijke
scholen) vergeleken met de scholen met maximum 25% vrouwelijke
leerkrachten (de mannelijke scholen). Op die manier classificeren we alle
scholen juist.

Niet onverwacht, worden de vrouwelijke scholen gekenmerkt door dezelfde
houdingen die de vrouwen typeerden en de mannelijke scholen door deze
die de mannen typeerden. Wel is het niet langer de visie op rolpatronen voor
man en vrouw die het sterkst discrimineert, maar wel de mate van
autonomie. In de eerder vrouwelijke scholen wordt duidelijk meer klemtoon
gelegd op autonomie dan in de mannelijke scholen. In deze scholen wordt

                                          
4 In het onderzoek werden slechts een tiental leerkrachten per school bevraagd.
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het belangrijker geacht dat men zelf kan uitmaken wat mag en niet mag en
dat men niet te veel aan regels gebonden is. Bij de leerkrachten was dit ook
wel een vrouwelijke eigenschap maar was dit eerder een zwakke
discriminant. Daar typeerde het authenticiteitstreven vrouwen het sterkst,
wat hier dan weer veel minder blijkt te discrimineren. Ook de burgermoraal
typeerde vrouwen nogal sterk en deze houding blijkt hier nauwelijks nog
verschillen teweeg te brengen en sluit zelfs eerder iets meer aan bij de
mannelijke scholen. Toch zien we aan de zijde van de mannelijke scholen
ook hier eerder de hardere, individualistische en minder verdraagzame
houdingen verschijnen en ligt bij de vrouwelijke scholen een sterke
klemtoon op het belang van persoonlijke ontwikkeling.

TABEL 28. DISCRIMINANTANALYSE: VERSCHILLEN TUSSEN VROUWELIJKE EN MANNELIJKE SCHOLEN (OP

BASIS VAN DE SEKSERATIO VAN LEERKRACHTEN) IN HOUDINGEN (GEGEVENS

WAARDEONDERZOEK, OBPWO 95.03)

Vrouwelijke scholen (meer dan 75%
vrouwen)

Discriminatie-
kracht

Mannelijke scholen (max. 25% vrouwen)

Autonomie .272
.267 Traditioneel rolpatroon
.255 Autoritarisme
.200 Voorkeur voor harde repressie

Relatievastheid .192
Morele tolerantie .170

.168 Economisch racisme

.149 Utilitair individualisme

.142 Politiek cynisme

.132 Cultureel racisme

.096 Arbeidsethiek

.067 Vakbondsvertoog

.065 Sociaal katholiek vertoog

.061 Linkse positie op economische breuklijn
Authenticiteitsvertoog .052
Zelfontplooiing .021
Negatief toekomstbeeld .016

.012 Burgerschapsmoraal
Alle 29 scholen werden juist geklasseerd
Wilks’ Lambda= 0.20
Canonische Correlatie= 0.89

Op basis van de verschillen in houdingen tussen mannelijke en vrouwelijke
leerkrachten werd, zoals hoger aangegeven, een ‘gendermaat’ geconstrueerd.
Deze maat loopt van –4,6 tot 3,1. Personen die hoog (dicht bij 3,1) scoren op
deze maat worden vooral gekenmerkt door de eerder vrouwelijke attitudes.
Wanneer we deze maat bekijken voor vrouwen en mannen naargelang de
school waarin men tewerkgesteld is, dan stellen we enkele kleine, weliswaar
niet significante verschillen vast. Bij vrouwelijke leerkrachten geldt dat zij
‘vrouwelijker’ worden naarmate de school procentueel meer vrouwen telt. Bij
mannelijke leerkrachten ligt die verhouding anders. De meest ‘vrouwelijke’
mannen vinden we in de scholen met het hoogste percentage vrouwen maar
tevens in de scholen met het laagste percentage vrouwelijke leerkrachten.
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TABEL 29. DISCRIMINANTSCORES VOOR VROUWELIJKHEID, OPGEDEELD NAAR GESLACHT VAN DE

LEERKRACHT EN SEKSERATIO BIJ LEERKRACHTEN OP SCHOOL : GEMIDDELDE, MINIMUM- EN

MAXIMUMSCORE (GEGEVENS WAARDEONDERZOEK, OBPWO 95.03)

N Gemiddelde Minimum Maximum
% vrouwen  <= 25%
man 59 -.2289 -3.347 1.872
vrouw 8 .4386 -1.492 2.208
% vrouwen tussen >25% en <=75%
man 157 -.4563 -4.624 2.617
vrouw 98 .4697 -1.759 3.058
% vrouwen >75%
man 22 -.2147 -2.406 1.641
vrouw 97 .5122 -2.266 3.086
Totaal 441 .0212 -4.624 3.086

We hebben de discriminantanalyse herhaald voor de meer
schoolgerelateerde houdingen en visies. In de discriminantanalyse tussen
mannelijke en vrouwelijke leerkrachten was vooral de positieve beoordeling
van vrouwen op vlak van doeltreffendheid van het schoolbeleid en algemene
sfeer onder de leerkrachten opvallend. Deze aspecten kenmerken ook de
vrouwelijke scholen (meer dan 75% vrouwelijke leerkrachten). De sterkst
discriminerende variabele hier is evenwel de mate waarin men
probleemgedrag zoals alcoholgebruik, pesten, vechtpartijen enz. ervaart op
school. In scholen met een hoog percentage mannelijke leerkrachten ervaart
men meer van dat probleemgedrag. Hier moeten we uiteraard aan toevoegen
dat dit wellicht niet zoveel te maken heeft met het overwicht aan mannelijke
leerkrachten, maar eerder met de jongeren die op deze scholen zitten. De
correlatie tussen het percentage mannelijke leerkrachten (of vrouwelijke
leerkrachten) en het percentage jongens (of meisjes) op een school is immers
zeer hoog (R=0,9).

We zien verder dat de houdingen die niet zo sterk discrimineerden bij de
opdeling mannelijke leerkrachten – vrouwelijke leerkrachten ook hier veelal
onderaan staan en slechte voorspellers zijn. Een aantal van deze zwakkere
houdingen wisselen zelfs van plaats. Bijvoorbeeld op de bereikbaarheid voor
leerlingen scoorden mannen goed en scoren hier eerder de vrouwelijke
scholen goed. In tabel 30 gaat het evenwel slechts om een deel van de
scholen, de scholen waar er ongeveer een gelijke verdeling tussen
mannelijke en vrouwelijke leerkrachten bestaat werden niet opgenomen in
deze analyse. We dienen dan ook voorzichtig te zijn met vergelijkingen
tussen de twee discriminantanalyses.
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TABEL 30. DISCRIMINANTANALYSE: VERSCHILLEN TUSSEN VROUWELIJKE EN MANNELIJKE SCHOLEN (OP

BASIS VAN DE SEKSERATIO VAN LEERKRACHTEN) IN SCHOOLRELATEERDE HOUDINGEN

GEMETEN BIJ LEERKRACHTEN (GEGEVENS WAARDEONDERZOEK, OBPWO 95.03)

Vrouwelijke scholen (meer dan 75%
vrouwen)

Discriminatie-
kracht

Mannelijke scholen (max. 25%
vrouwen)

.501 Ervaring probleemgedrag op school
Organisatorische doeltreffendheid .452
Algemene sfeer onder leerkrachten .364
Schoolsatisfactie bij leerkrachten .319
Bespreekbaarheid reglementen .318
Grote impact van directie .298
Pedagogische doeltreffendheid .289

.159 Belang opvoedende taak onderwijs

.157 Deskundigheidsgerichtheid
Belang opleidende taak onderwijs .096
Samenwerking onder leerkrachten .091
Waardeverheldering .087
Algemene satisfactie
leerkrachtenberoep

.062

.056 Persoonsgerichtheid
Bereikbaarheid voor leerlingen .036
Waardeoverdracht .016
97% van de scholen werd juist geklasseerd
Wilks’ Lambda= 0.27
Canonische Correlatie= 0.80

De verschillen die we vaststelden tussen individuele leerkrachten, vinden we
dus in grote lijnen ook terug op schoolniveau. Scholen met
verhoudingsgewijs meer vrouwelijke leerkrachten onderscheiden zich
duidelijk van scholen met verhoudingsgewijs meer mannelijke leerkrachten.

4.2 Het geslacht van de directie

Zoals reeds in de historische schets aangegeven, beperkt de feminisering
van het onderwijs zich voorlopig tot het niveau van de leerkrachten. Op het
niveau van de leidinggevende functies, stellen we net als in andere sectoren,
ook in de onderwijssector nog steeds een groot overwicht aan mannen vast.
Sinds de jaren ’70 van vorige eeuw ging er in onderzoek heel wat aandacht
uit naar het leiderschapsgedrag van mannelijke en vrouwelijke
schoolhoofden (o.a. (Bach, 1976; Shakeshaft, 1987; Ruijs, 1990; Lee, Smith
en Cioci, 1993; Coleman, 1996; Krüger, 1996; Coleman, 2000). Deze
onderzoeken, vaak vanuit een feministische invalshoek, waren vaak vooral
lovend voor de vrouwelijke directies.

Vrouwelijke schoolhoofden worden vooreerst een meer democratische en
participatieve stijl toegedicht (Shakeshaft, 1987; Ruijs, 1990; Lee, Smith en
Cioci, 1993). Mannelijke directeurs zouden daarentegen meer bevelsgericht
en autocratisch handelen. Vrouwelijke directies zouden veel meer betrokken
zijn bij hun leerkrachtencorps en hun leerlingen. Zij vragen doorgaans ook
meer participatie van hun staf en leerlingen en krijgen deze ook sneller.
Daarbij aansluitend hechten zij meer belang aan samenwerking en het



(46)

functioneren van het leerkrachtenteam Het opbouwen van een gemeenschap
of gemeenschapsgevoelens staat voor vrouwelijke directies dan ook vaak
voorop.

Vrouwen hanteren daarnaast een meer persoonsgerichte stijl van
leiderschap, terwijl mannen een meer structurele aanpak hebben
(Shakeshaft, 1987; Ruijs, 1990; ten Dam, van Eck en Volman, 1992).
Vrouwelijke directies zullen zo bijvoorbeeld meer persoonlijke details
kennen over het leven van hun leerkrachten en leerlingen, zullen vaker
langslopen in klaslokalen, zullen meer en langer communiceren met hun
leerkrachten en leerlingen, …. Relaties met anderen, zeker met de meer
achtergestelde leerlingen, staan dan ook centraal in hun acties. Volledig in
de lijn hiervan werd tevens vastgesteld dat vrouwelijke directies veel meer
van hun tijd doorbrengen binnen de muren van hun school en minder tijd
besteden aan externe vergaderingen. Het is dan ook niet zo verwonderlijk
dat vrouwelijke schoolhoofden meer aandacht besteden aan
personeelsmanagement en leerlingenadministratie, terwijl mannen zich
vaker bezig houden met financieel administratieve taken en met het beheer
van het schoolgebouw.

Vrouwelijke schoolhoofden discussiëren vaker met hun leerkrachten over de
academische activiteiten van hun school en wisselen vaker informatie uit.
Zij zijn dan ook beter op de hoogte van de academische vooruitgang van hun
leerlingen. Een aantal auteurs stellen verder dat vrouwelijke directies meer
vertrouwd zijn met onderwijsmethodes en –technieken. Zij staan doorgaans
meer open voor innovatie dan hun mannelijke collega’s. Bovendien weten
vrouwelijke directies een beter leerklimaat te realiseren op hun school, een
schoolklimaat dat ordelijker, veiliger en stiller is (Shakeshaft, 1987).

De genderverschillen die tussen mannen en vrouwen worden geconstateerd
in de samenleving, spelen dus ook door in de manier waarop zij hun
leiderschap verwezenlijken. Samenvattend zou men volgens Caroline
Shakeshaft kunnen stellen dat vrouwelijke directieleden meer handelen
vanuit een perspectief van ‘respons en zorg’, terwijl mannen eerder
‘rechtvaardigheid’ hanteren als de norm (Shakeshaft, 1987).

Thus men tend to follow a morality of justice whereas women tend to be
guided by a morality of response and care. (…) These worlds, although
different, are not exclusive to each sex. However, women are more likely to
deal from a perspective of response and care and men from a perspective of
justice (Shakeshaft, 1987: 195).

In de eerder mannelijke moraal van rechtvaardigheid, worden individuen
apart van de relatie met anderen bekeken. Men ziet de anderen zoals men
door hen wenst bekeken te worden, op een objectieve manier. In relaties met
anderen staan eerlijkheid en wederkerigheid, gebaseerd op de verplichtingen
en verantwoordelijkheden van ieders rol, voorop. Problemen dienen dan ook
opgelost te worden door onpartijdige regels, principes of standaarden,
rekening houdend met (1) de verplichtingen of engagementen verbonden aan
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iemands rol of (2) de standaarden, regels of principes voor zichzelf, anderen
of de samenleving (Lyons, 1983). Daarentegen, in de vrouwelijke moraal van
respons en zorg, worden individuen juist wel in hun relatie met anderen
bekeken. Een situatie- en contextgebonden kijk op anderen dient voorop te
staan. Morele problemen worden hier over het algemeen beschouwd als
elementen van relaties of van contextgebonden replieken en deze dienen
opgelost te worden door zorgzaamheid. Het onderhouden van relaties en het
bevorderen van het welzijn van leerlingen wordt enorm belangrijk geacht.
Deze eerder vrouwelijke moraal zal genomen beslissingen niet zozeer
evalueren op de rechtvaardigheid of eerlijkheid van de principes die aan de
basis ervan liggen maar op de gevolgen en of relaties werden behouden of
heropgebouwd of juist niet (Lyons, 1983).

Een aantal van deze elementen kunnen we ook nagaan voor de Vlaamse
directies op basis van gegevens uit de schriftelijke bevraging bij leerkrachten
en de mondelinge en schriftelijke bevraging van directies.

Wederom maken we gebruik van discriminantanalyses. Een eerste analyse
heeft betrekking op het schoolklimaat op basis van de gemeten schalen bij
leerkrachten. Op basis van deze schalen kan bijna 70% van de
schoolhoofden correct worden geklasseerd als zijnde een man of een vrouw.

TABEL 31. DISCRIMINANTANALYSE SCHOOLKLIMAAT GEMETEN BIJ LEERKRACHTEN NAARGELANG HET

GESLACHT VAN DE DIRECTIE (N= 63, GEGEVENS WAARDEONDERZOEK, OBPWO 95.03)

Vrouwelijke directeur Discriminatie-
kracht

Mannelijke directeur

Bespreekbaarheid reglementen .490
Organisatorische doeltreffendheid .384
Pedagogische doeltreffendheid .272

.257 Algemene satisfactie met het
leerkrachtenberoep

Satisfactie met de schoolleiding .218
.213 Bereikbaarheid van leerkrachten
.212 Persoonsgerichtheid

Ervaring probleemgedrag .163
Samenwerking onder leerkrachten .158

.119 Belang van opleidingstaak
Belang van opvoedingstaak .051
Algemene sfeer onder de leerkrachten .046

.045 Impact van directie
Deskundigheidsgerichtheid .045
69.8% van de schoolhoofden juist geklasseerd bij gelijke kansen om in beide groepen te
belanden (76.6% indien kans gerelateerd wordt aan de werkelijke verhouding)
Wilks’ lambda=0.89
Canonische correlatie=0.34

In scholen met een directrice geven de leerkrachten meer aan dat
reglementen bespreekbaar zijn. Scholen met een mannelijke directeur
daarentegen, kennen meer regelvastheid. Op een honderdpunten-schaal
geeft dit een verschil van bijna vier punten (53,7 bij een mannelijke
directeur vs. 57,4 bij een vrouwelijke directeur). Ook in de afzonderlijke
items wordt duidelijk dat dit verschil sterk te wijten is aan de directie zelf.
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Immers het bespreken van regels onder leerkrachten komt frequenter voor
bij een mannelijke directeur. Bij een mannelijke directeur worden regels
door 55,6% van de leerkrachten meestal of altijd onder collega’s besproken,
bij een vrouwelijke directeur ligt dit een stuk lager, namelijk bij 52% van de
leerkrachten. Anders is het gesteld met het bespreken van de regels met de
directie (43% bij een mannelijke directeur vs. 48% bij een vrouwelijke
directeur), alsook het bespreken van regels met leerlingen (51% vs. 55%). In
scholen met een directrice geven leerkrachten ook vaker aan te kunnen
rekenen op de steun van de directie bij disciplineproblemen. In de
vrouwelijk geleide scholen geeft 86% aan meestal of altijd te kunnen
rekenen op de steun van de directie, in mannelijk geleide scholen 76%. Dit
ondersteunt de stelling dat vrouwelijke directrices een minder autoritaire en
meer democratisch en open stijl hanteren (Shakeshaft, 1987; Ruijs, 1990;
Lee, Smith en Cioci, 1993; Coleman, 2000). Ook de mogelijkheid tot dialoog
over veranderingen en aanpassing aan regels blijkt groter bij directrices dan
bij directeurs, wat tevens als een teken kan gezien worden van de grotere
innovatiebereidheid bij vrouwelijke directrices (Ruijs, 1990; Coleman, 2000).

TABEL 32. BESPREEKBAARHEID REGLEMENTEN5: FREQUENTIEVERDELINGEN IN PERCENTAGES

(GEGEVENS WAARDEONDERZOEK, OBPWO 95.03)

Directeur
X=53,7

Directrice
X=57,4

Items: Nooit/
soms

Meestal/
altijd

Nooit/
soms

Meestal/
altijd

Bespreekt de directie deze regels met u? 56.5 43.4 52.5 47.5
Bespreekt u deze regels met uw collega’s? 44.4 55.6 48.2 51.8
Bespreekt u deze regels met de leerlingen? 48.6 51.4 44.8 55.2
Kan u rekenen op de steun van de directie bij concrete
disciplineproblemen?

24.0 76.0 13.7 86.3

Is er in uw school mogelijkheid tot dialoog met andere
leerkrachten over veranderingen en aanpassingen aan
de regels?

44.1 55.9 40.5 59.5

Is er in uw school mogelijkheid tot dialoog met leerlingen
over verandering en aanpassingen aan de regels?

60.7 39.3 50.3 49.7

Bovendien wordt bij een directrice zowel de organisatorische als de
pedagogische doeltreffendheid van het schoolbeleid hoger ingeschat door het
leerkrachtencorps. Zowel op vlak van personeelsbeleid, participatie aan
besluitvorming, regelduidelijkheid alsook op vlak van leerlingenbegeleiding
worden de scholen met een vrouwelijke directie doeltreffender geacht door
de leerkrachten. Bij slechts één aspect van doeltreffendheid scoren de
scholen met mannelijke directeurs lichtjes beter, namelijk in de contacten
met PMS-begeleiders. Bij een mannelijke directeur zijn de leerkrachten over
het algemeen meer tevreden met hun job, maar bij de vrouwelijke directrices
wordt dit dan weer opgevangen door een grotere tevredenheid met de
directie. Verder worden scholen met een vrouwelijke directie nog
gekenmerkt door een betere sfeer onder de leerkrachten en wordt er meer
                                          
5 Deze schaal is gebaseerd op Verhoeven, Vandenberghe en Van Damme, 1992.
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samenwerking gerapporteerd. Allemaal zeer gunstige resultaten dus voor de
vrouwelijke directrices. Er is echter ook een minpuntje, in de scholen met
een vrouwelijke directie ervaren leerkrachten meer probleemgedrag bij hun
leerlingen.

Deze hogere rapportering van probleemgedrag heeft wellicht ook te maken
met het type school waarover vrouwelijke directies leiding hebben.
Vrouwelijke directrices mogen dan doorgaans wel meer aan het hoofd staan
van meisjesscholen –met eveneens een hoge proportie vrouwelijke
leerkrachten- en meisjes zijn doorgaans ook wel ‘braver’ dan hun mannelijke
leeftijdsgenoten. Maar de vrouwelijke directies in onze steekproef, zo blijkt
uit tabel 33, staan ook meer aan het hoofd van TSO- en BSO-scholen, terwijl
mannelijke directeurs meer terug te vinden zijn in ASO scholen. Andere
verschillen tussen mannelijk en vrouwelijk geleide scholen zijn de attesten
die tijdens het vorige schooljaar werden geleverd. Bij vrouwelijke directies
werden in verhouding meer B- en C-attesten gegeven. Voor bovenstaande
variabelen konden we dit tevens nagaan op de meer recentere data.  Tijdens
het schooljaar 2000-2001 werden ruim 13000 leerlingen uit het vierde en
het zesde jaar van het secundair onderwijs bevraagd (De Groof, Elchardus
en Stevens, 2001). Ook in deze gegevens bleken vrouwelijke directies meer
aan het hoofd te staan van meisjesscholen en bleek het percentage B- en C-
attesten in de vrouwelijk geleide scholen hoger te liggen. Vrouwelijke
leerkrachten stonden ook daar minder aan het hoofd van ASO-scholen.

Verder is in het waardeonderzoek bij vrouwelijke directies de proportie
vastbenoemde leerkrachten hoger (dit hangt ook wel samen met een lager
percentage jonge leerkrachten in deze scholen), het percentage voltijdse
leerkrachten lager (en dit heeft dan weer te maken met de hogere proportie
vrouwelijke leerkrachten welke vaker deeltijds tewerkgesteld zijn) en staan
ze aan het hoofd van kleinere scholen dan de mannelijke directeurs. De
scholen met mannelijke directeurs hadden in het bevragingsjaar 1997 een
gemiddelde schoolgrootte van 529 leerlingen, deze met directrices een
schoolgrootte van 444 leerlingen.
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TABEL 33. DISCRIMINANTANALYSE STRUCTURELE SCHOOLKENMERKEN NAARGELANG HET GESLACHT VAN

DE DIRECTIE (N=62; GEGEVENS WAARDEONDERZOEK, OBPWO 95.03)

Vrouwelijke directeur Discriminatie-
kracht

Mannelijke directeur

Proportie meisjes .429
Proportie vrouwelijke leerkrachten .425

.318 Proportie ASO-leerlingen
Proportie vastbenoemden .306
Proportie B-attesten .291

.283 Proportie voltijdsen
Proportie TSO-leerlingen .250
Proportie BSO-leerlingen .246

.236 Aantal leerlingen (schoolgrootte)
Proportie C-attesten .216

.165 Proportie gereaffecteerde
leerkrachten

.098 Proportie A-attesten

.095 Percentage leerkrachten jonger dan
40 jaar

Aangroei van leerlingen 1995-1997 .045
Proportie Belgische leerlingen .036
75.8% van de schoolhoofden juist geklasseerd
Wilks’ Lambda = 0.67
Canonische correlatie = 0.57

Tenslotte werd nagegaan of het geslacht van directie, zoals in vroeger en
buitenlands onderzoek werd gesteld, inderdaad samengaat met een meer
participatief schoolklimaat (Krüger, 1996; Coleman, 2000). De beoordeling
van de leerkrachten (zie 34) leek dit wel aan te geven, maar we wensten dit
tevens te bekijken op werkelijke participatiecijfers. Voor deze
participatiegegevens steunen we zowel op gegevens van de leerkrachten als
deze van de leerlingen. Wanneer deze gegevens in een discriminantanalyse
bekeken worden dan blijkt de mate van participatie niet zozeer afhankelijk
te zijn van het geslacht van de directeur, wel de aard van de participatie. Bij
mannelijke directeurs ligt de deelname aan sportactiviteiten en culturele
activiteiten hoger bij de leerlingen en is er tevens vaker een leerlingenraad
aanwezig. Bij dit laatste dienen we wel rekening te houden met het feit dat
mannelijke directeurs meer aan het hoofd van ASO-scholen staan, waar dit
participatiekanaal meer aanwezig is. In scholen met een vrouwelijke directie
nemen leerlingen meer deel aan leerlingencomité’s en aan sociale
activiteiten. Wat betreft de leerkrachten noteren we een hoger lidmaatschap
van oud-leerlingenbonden en een sterkere deelname aan projectwerk en
studiereizen bij een directrice en een hoger lidmaatschap van sociale en
culturele verenigingen bij een mannelijke directeur.
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TABEL 34. DISCRIMINANTANALYSE PARTICIPATIEVARIABELEN NAARGELANG HET GESLACHT VAN DE

DIRECTIE (N=62, GEGEVENS WAARDEONDERZOEK, OBPWO 95.03)

Vrouwelijke directeur Discriminatie-
kracht

Mannelijke directeur

.498 Deelname aan sportactiviteiten bij
leerlingen

Lidmaatschap van een oud-leerlingenbond
bij leerkrachten

.245

.230 Lidmaatschap van een sociale
vereniging bij leerkrachten

Deelname aan projectwerk bij leerkrachten .152
.144 Deelname aan culturele activiteiten

bij leerlingen
Deelname aan een leerlingencomité bij
leerlingen

.133

Deelname aan sociale activiteiten bij
leerlingen

.131

.115 Aanwezigheid van een
leerlingenraad

Deelname aan een schoolreis bij
leerkrachten

.065

.019 Lidmaatschap van een culturele
vereniging bij leerkrachten

75.8% van schoolhoofden juist geklasseerd
Wilks’ Lambda = 0.76
Canonische correlatie = 0.49

4.3 Conclusie

In dit hoofdstuk keken we naar de verschillen op schoolniveau. We gingen
ten eerste na of scholen met een overwegend vrouwelijk leerkrachtenkorps
zich onderscheiden van scholen met een overwegend mannelijk
leerkrachtenkorps. Zowel op vlak van maatschappelijke houdingen als
schoolgerelateerde houdingen bleken de ‘vrouwelijke’ en ‘mannelijke’
scholen van elkaar te verschillen. Daarnaast werd tevens het geslacht van
directie gerelateerd aan het schoolklimaat, structurele schoolkenmerken en
participatiegegevens. Op vlak van het schoolklimaat werden de grootste
verschillen gevonden inzake de bespreekbaarheid van de reglementen, de
doeltreffendheid van de school en de satisfactie ten aanzien van het beroep
en de directie. In scholen geleid door een vrouwelijke directeur, geven de
leerkrachten meer aan dat reglementen bespreekbaar zijn en is er meer
mogelijkheid tot dialoog over veranderingen en aanpassing aan regels.
Bovendien wordt bij een directrice zowel de organisatorische als de
pedagogische doeltreffendheid van het schoolbeleid hoger ingeschat door het
leerkrachtencorps. Bij een mannelijke directeur zijn de leerkrachten over
het algemeen meer tevreden met hun job, maar bij de vrouwelijke directrices
wordt dit dan weer opgevangen door een grotere tevredenheid met de
directie. Naar structurele schoolkenmerken toe blijken vrouwelijke
directrices meer aan het hoofd staan van meisjesscholen, scholen met een
hoge proportie vrouwelijke leerkrachten en hebben ze ook meer de leiding
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over TSO- en BSO-scholen en van de iets kleinere scholen. Daaruit vloeit
voort dat bij vrouwelijke directies in verhouding meer B- en C-attesten
worden gegeven. De mate van participatie bleek evenwel niet zozeer
afhankelijk van het geslacht van de directeur, echter wel de aard van de
participatie blijkt de verschillen afhankelijk van het geslacht van de directie.
Al is dit wellicht eerder te wijten aan de samenstelling van de
schoolbevolking dan het geslacht van de directie.
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5 De impact van de sekseratio van leerkrachten en het geslacht van
de directie

Ondanks het feit dat leerkrachten –en ook directies- een zeer uitzonderlijke
groep vormen in onze samenleving op het vlak van houdingen en
gedragingen, stellen we toch ook bij hen genderverschillen vast. Ze mogen
dan wel een ‘vrouwelijkere’ groep vormen, zowel in biologisch als in cultureel
opzicht, toch onderscheiden ook mannen en vrouwen zich bij hen, en dit
zowel in hun maatschappijgebonden attitudes als in hun visie op het
schoolleven. Hamvraag van dit onderzoek is dan ook of deze verschillen een
invloed hebben op de leerlingen.

Onderzoeken naar schooleffectiviteit en waardevorming reppen nauwelijks
een woord over de mogelijke invloed van het geslacht van leerkrachten, de
sekseratio van de leerkrachten of het geslacht van de directie op de
houdingen en prestaties van leerlingen. Toch verleent de combinatie van
dergelijke effectiviteitstudies en de waargenomen verschillen tussen
mannelijke en vrouwelijke leerkrachten, tussen mannelijke en vrouwelijke
directies en tussen ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ scholen, vaak reeds
mogelijke interpretaties voor de gevolgen van de feminisering van het
leerkrachtenberoep. Verscheidene auteurs poogden op basis daarvan reeds
de mogelijke invloed van het geslacht van leerkrachten op leerlingen te
beschrijven en aan te tonen.

Daarnaast werd in het kader van onderzoek naar differentiële prestaties bij
jongens en meisjes en onderzoek naar de gevolgen van coëducatie, terloops
ook wel eens gekeken naar het geslacht van de leerkrachten. Bij dergelijke
onderzoeken stond weliswaar niet de invloed van het geslacht van
leerkrachten of directie centraal, maar toch kunnen ze ons bruikbare
aanwijzingen geven.

In de volgende paragrafen gaan we in op de invloeden die men in deze
literatuur toeschrijft aan de vervrouwelijking van het leerkrachtenberoep.
Zowel negatieve als positieve consequenties, die elkaar overigens vaak
tegenspreken, zullen daarbij de revue passeren. Daarbij zullen we
hoofdzakelijk stil staan bij de gevolgen voor de prestaties en houdingen van
leerlingen, maar zullen we in een eerste paragraaf ook aandacht schenken
aan de gevolgen voor het leerkrachtenberoep zelf.

5.1 Statusverlies van het leerkrachtenberoep

Vooral in de jaren vijftig en zestig werd de stijgende toetrede van vrouwen
tot het leerkrachtenberoep, vaak als problematisch bestempeld:

… no country should pride itself on its educational system if the teaching
profession has become predominantly a world of woman (Acker, 1994)
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De vrees bestond dat naarmate meer vrouwen leerkracht zouden worden, de
kwaliteit van het onderwijs zou dalen (Acker, 1994; Songtao, 2000; Weiner
en Kallós, 2000). Onderwijzen zou net als sociaal werk en verpleegkunde
een semi-professie worden. Het beroep zou aan status verliezen en het zou
geassocieerd worden met lagere lonen. De aanwezigheid van
bureaucratische controlemechanismen met een sterke nadruk op
hiërarchische autoriteit en regels, evenals de beperkte autonomie werd
eveneens toegeschreven aan de aanwezigheid van vrouwen. Vrouwen
zouden volgens deze auteurs immers meer vragen naar en meer nood
hebben aan dergelijke bureaucratische controlemechanismen. Een gevolg
hiervan zou zijn dat het lerarenberoep minder aantrekkelijk zou worden voor
mannen en dat de meest getalenteerde mannen elders een carrière zouden
starten. Het statusverlies van het leerkrachtenberoep wordt hierbij
toegeschreven aan de toetrede van vrouwen tot het beroep. Acker noemt dit
de ‘blame-the-woman’ benadering (Acker, 1994).

Nu was deze toch wel zeer pessimistische visie op vrouwen in het onderwijs
ook geen lang leven beschoren. Midden jaren 70 slaat de toon enigszins om,
althans in de westerse internationale literatuur (Acker, 1994). Toch spelen
ook nadien deze argumenten nog mee in het debat omtrent de feminisering
van het leerkrachtenberoep (Songtao, 2000). In België luidden op het einde
van de jaren 80 de vakbonden, daarin bijgetreden door een aantal
wetenschappers en politici, nog de alarmbel (Depaepe en Simon, 1993). Het
Christelijk Onderwijzersverbond (COV) zag de vervrouwelijking als
symptoom van de maatschappelijke onderwaardering van het leraarsberoep.

De vraag of de feminisering van het leerkrachtenberoep consequenties heeft
voor de status en het professionalisme van het beroep, is in het huidige
onderzoek niet aan de orde. Toch geeft het een duidelijk beeld over de
controverses die bestaan omtrent de ruimere rekrutering van vrouwen in het
onderwijs. En in zekere zin zal het tevens implicaties hebben voor de
effectiviteit van het onderwijs op langere termijn. Wanneer de feminisering
van het onderwijs er inderdaad toe zou leiden dat de meer bekwame
onderwijzers de school de rug toekeren, zal dit op lange termijn
onvermijdelijk zijn weerslag hebben op de prestaties en houdingen van
leerlingen.

5.2 De leerkracht als rolmodel

Leerkrachten fungeren als rolmodellen voor hun leerlingen. Hun houdingen
en visies, hoewel vaak onbewust, worden opgemerkt en geïnterpreteerd door
leerlingen.

De interpretaties van de functie van leerkracht als rolmodel zijn evenwel
tweezijdig: enerzijds is er de literatuur waarin een te groot aandeel
vrouwelijke leerkrachten als negatief wordt beschouwd voor jongens,
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anderzijds wordt er in de literatuur gesteld dat vrouwelijke leerkrachten als
positieve rolmodellen voor meisjes kunnen fungeren.

Bepaalde auteurs vrezen dat de feminisering van het leerkrachtenberoep
vooral nadelige gevolgen zal hebben voor de jongens (Sukhnandan, 1999;
Tresignie, 2000). Al in 1956 schreef Lieberman dat “boys who lack suitable
male models at school were more likely to end up in pool halls or as gang
members” (Lieberman, 1956). De feminisering van het leerkrachtencorps
leidt ertoe dat jongens de nodige positieve mannelijke rolmodellen zullen
ontberen. Tijdens de kinder- en adolescentieperiode komen jongens –en ook
meisjes- vooral in contact met vrouwelijke opvoeders. Thuis is het vooral de
moeder die instaat voor de dagelijkse verzorging van de kinderen, later is het
ook veelal de moeder die de kinderen begeleidt bij het huiswerk, hun taken
controleert en met hun de lessen doorneemt. Daarbij komt dat door het
groeiend aantal echtscheidingen, er een stijgend aantal kinderen wordt
opgevoed in éénoudergezinnen, waar ook weer meestal de kinderen bij de
moeder terechtkomen. Hun vader zien ze vaak alleen gedurende de
weekends. Komt daar nog eens bovenop dat jongens ook tijdens hun gehele
schoolcarrière hoofdzakelijk van vrouwelijke leerkrachten les krijgen en dus
opnieuw vooral vrouwelijke rolmodellen krijgen. Al bij de aanvang in het
kleuteronderwijs, krijgt het overgrote deel van de kinderen te maken met
een vrouwelijke kleuterleidster. In het lager onderwijs, wordt de kans om les
te krijgen van een man evenzeer alsmaar kleiner. In het secundair onderwijs
ligt het algemeen percentage vrouwen weliswaar nog niet zo ver boven de
50%, maar stellen we ook daar nog steeds een gestage groei van het
vrouwelijk personeel vast (zie hoofdstuk 1). Christine Tresignie bevestigde
dit in haar licentiaatsverhandeling. Zij vond op basis van haar analyses, dat
de schoolprestaties van jongens te lijden hebben onder het feit dat zij
studeren in een vrouwelijke omgeving waarin mannelijke positieve
rolmodellen in toenemende mate ontbreken (Tresignie, 2000). Ook voor het
lager onderwijs in Vlaanderen werden verontrustende verbanden gevonden.
Brutsaert stelde zo vast dat jongens significant hoger scoren op stress,
sociale isolatie, studie- en schoolvervreemding, naarmate het aantal
vrouwelijke leerkrachten procentueel toeneemt (Brutsaert, 1993). Ook hij
schreef dit toe aan het gebrek aan mannelijke rolmodellen voor jongens in
het lager onderwijs.

Anderzijds wordt de toename van vrouwelijke leerkrachten in het onderwijs
toegejuicht vanuit de positie van meisjes in het onderwijs. De vrouwelijke
leerkrachten, die een professionele loopbaan hebben uitgebouwd, fungeren
als rolmodellen voor meisjesleerlingen en onderstrepen op deze manier het
belang van studeren voor meisjes. Vooral met betrekking tot de prestaties
van meisjes op de vakken die traditioneel als ‘mannelijk’ worden
beschouwd, zoals wiskunde en wetenschapsvakken, wordt een sterkere
aanwezigheid van vrouwelijke rolmodellen geprezen (Li, 1999; Kennedy en
Parks, 2000). Uit onderzoek bleek dat meisjes die wiskunde kregen van
vrouwelijke leerkrachten veel positiever stonden ten aanzien van het vak,
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dan meisjes die wiskunde kregen van een mannelijke leerkracht (Li, 1999).
Vrouwelijke wiskunde leerkrachten zouden bijgevolg als rolmodellen
kunnen dienen voor meisjes zodat zij meer interesse en een positievere
attitude ten aanzien van wetenschapsvakken zouden ontwikkelen (Li, 1999).
Echter ook aangaande meisjes stellen een aantal auteurs, dat het gebrek
aan mannelijke rolmodellen ook voor hen een probleem vormt. Door de
onevenredige aanwezigheid van vrouwelijke en mannelijke rolmodellen,
zullen ook zij een te eenzijdige ontwikkeling kennen. Ook meisjes hebben
immers behoefte aan mannelijke rolmodellen, zodat zij een evenwichtige
persoonlijkheid ontwikkelen (Songtao, 2000).

5.3 Houdingen van vrouwelijke versus mannelijke leerkrachten

Waardevorming wordt alsmaar belangrijker in het onderwijs. Getuige
daarvan zijn de ettelijke internationale documenten gewijd aan
waardevorming (CIDREE, 1996; Delors, 1996; 1997). In Vlaanderen krijgt
het ontwikkelen van attitudes en houdingen zowel in de vakoverschreidende
als in de vakgebonden eindtermen een heel centrale plaats (Dunon en
Friebel, 1998; DVO, 1998). Onderzoek naar waardevorming op school zit
dan ook in de lift. In het onderzoek dat tot op heden in dit kader werd
verricht, vindt men één constante: niet de formele pogingen tot
waardeoverdracht, maar wel de informele manieren van waardeoverdracht
zijn het meest invloedrijk. Inzake waardevorming blijkt het verborgen of
hidden curriculum belangrijker dan het manifeste curriculum (Ehman,
1980; Klaassen, 1996; Elchardus, Kavadias en Siongers, 1998). Dit hidden
curriculum omhelst “de onbewuste en onbedoelde leerarrangementen en –
processen die potentieel of feitelijk van invloed zijn op leerlingen” (Klaassen,
1996). Het betreft zaken die de leerlingen nauwelijks opvallen, maar
desalniettemin een grote impact kunnen hebben op hun waarden.

Een belangrijke vorm van mogelijk latente overdracht is de filterfunctie die
de leraar vervult (Sachs en Smith, 1988; Klaassen, 1996). Een leerkracht is
weliswaar gebonden aan het officiële curriculum of leerplan, maar in de
dagelijkse lespraktijk wordt de leerstof samen met bepaalde interpretaties
en opvattingen die eigen zijn aan de persoonlijkheid van de leerkracht
aangebracht. Bij het overbrengen van de leerstof kan daar een
maatschappelijke of persoonlijke inkleuring aan gegeven worden. De
houdingen en opvattingen van de leraar oefenen dan ook een niet te
verwaarlozen invloed uit op de houdingen van de leerlingen. Leerkrachten
dragen, hetzij bewust, hetzij onbewust, houdingen over op leerlingen. In
vorig onderzoek stelden we onder meer een duidelijke overeenkomst vast
tussen de houding van leerkrachten ten aanzien van een aantal ethische
kwesties en de houding die hun leerlingen er tegenover hebben. Ook tussen
het welbevinden van de leerkrachten en het welbevinden van hun leerlingen
werden duidelijke verbanden vastgesteld (Elchardus, Kavadias en Siongers,
1998).
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In hoofdstuk drie stelden we vast dat mannelijke en vrouwelijke
leerkrachten van elkaar verschillen in hun houdingen. Deze verschillen
waren weliswaar niet bijzonder groot, maar toch konden we behoorlijk goed
mannelijke van vrouwelijke leerkrachten onderscheiden. Daarnaast
verschillen leerkrachten ook in hun gedrag als leerkracht. Vrouwelijke
leerkrachten zullen zo sneller de leerlingen loven bij correcte antwoorden,
maar  anderzijds zullen zij ook sneller feedback achterwege laten bij onjuiste
antwoorden. Vrouwelijke leerkrachten blijken vooral meer responsief na
succes, mannelijke leerkrachten zijn dan weer meer informatief en kunnen
makkelijker in gesprek gaan met studenten bij falen. Deze gedragingen
stemmen eveneens overeen met de traditionele noties die we hebben over de
mannelijke genderrol die eerder instrumenteel van aard is en de vrouwelijke
genderrol die expressief en solidair van aard is (Brophy, 1985). Ook bij
leerkrachten zijn houdingen en opvattingen dus duidelijk gendergebonden,
net als voor andere mannen en vrouwen in onze samenleving. De meer
tolerante, verdraagzame en sociale houdingen van vrouwelijke leerkrachten,
zouden in het kader van waardevorming op school tot positiever
gewaardeerde houdingen bij leerlingen leiden.

De feminisering van het leerkrachtenberoep betekent echter ook volgens
bepaalde auteurs dat het karakter en het gedrag van leerkrachten ‘softer’
geworden is. De feminisering van leerkrachten kan volgens hen dan ook
alleen maar negatieve consequenties hebben op het vlak van houdingen:

The feminization of teachers has obvious negative effects on the healthy
development of the students character and even personality, and hence on
the competitive type of talented people modern society needs. Wheter from
the perspective of individual members of society or of society as a whole, a
healthy character and personality should be well balanced both strong and
soft. It should possess the women’s gentleness, serinity, docility, patience,
generosity, and love; along with the strength, boldness, ruggedness,
independence, self-confidence, and dignity of men (Songtao, 2000: 41)

Ook hier is de interactie tussen het geslacht van de leerkracht en dit van de
leerlingen van belang. Belangrijk daarbij is dat het sterkste verschil optrad
in hun visie op rollenpatronen. Mannelijke leerkrachten bleken daarbij een
wat meer traditionele visie op de rolpatronen te hebben dan vrouwelijke
leerkrachten. Volgens bepaalde auteurs zouden bij mannelijke leerkrachten
bovendien deze seksestereotypes veel sterker meespelen in hun handelen en
optreden in de klas (Brutsaert, 1993).

Diezelfde houdingen van leerkrachten zouden tevens kunnen meespelen in
de verwachtingen die leerkrachten hebben ten aanzien van meisjes en
jongens. Leerkrachten socialiseren hun leerlingen door het communiceren
van gedragsnormen en verwachtingen, met inbegrip van normen en
verwachtingen gerelateerd aan genderrollen. Soms gebeurt dit expliciet,
wanneer leerkrachten bijvoorbeeld de leerlingen erop wijzen dat bepaalde
gedragingen niet passen bij jongens of bij meisjes. Echter nog vaker gebeurt
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dit op een impliciete en vaak niet bewuste manier door de leerkrachten
(Brophy, 1985). In hun algemene onderwijsbenadering, stelt Brophy,
hanteren mannelijke leerkrachten doorgaans mannelijke rolmodellen bij
hun gedrag en vrouwelijke leerkrachten doorgaans vrouwelijke rolmodellen.
Echter in hun interactie met leerlingen, blijken leerkrachten beide
geslachten te benaderen vanuit de leerling zijn of haar eigen genderrol.
Zowel mannelijke als vrouwelijke leerkrachten projecteren verwachtingen op
jongens die beantwoorden aan de mannelijke rol en op meisjes die
beantwoorden aan de vrouwelijke rol. Ook hier spreken de tot op heden
verrichte onderzoeken elkaar dus tegen.

5.4 Gendergebonden interactiepatronen

Een ander belangrijk aspect van het verborgen curriculum vormen de
interactiepatronen op school. Meerdere ‘differential treatment studies’ tonen
aan dat meisjes en jongens een andere behandeling krijgen in de klas en dit
ongeacht het onderwijsniveau of de gehanteerde observatiemethode
(Koehler, 1990). Deze verschillen bleken vooral gunstig voor jongens omdat
zij meer interacties hadden met leerkrachten, meer hulp en meer aandacht
kregen van leerkrachten. Bovendien blijken jongens meer informele
contacten te hebben met leerkrachten.

Men kan zich nu de vraag stellen of de verschillende interactiepatronen
tussen leerkrachten enerzijds en meisjes en jongens anderzijds, ook
verschillend zijn naargelang het geslacht van de leerkracht. Canada en
Pringle betrokken in hun studie naast het geslacht van de leerlingen en de
seksesamenstelling van de klas, ook het geslacht van de leerkracht. Zij
stelden daarbij vast dat vrouwelijk geleide gemengde klassen, meer
leerkracht- en minder leerlinggestuurd zijn dan de mannelijk geleide
gemengde klassen (Canada en Pringle, 1995). Het interactiepatroon van
vrouwelijke en mannelijke leerkrachten verschilde echter niet in de klassen
met uitsluitend meisjes. Het verschil in interactiestijl moet bijgevolg sociaal
geconstrueerd zijn. Vrouwelijke leerkrachten in niet-gemengde scholen gaan
zich meer mannelijk gedragen en omgekeerd gaan mannelijke leerkrachten
in dergelijke scholen zich meer vrouwelijk gedragen. Daarnaast stelden zij
vast dat in gemengde klassen vrouwelijke studenten meer betrokken worden
in het lesgebeuren wanneer de leerkracht een man was dan wanneer de
leerkracht een vrouw was. En ook hier werd dit verschil niet vastgesteld in
single-sex klassen. Ook hier gaat het dus om een sociale constructie. De
resultaten komen overeen met ander onderzoek waarin wordt gesteld dat
het verbale en interactieve gedrag van vrouwen sterk beïnvloed wordt door
de aanwezigheid van mannen en de gendercompositie van een groep. De
auteurs stellen dat de hier gevonden verschillen het product zijn van een
soort gemengd onderwijs dat een laissez-faire benadering naar
engenderment inhoudt, dat wil zeggen dat het zich grotendeels neerlegt bij
de bredere culturele constructie van gender.
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Eén van de beperkingen aan dergelijke studies is evenwel dat
interactiepatronen niet gekoppeld worden aan uitkomsten bij leerlingen,
hetzij cognitieve prestaties, hetzij houdingen. In recentere studies waar
prestaties wel werden gemeten, werden dezelfde verschillen gevonden in
interacties tussen leerkrachten en leerlingen en deze bleken eveneens in het
voordeel van jongens uit te draaien. Er werd dan ook verwacht dat jongens
op basis van deze interacties betere resultaten zouden behalen. Dit bleek
evenwel niet het geval (Koehler, 1990). Dit betekent volgens Koehler echter
niet dat verschillende interactiepatronen niet belangrijk zijn in het kader
van differentiële prestaties, maar eerder dat het niet de enige factor is die
meespeelt. Gelijkaardige behandelingen kunnen bijvoorbeeld verschillend
ervaren worden door verschillende studenten.

5.5 De feminiene schoolcultuur

De schoolcultuur is, onder meer door het overwicht van vrouwelijke
leerkrachten, maar tevens door het eerder feminiene karakter van de
onderwijswereld dat evenzeer de mannelijke leerkrachten met zich
meedragen in hun attitudes, heel feminien te noemen. Mannelijke
leerkrachten getuigen bijvoorbeeld net als de vrouwelijke leerkrachten van
veel burgerzin en zijn weinig racistisch en individualistisch ingesteld. In
onze samenleving worden nu precies ‘vrouwelijke’ kwaliteiten meer en meer
de norm. Van scholen verwacht men dan ook dat precies deze eerder
vrouwelijke attitudes en houdingen worden onderstreept in de ontwikkeling
en het leerproces van de leerlingen.

In het kader van waardevorming en bijvoorbeeld burgerschapsvorming,
wordt dit feminiene karakter van de school als zeer positief ervaren. Vanuit
de optiek van politieke socialisatie bijvoorbeeld is er veel aandacht besteed
aan gezagsverhoudingen en relaties tussen leerkrachten en leerlingen. In dit
kader kan tevens gewezen worden op de mogelijkheden van inspraak en
participatie bij leerlingen. Een open of democratisch klas- en schoolklimaat,
waar leerlingen open en vrij kunnen communiceren met leerkrachten en
directie, wordt gerelateerd aan meer democratische attitudes en gedragingen
zoals een hoger politiek vertrouwen en een lager politiek cynisme en
vervreemding, een hogere mate van tolerantie en een meer participatorische
oriëntatie (Ehman, 1980; Elchardus, Kavadias en Siongers, 1998; Hahn,
1998; De Groof, Elchardus en Stevens, 2001). Een dergelijk open en
democratisch klas- en schoolklimaat wordt in de literatuur vooral verbonden
aan vrouwelijk geleide scholen en vrouwelijke leerkrachten. Ook in de
discriminantanalyses die we hoger presenteerden, bleek dit trouwens het
geval.

In het kader van de cognitieve prestaties van leerlingen, wordt deze
feminiene schoolcultuur, echter als zeer bedreigend ervaren voor jongens.
Jongens gedragen zich zowel binnen als buiten school heel anders dan
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meisjes. Derks en Vermeersch bestudeerden in hun onderzoek de
verschillen tussen jongens en meisjes in hun opvattingen ten aanzien van
school en maatschappij (Derks en Vermeersch, 2001). De machohoudingen
van jongens kwamen daarin sterk tot uiting. Jongens gedragen zich
uitdagender en zijn meer weerspannig. Heel wat van hun opvattingen
getuigen van een eerder individualistische opstelling: mannen moeten sterk
in hun schoenen staan, van zich afbijten en zich niet al te solidair opstellen.
Het tonen van emoties is voor softies en watjes en past niet bij dit imago van
“echte” mannen. Van leerlingen verwacht men dat ze gehoorzaam zijn, zich
koest houden in de klas, samenwerken in de klas, …. Dergelijke
verwachtingen beantwoorden veeleer aan de vrouwelijke genderrol. Voor
jongens is het veel moeilijker hieraan te beantwoorden. Leerkrachten, en
vooral dan de vrouwelijke leerkrachten, hebben het wellicht moeilijker om
met dit machogedrag van jongens om te gaan. Hun mannelijke identiteit
maakt het hen dan ook moeilijk om gepast schoolgedrag te uiten (Tresignie,
2000). Jongens zelf hebben het vaak moeilijk omdat zij onderwijs over het
algemeen percipiëren als iets vrouwelijks. Zij doen dit niet zozeer omdat de
meeste van hun leerkrachten vrouwelijk zijn, maar vooral omwille van het
contrast tussen de cultureel voorgeschreven mannelijke genderrol en de rol
van een leerling in onze samenleving (Brophy, 1985). De eigenschappen die
men van leerlingen verwacht (de leerlingenrol) vertonen sterke gelijkenissen
met wat traditioneel in onze samenleving wordt bestempeld als ‘vrouwelijk’.
Het is dus vooral de ‘feminiene’ schoolcultuur die maakt dat jongens zich
niet zo goed in hun vel voelen op school en zich moeilijker kunnen vinden in
de rol van de leerling. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het gedrag van
jongens tegenreacties uitlokt bij leerkrachten, wat op zijn beurt dan weer
leidt tot conflicten en versterking van het ‘problematisch’ gedrag bij jongens.
Bovendien zullen machohoudingen die ingaan tegen de meer vrouwelijke
waarden die door zowel leerkrachten als school worden gepromoot, sneller
negatief gesanctioneerd worden. Meisjes zouden zich daarentegen veel beter
in hun sas voelen op school en bijgevolg ook meer gemotiveerd zijn.

Naast deze invloed op houdingen en gedragingen van leerlingen, kan ook de
feminiene schoolcultuur zijn invloed hebben op de prestaties en houdingen
van jongens en meisjes. Zo wordt gesteld dat jongens lagere punten behalen
en slechter presteren in taalvakken omdat de scholen ‘te feminien’ zijn of
omdat de overweldigende vrouwelijke leerkrachten niet effectief konden
beantwoorden aan leernoden van de jongens. Aan de andere zijde werd dan
gesteld dat meisjes in het secundair onderwijs geen denderende prestaties
neerleggen in wiskunde en wetenschapsgebieden omwille van
bevooroordeelde verwachtingen van leerkrachten op het vlak van
wiskundeonderwijs, wat nog altijd als eerder masculien wordt beschouwd
(Brophy, 1985).
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5.6 De effectiviteit van vrouwelijke versus mannelijke leerkrachten

De laatste jaren gebeurde er heel wat onderzoek naar de effectiviteit naar
scholen. Het is zeker niet de bedoeling hier een volledig overzicht te bieden
van alle mogelijke invloeden die een school kan hebben op de cognitieve
ontwikkeling van een leerling. Dit zou ons veel te ver leiden. Alvorens in te
gaan op de effectiviteit van vrouwelijk versus mannelijk onderwijspersoneel,
lijkt het ons toch niet overbodig even in te gaan op een algemene
bevindingen uit effectiviteitsonderzoek.

Scheerens en Bosker trachtten in hun studies een overzicht te bieden van
de meest relevante factoren in het kader van de effectiviteit van scholen. Op
basis van een literatuurstudie kwamen ze tot een multilevel-model met
indicatoren op het niveau van de leerling, klas, school en de omgeving. In dit
model werden zowel input-, proces-, output- als contextvariabelen
opgenomen (Scheerens, 1990; Bosker & Scheerens, 19976).

FIGUUR 1.  ALGEMEEN SCHOOLEFFECTIVITEIT MODEL, SCHEERENS

Context

(macroniveau)

Input  Proces Output

Schoolniveau (mesoniveau)

Klasniveau (microniveau)

De contextvariabelen in dit model zijn de kenmerken waarop de scholen zelf
geen of weinig vat hebben. Scheerens rekent tot deze contextvariabelen :

- de stimulans tot presteren  en de prestatiedruk die uitgaat van de hogere
bestuurlijke niveaus, b.v. het ministerie van onderwijs, de inrichtende
macht, inspectie en begeleidingsdienst,…

                                          
6 In 1997 werden aan het model een aantal nieuwe factoren toegevoegd op

procesniveau.
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- de impact van onderwijsconsumenten: de leerlingen, de ouders, het
bedrijfsleven, …. Zij kunnen eisen stellen aan het onderwijs en daardoor
de effectiviteit beïnvloeden

- De demografische kenmerken van de school, onder andere de
samenstelling van de schoolbevolking, de ligging en de grootte van de
school

- onderwijsvorm, -niveau en -soort

Tot de input-variabelen rekent Scheerens onder meer de ervaring van de
leerkracht en dit zowel op didactisch, inhoudelijk als opvoedkundig vlak, de
uitgaven per leerling en de betrokkenheid van de ouders.

De procesvariabelen zijn die kenmerken die gecontroleerd voor context en
input een effect teweegbrengen op de schooloutput. In deze procesvariabelen
maakt Scheerens een onderscheid naar indicatoren op schoolniveau en
indicatoren op klasniveau. Betreffende de procesvariabelen op schoolniveau
kwam Scheerens tot de volgende factoren:

- prestatiegericht schoolbeleid
- onderwijskundig leiderschap
- gezamenlijke planning van leerkrachten en consensus van leerkrachten
- kwaliteit van het aangeboden curriculum
- ordelijke atmosfeer, schoolklimaat
- evaluerend vermogen van de school

Deze aspecten oefenen elk op zich een positieve invloed uit op
schooleffectiviteit, maar daarnaast spelen tevens nog een aantal factoren op
klasniveau mee.  Scheerens onderscheidde hier de factoren:

- effectieve leertijd
- gestructureerd onderwijs
- adequate leerstofkeuze, differentiatie
- positieve verwachtingen over de prestaties van de leerlingen
- frequentie van het toetsen van de vorderingen van de leerlingen
- feedback en reinforcement
- klasklimaat

Het zijn vooral deze laatste procesindicatoren die al dan niet ten onrechte
worden geassocieerd met een vrouwelijk dan wel met een mannelijk
leiderschap in scholen, en met mannelijke dan wel vrouwelijke leerkrachten.
Ook hier lijkt de beschikbare onderzoeksliteratuur, vaak eenzijdige en
tegenstrijdige hypothesen te formuleren.

De negatieve oordelen over de effectiviteit van vrouwelijke leerkrachten
vormen hier evenwel een minderheid. Toch stellen bepaalde auteurs dat het
karakter en de aard van vrouwen maken dat zij slechtere leerkrachten zijn.
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Immers hun zachte geaardheid, maakt dat zij te tolerant zijn en te snel
toegeven aan hun leerlingen (Songtao, 2000):

What is even more worth noting is that the individual character and behavior
of teachers are becoming softer and weaker. Members of the group have
generally demonstrated such feminine traits as softness, gentleness,
serenity, sensitivity, conservatism, prudence, timidity, and weakness in their
individual character. They overly pursue the feminine moral culture; they are
too tolerant, conciliatory, restrained, and indulgent towards students
(Songtao, 2000): 40).

Vrouwelijke leerkrachten laten dus met andere woorden te snel met hun
voeten spelen en treden niet autoritair genoeg op. Ook wordt wel eens
gesteld dat vrouwelijke leerkrachten niet effectief les zouden kunnen geven
aan mannelijke leerlingen (Brophy, 1985).

Aan de andere kant hoort men de stelling dat vrouwen juist betere
leerkrachten zouden vormen. Vrouwen zijn immers meer dan mannen
gesocialiseerd voor het opvoeden, het onderhouden van interpersoonlijjke
relaties en voor het uitbouwen van een zorgzame omgeving waarin jongeren
kunnen opgroeien. De lagere tolerantie van ongepast gedrag zou bij
mannelijke leerkrachten dan ook juist een negatieve invloed hebben op hun
effectiviteit.

Ook de hoger geschetste ‘vrouwelijke’ directiewereld vertoont sterke
gelijkenissen met wat belangrijk geacht wordt in het kader van de ‘effectieve
school’. In literatuur omtrent de effectiviteit van scholen, worden zaken
zoals het aanmoedigen van goede prestaties, onderwijskundig –in plaats van
administratief- leiderschap,  een ordelijk, gedisciplineerd, rustig en
ondersteunend schoolklimaat, een regelmatige evaluatie van de vooruitgang
van leerlingen, ondersteuning van leerkrachten, een democratisch
schoolklimaat, … als zeer belangrijk beschouwd (Scheerens, 1989; Bosker
en Scheerens, 1997; Elchardus, Kavadias en Siongers, 1998) Of zoals Bach
het stelt:

The ideal principal must now cultivate all the virtues that have always been
expected of the ideal woman. Women have finally lucked out by having
several thousand years to train for jobs where muscles are out and
persuasion is in! (Bach, 1976): 465)

De literatuur over vrouwelijke leerkrachten is wat minder uitgebreid, maar
ook daar worden hun kwaliteiten in de meer recente literatuur als zeer
bevorderlijk en effectief beschouwd. Echter in de analyses die we uitvoerden
naar de visie van mannelijke en vrouwelijke leerkrachten op onderwijs,
kwamen geen grote verschillen aan het licht. En de
effectiviteitsbevorderende factoren in de klas, zijn nu eens meer van
toepassing op vrouwelijke leerkrachten, dan weer meer op mannelijke
leerkrachten.
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5.7 De invloed van de feminisering van het leerkrachtenberoep:
Overroepen of niet?

In bovenstaande hoofdstuk, werd getracht een overzicht te geven van wat
men in de (onderzoeks)literatuur ziet als mogelijke consequenties van de
feminisering van het leerkrachtenberoep. Wat echter vooral opvalt als
gekeken wordt naar de tot hiertoe geponeerde stellingen zijn de
tegenstrijdigheden. De verschillende documenten die in dit hoofdstuk
werden aangehaald, wijzen vaak op tegengestelde effecten. Door sommige
auteurs wordt de vervrouwelijking van het onderwijspersoneel geloofd om
zijn positieve gevolgen, anderen wijzen dan weer vooral op de negatieve
effecten van deze vervrouwelijking. Vaak worden deze consequenties van de
feminisering van het leerkrachtenberoep ook geponeerd, zonder
voorafgaandelijk onderzoek. Slechts een deel van de auteurs staaft hun
stellingen met onderzoek. Toch blijkt dat er een tendens is om te stellen dat
vrouwelijke leerkrachten positiever zijn voor meisjes en negatiever voor
jongens. Gegeven de sterke samenhang tussen het geslacht van
leerkrachten en leerlingen, kan dit eigenlijk beschouwd worden als een
pleidooi voor terug meer gescheiden onderwijs.

Los van de inconsistente resultaten uit onderzoek, waarin men de ene keer
positieve en de andere keer negatieve invloeden van vrouwelijke
leerkrachten noteert, zijn er tevens de wetenschappelijke studies die geen
enkel significante samenhang vinden tussen het geslacht van leerkrachten
en prestaties of houdingen van hun leerlingen. In een overzicht van studies
die dit onderwerp onderzochten, stelde Brophy (1985) dat, alhoewel er
enkele studies zijn die indiceren dat kinderen beter presteren bij
leerkrachten van hetzelfde geslacht, de meeste studies aantonen dat er geen
verschil is. Bovendien vond hij een aantal studies die eerder een licht
voordeel zagen in het les krijgen van leerkrachten van een ander geslacht.
Het dient ook gezegd, zo spectaculair zijn de verschillen tussen mannelijke
en vrouwelijke leerkrachten in onze analyses ook niet. Zowel in de
discriminantanalyse op basis van maatschappelijke houdingen als deze op
basis van schoolgebonden opvattingen, werd nog niet 70% van de
leerkrachten juist geklasseerd als zijnde een man of een vrouw. Bij de
leerlingen daarentegen werd 76% juist geklasseerd als zijnde een jongen of
meisje. Tevens in onderzoek naar gedragingen van leerkrachten, wordt
gesteld dat over het algemeen mannelijke en vrouwelijke leerkrachten veel
meer op elkaar gelijken dan verschillen van elkaar (Brophy, 1985).

Brophy en Good onderzochten in de jaren ‘70 van vorige eeuw reeds of
mannelijke leerlingen zich inderdaad moeilijk konden identificeren met
vrouwelijke leerkrachten. Zij rapporteerden gemengde resultaten, zij het wel
dat de studenten neigden de voorkeur te geven aan leerkrachten van
hetzelfde geslacht (Brophy, 1985). Enkele studies wezen erop dat leerlingen
beter zouden presteren wanneer ze onderwezen werden door een leerkracht
van hetzelfde geslacht. Maar ook hier, bleken over het algemeen de meeste
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studies geen significante verbanden te tonen. En de studies die een licht
voordeel vertoonden voor leerkrachten van hetzelfde geslacht werden
gebalanceerd door andere studies die dan weer een licht voordeel toonden
voor leerkrachten van het andere geslacht (Brophy, 1985). Over het
algemeen bleek ook toen dus het geslacht van de leerkracht weinig invloed
te hebben op de prestaties van leerlingen. Zij vonden in de verschillende
studies die ze bestudeerden, dat klassen met mannelijke leerkrachten
dezelfde genderverschillen rapporteerden als klassen met vrouwelijke
leerkrachten. Ook naar interactiepatronen tussen leerlingen en leerkrachten
in de klas werden geen significante verbanden gevonden tussen het geslacht
van een leerkracht en dit van de leerlingen. En eveneens naar behandeling
van leerlingen in de klas, maakte het niet uit of de persoon vooraan in de
klas dan wel man of vrouw was (Brophy, 1985). Zij concluderen dan ook dat
niet zozeer het geslacht van de leerkracht een rol speelt, maar wel het
geslacht van de leerling. Weliswaar gaat het in deze studies louter om het
geslacht van de leerkracht en niet zozeer hun genderassociatie. Niet
iedereen is er dan ook van overtuigd dat het genderverschil bij leerkrachten
zal leiden tot systematische effecten op de leerlingen. Volgens een aantal
auteurs is de invloed van het geslacht van leerkrachten dan ook overroepen.

Bovendien wijst onderzoek bij leerlingen in elk geval uit dat zij de
kwaliteiten die zijzelf positief evalueren bij leerkrachten zowel toeschrijven
aan mannelijke als vrouwelijke leerkrachten (Lahelma, 2000). Aspecten
zoals eerlijkheid, een gevoel voor humor, attentheid en vriendelijkheid
worden zowel met vrouwelijke als mannelijke leerkrachten geassocieerd.
Daarnaast achten de leerlingen de onderwijskwaliteiten, veeleer dan
persoonlijke eigenschappen, van hun leerkrachten belangrijk. Zowel meisjes
als jongens apprecieerden leerkrachten die kunnen lesgeven, die
verschillende onderwijsmethodes hanteren en die behulpzaam zijn.
Daarenboven hebben ze het liefst leerkrachten die niet schreeuwen en
tieren, die niet te veel huiswerk geven en niet al te strikt zijn, maar die
desalniettemin ervoor zorgen dat hun leerlingen werken. Maar geen van
deze aspecten verbinden ze uitsluitend aan mannelijke of vrouwelijke
leerkrachten.

Maar ook inzake de relatie tussen het geslacht van leerkrachten en dit van
hun leerlingen, stelt Li (1999) dat eerder de cultuur dan het geslacht van
leerkrachten bijdraagt tot genderverschillen in prestaties en opvattingen. De
correlatie tussen het geslacht van de leerkracht en de genderverschillen in
prestaties en opvattingen werd dan ook voornamelijk bevestigd in onderzoek
in niet Westerse landen.

In dit onderzoek willen we nu verder de invloed nagaan van
geslachtskenmerken van leerkrachten en directie op leerlingen in het
Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen. We bekijken daarbij zowel de
cognitieve prestaties als de houdingen van jongeren. In de prestaties maken
we verder nog een onderscheid tussen prestaties op microniveau en
prestaties op macroniveau. Prestaties op microniveau verwijzen naar scores
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op testen, gestandaardiseerde toetsen of examens. Daarnaast willen we in
dit stuk ook de invloed nagaan van geslachtskenmerken op de
schoolloopbaan van jongeren, een prestatie op macroniveau.
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6 Impact van sekseratio op de schoolloopbaan van jongeren

In dit hoofdstuk zullen we ons richten op de impact van geslachts- en
genderinvloeden van leerkrachten en directie op de schoolloopbaan van
leerlingen.

6.1 Een korte introductie in de analysemethode: multilevel analyse

Om effecten van de kenmerken van leerlingen op een statistisch
verantwoorde wijze te kunnen onderscheiden van die van scholen, dienen
we rekening te houden met de manier waarop de gegevens werden
verzameld. Alle leerlingen, zowel in de TIMSS-enquête als in het
waardeonderzoek, werden klassikaal bevraagd. Zowel in de TIMSS-enquête
als in het waardeonderzoek werd gewerkt met een steekproef van scholen. In
het waardeonderzoek werden vervolgens alle leerlingen uit het zesde jaar
bevraagd. In het TIMSS-onderzoek werd nog een verdere selectie van
klassen uit het tweede jaar gemaakt, maar ook hier werden vervolgens alle
leerlingen uit de geselecteerde klassen bevraagd. Gewone multivariate
regressie kunnen we daarom niet hanteren als analysemthode, vermits onze
leerlingen niet los van elkaar werden getrokken. Indien we in het kader van
het waardeonderzoek, bijvoorbeeld 4727 leerlingen uit 4727 verschillende
scholen hadden geselecteerd, dan zou een gewone multivariate regressie
perfect gekund hebben. Het gebruik van gewone multivariate regressie zou
ook minder problematisch zijn, als de leerlingenbevolkingen van de
verschillende scholen gemiddeld op elkaar zouden lijken. Maar ook dit is
zeker niet zo. Het is algemeen geweten dat leerlingen binnen scholen veel
sterker lijken op elkaar, en dat scholen onderling sterk verschillen.

Een deel van die homogeniteit binnen scholen is een gevolg van wat men
‘zelfselectie’ zou kunnen noemen: leerlingen zijn niet toevallig over de
scholen verdeeld. Ouders hebben preferenties voor scholen en die
preferenties hangen samen met een aantal sociale kenmerken. Dit heeft tot
gevolg dat een welbepaalde school geen precieze afspiegeling is van de
maatschappij, maar een concentratie van leerlingen met bepaalde
kenmerken. Deze ongelijke verdeling van achtergrondkenmerken bepaalt
voor een deel het gemiddelde op schoolprestaties en houdingen van
leerlingen. We moeten in staat zijn om het effect van de individuele
kenmerken los te koppelen van het effect van de ‘clustering’ van
respondenten en de concentratie van kenmerken. Homogeniteit van
houdingen kan ook het gevolg zijn van de interactie van leerlingen op
school. Men kan verwachten dat jongeren die geruime tijd samen zitten voor
een groot deel van de dag en dit vijf dagen per week, elkaar beïnvloeden in
hun manier van denken en van doen. En ook de school zelf kan een zekere
homogeniteit bewerkstelligen door een aantal van haar kenmerken.
Schoolkenmerken, zoals bijvoorbeeld schoolcultuur, zijn voor alle leerlingen



(68)

van één school dezelfde. Als we gebruik maken van gewone multivariate
analysetechnieken en we nemen schoolkenmerken op in onze model, dan
leidt dit tot overschatting van het significantieniveau van dit kenmerk
(Goldstein, 1995). De significantietoets wordt immers niet berekend
rekening houdend met het aantal scholen, maar wel met het aantal
leerlingen die elk de schoolwaarde krijgen op dit kenmerk. Op die manier is
het effect van het schoolkenmerk ten onrechte veel sneller significant.

Voor deze drie problemen – het feit dat de gegevens statistisch niet
onafhankelijk zijn van elkaar, dat ze gegroepeerd zijn binnen
schoolbevolkingen die onderling verschillen en het feit dat schoolkenmerken
zelf een invloed kunnen uitoefenen – proberen multilevel analysetechnieken
een oplossing te bieden. Multilevel modellen zijn ontworpen als een
verfijning van de standaard lineaire modellen, aangepast voor hiërarchisch
gestructureerde gegevens. Deze maken het mogelijk tot relatief betrouwbare
schattingen te komen van de onderscheiden instroom- of leerlingeneffecten
enerzijds en schooleffecten anderzijds. Dergelijke modellen zijn preciezer in
het schatten van effectparameters omdat er voor beide niveaus, leerling en
school, een apart model geformuleerd wordt. Op elk niveau wordt het
algemeen verband gemodelleerd evenals de mate van afwijking van dit
verband, het residu (de randomcomponent). Een 2-level model kan dus 2
residuele componenten bevatten, een voor de level-1 eenheden en een voor
de eenheden op niveau 2. Dit betekent dat we correctere schattingen krijgen
van de standaardfouten. Daarbij houden de multilevel modellen ook
rekening met het relatief gewicht van elke hiërarchische eenheid, in ons
geval de scholen. De precisie van de parameterschattingen wordt afhankelijk
gesteld van het aantal niveau1-eenheden binnen elke niveau2-eenheid. Om
schooleffecten te schatten wordt de invloed van een school met weinig
leerlingen beperkt. Iedere school krijgt als het ware een coëfficiënt
afhankelijk van de schoolgrootte.

Het probleem van de homogeniteit van scholen wordt door deze opsplitsing
van residuele varianties op 2 niveaus grotendeels opgevangen doordat
rekening kan worden gehouden met enerzijds mogelijke verschillen tussen
leerlingen binnen scholen en anderzijds mogelijke verschillen tussen
scholen. De effecten van leerlingenkenmerken worden uitgezuiverd op
schoolniveau en de invloeden van schoolkenmerken kunnen worden
uitgezuiverd voor leerlingenkenmerken. Op die manier krijgt men zicht op
het effect van gegroepeerde data of op de grotere homogeniteit van
antwoorden die binnen een school ontstaat omdat de leerlingen elkaar
kunnen beïnvloeden.

Een van onze afhankelijke variabelen, namelijk de variabele die het
bisgedrag meet, is een dichotome variabele. Ofwel heeft de leerling gebist op
de huidige school, ofwel niet. De verdeling van deze variabele is bovendien
scheef. Er zijn in verhouding veel meer niet-bissers dan bissers. Door deze
dichotomie en scheve verdeling kunnen we, voor een correcte statistische
analyse, geen gebruik maken van gewone lineaire regressie. Deze techniek
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zou immers tot foute schattingen van de parameters kunnen leiden.
Logistische regressie is  hier aangewezen. Het gebruik van logistische
regressie laat de onderzoeker toe om de aan- of afwezigheid van een
bepaalde uitkomst- te voorspellen aan de hand van een aantal
onafhankelijke variabelen. Een statistisch programma dat logistische
regressie voor multilevel toelaat is Mixno (Mixed-effects Nominal Logistic
Regression)7.

Bij de ontwikkeling van de modellen zullen we steeds op dezelfde wijze te
werk gaan. We starten telkens met het schatten van het bruto schooleffect
(Bryk en Raudenbush, 1992; Goldstein, 1995; Bosker en Scheerens, 1997).
In deze bruto modellen zijn geen verklarende variabelen ingevoegd. De enige
vaste parameter, het intercept, geeft de algemeen gemiddelde score op de
schaal weer (in de kolommen B), met de bijbehorende standaardfout (kolom
S.E.) en significantie (kolom P). In het onderste gedeelte van de tabel staan
de random parameters. Deze geven de mogelijke variantie weer op
respectievelijk het niveau van de het individu (level 1) en van de school (level
2).

We zullen in onze analyses in dit en volgende hoofdstukken ook steeds
aparte modellen opbouwen voor jongens en voor meisjes. We doen dit ten
eerste omdat er tussen de sekseratio van de leerkrachten en de sekseratio
van de leerlingen een zeer sterke samenhang bestaat (in het
waardeonderzoek: R=0,9). In jongensscholen ligt ook het percentage
mannen bij de leerkrachten veel hoger en in meisjesscholen ligt het
percentage vrouwelijke leerkrachten dan weer merkelijk hoger. Met een
dergelijke samenhang is het vrijwel onmogelijk om de effecten van de
sekseratio van de leerkrachten te onderscheiden van deze van de leerlingen.
Het zou wel eens om een schijnverband kunnen gaan, waarin niet het
geslacht van leerkrachten doorslaggevend is maar wel dit van de leerlingen.
Om dit probleem te omzeilen zullen de analyses apart uitgevoerd worden
voor jongens en meisjes. Ten tweede doen we dit omdat in de literatuur en
vorige onderzoeken vooral de interacties tussen het geslacht van
leerkrachten en het geslacht van leerlingen sterk beklemtoond werden. We
willen ook in onze analyses nagaan of het geslacht van leerkrachten een
verschillende invloed heeft op jongens en op meisjes. Omdat de modellen te
complex zouden worden door het invoeren van verschillende
interactietermen, opteren we ervoor deze differentiële invloed na te gaan
door aparte modellen op te bouwen voor jongens en voor meisjes.

                                          
7 Voor meer informatie omtrent dit programma verwijzen we naar de ‘users

manual’ (te vinden op http://www.uic.edu/~hedeker/mix.html).
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6.2 Beschrijving van de afhankelijke variabele ‘de schoolloopbaan’

In het waardeonderzoek (OBPWO 95.03) dienden de leerlingen terug de
blikken op hun middelbare schoolcarrière. Aan de hand van een schema (zie
volgende pagina) konden ze hun hele schoolcarrière reconstrueren. Zij
deden dit onder begeleiding van de onderzoekers. Op basis van deze
reconstructie van de schoolloopbaan konden verschillende prestatiematen
worden opgebouwd. We bekeken voor elk van deze prestatiematen de
correlatie met het percentage vrouwelijke leerkrachten op school en met het
geslacht van de directie.



(71)

FIGUUR 2. VRAAG OMTRENT SCHOOLLOOPBAAN LEERLINGEN UIT HET WAARDEONDERZOEK (OBPWO

95.03)

In de volgende tabel vul je je schoolloopbaan in. Voor elk schooljaar duid je aan of je in
het lager onderwijs zat (LO) in het algemeen secundair onderwijs (ASO), in het
technisch secundair onderwijs (TSO) of in het beroepssecundair onderwijs (BSO). Duid
eveneens aan welk jaar je toen volgde (1-6) en welk attest je op het einde van dat
schooljaar behaalde. Een A-attest betekent dat je zonder problemen het volgende
leerjaar kan aanvatten. Een B-attest wil zeggen dat je het volgende leerjaar kan
aanvatten maar van richting moet veranderen en een C-attest betekent dat je het
leerjaar moet overdoen. Vul in tot in je eerste leerjaar van de lagere school.

Schooljaar Schooltype

(omcirkel het gepaste)

Jaar

(omcirkel het gepaste)

Attest

(omcirkel het
gepaste)

1996-1997 ASO TSO BSO LO ANDERE 6 - - -
1995-1996 ASO TSO BSO LO ANDERE 6 5 A B C
1994-1995 ASO TSO BSO LO ANDERE 6 5 4 A B C
1993-1994 ASO TSO BSO LO ANDERE 6 5 4 3 A B C
1992-1993 ASO TSO BSO LO ANDERE 6 5 4 3 2 A B C
1991-1992 ASO TSO BSO LO ANDERE 6 5 4 3 2 1 A B C
1990-1991 ASO TSO BSO LO ANDERE 6 5 4 3 2 1 A B C
1989-1990 ASO TSO BSO LO ANDERE 6 5 4 3 2 1 A B C
1988-1989 ASO TSO BSO LO ANDERE 6 5 4 3 2 1 A B C
1987-1988 ASO TSO BSO LO ANDERE 6 5 4 3 2 1 A B C
1986-1987 ASO TSO BSO LO ANDERE 6 5 4 3 2 1 A B C
1985-1986 ASO TSO BSO LO ANDERE 6 5 4 3 2 1 A B C
1984-1985 ASO TSO BSO LO ANDERE 6 5 4 3 2 1 A B C
1983-1984 ASO TSO BSO LO ANDERE 6 5 4 3 2 1 A B C
1982-1983 ASO TSO BSO LO ANDERE 6 5 4 3 2 1 A B C
1981-1982 ASO TSO BSO LO ANDERE 6 5 4 3 2 1 A B C
1980-1981 ASO TSO BSO LO ANDERE 6 5 4 3 2 1 A B C
1979-1980 ASO TSO BSO LO ANDERE 6 5 4 3 2 1 A B C
1978-1979 ASO TSO BSO LO ANDERE 6 5 4 3 2 1 A B C
1977-1978 ASO TSO BSO LO ANDERE 6 5 4 3 2 1 A B C
1976-1977 ASO TSO BSO LO ANDERE 6 5 4 3 2 1 A B C
1975-1976 ASO TSO BSO LO ANDERE 6 5 4 3 2 1 A B C
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TABEL 35. PRESTATIEMATEN EN SCHOOLLOOPBAANVARIABELEN EN HUN SAMENHANG MET GESLACHT VAN DE DIRECTIE EN DE SEKSERATIO VAN LEERKRACHTEN

Naam Label Codes of range geslacht directie % vrouwelijke
leerkrachten. Op

school
BIS_SO Ooit gebist in het secundair onderwijs 0: nooit gebist

1: ooit gebist
.095** -,124**

L5 Aantal keer gebist in het secundair onderwijs 0 – 5 .088** -,130**
ZIBTL6 Blijven zitten in het zesde jaar 0: niet blijven zitten

1: blijven zitten
-,002 -,096*

ZITBL56 Blijven zitten in het vijfde of zesde jaar 0: niet blijven zitten
1: blijven zitten

,059** -,109**

JACHTER Aantal jaren schoolachterstand op basis van
leeftijd

0 – 8 ,088** -,167**

ACHTER Niet op leeftijd 0: op leeftijd
1: niet op leeftijd

,096** -,142**

LASO ASO-leerling 0: geen ASO leerling
1: ASO leerling

-,185** ,129**

LBSO BSO-leerling 0: geen BSO leerling
1: BSO leerling

,100** -,070**

LTSO TSO-leerling 0: geen TSO leerling
1: TSO leerling

,104** -,071**

ASO_4typ ASO-richting in vier groepen (cf. Brutsaert):
alleen voor ASO leerlingen

1: ec.-mod. Talen (MT), menswet.
2: ec. Of MT-wisk., MT-wetensch., sportwet.
3: grieks-latijn, latijn-MT, grieks of latijn-
wetensch. , wetensch.-wisk.
4: latijn of grieks-wisk.

-,139** -,017

OVER_BC Ooit vormovergang met B of C-attest? 0: nooit
1: ooit

,102** -,034*

OVER_ABC Ooit vormovergang met A, B of C-attest 0: nooit
1: ooit

,184** -,118**

L8 Aantal vormovergangen op A-attest 0 – 4 ,139 -,121**
L9 Aantal vormovergangen op B-attest 0 – 2 ,101 -,006
L10 Aantal vormovergangen op C-attest 0 – 2 ,032* -,056**
REGELMAT Nooit gebist of vormovergang 0: geen regelmatige schoolloopbaan

1: regelmatige schoolloopbaan
-,138** ,140**

BOSKER Leerjarenladder (Bosker et al., 1985) 1:  BSO/5 (keer bissen)
2:  TSO/5 of BSO/4
3:  ASO/5 of TSO/4 of BSO/3
4:  ASO/4 of TSO/3 of BSO/2
5:  ASO/3 of TSO/2 of BSO/1
6:  ASO/2 of TSO/1 of BSO/0
7:  ASO/1 of TSO/0
8:  ASO/0

-,158** ,156**

DROPOUT Ooit buitengezet op school? 0: nooit
1: ooit

,025 -,070**

(***p<=0.001; **p<=0.01; * p<=0.05)



(73)

De sterkste correlatie met het geslacht van de directie vinden we voor de
onderwijsvorm waarin men in het zesde jaar zit (vnl. ‘LASO’) en voor het
veranderen van onderwijsvorm (‘over_abc’). Zoals hoger reeds gesteld, staan
mannen meer aan het hoofd van ASO-scholen. Wat betreft de samenhang
met de sekseratio bij de leerkrachten, vinden we de sterkste correlaties met
het aantal jaren schoolachterstand, het al dan niet op leeftijd zitten en
eveneens met de vorm waarin men zit. We opteren er evenwel voor de
verdere analyses uit te voeren op het bissen van leerlingen. Het aantal jaren
schoolachterstand, evenals het op leeftijd zitten heeft immers ook
betrekking op de eventueel opgelopen achterstand in het lager onderwijs en
hierop kan de sekseratio van het huidige leerkrachtencorps bijgevolg geen
impact gehad hebben. Vrouwen geven verhoudingsgewijs meer les in ASO-
richtingen, vandaar de sterkere correlatie. De vorm waarin de leerlingen
schoollopen zullen we wel als controlevariabele opnemen in de analyses op
het bissen, vermits we kunnen aannemen dat er in ASO-richtingen minder
gebist zal zijn. Verder opteren we ervoor om de dichotome variabele ‘al dan
niet gebist’ te gebruiken omwille van de ongelijke spreiding bij de variabele
die het aantal keer bissen meet: 18,6% heeft een keer een jaar moeten
overdoen in zijn secundaire schoolloopbaan, 6,1% 2 keer, 1,3% 3 keer en
0,2% heeft 4 of 5 keer een jaar overgedaan. Bovendien is deze variabele ook
interessant in het kader van differentiële presteren van jongens en meisjes.
‘bissen in het secundair onderwijs’ is de indicator van schoolprestaties
waarop jongens en meisjes immers het sterkst verschillen (gamma = -0.356)
(Derks en Vermeersch, 2001).

Echter ook het gebruik van een dichotome variabele voor het bisgedrag in
het secundair onderwijs is niet geheel probleemloos. Bij deze prestatiemaat
wordt immers teruggeblikt op de gehele secundaire schoolloopbaan. We
beschikken enkel over school- en leerkrachtengegevens van de school
waarin men de leerlingen bevraagd heeft, op het einde van de secundaire
schoolloopbaan dus. Leerlingen kunnen even goed gebist hebben in een
andere school waarin ze voordien les volgden. Meer nog, vaak leidt een
negatief verdict op een school tot de overstap naar een andere school.
Daarom kunnen we de invloed van de sekseratio, alsook het geslacht van de
directie enkel koppelen aan het bisgedrag in de school waar de leerlingen in
het zesde jaar werden bevraagd.

In de uitwerking van onze analyses kunnen we nu twee pistes bewandelen.
Een eerste mogelijkheid bestaat erin enkel de leerlingen die het secundair
onderwijs altijd op dezelfde school gezeten hebben, te betrekken in onze
analyses. Echter, leerlingen die ooit van school zijn veranderd, vormen geen
‘toevallige’ groep die niet systematisch van andere leerlingen verschilt.
Leerlingen die vaker van school zijn veranderd, hebben een meer
onregelmatige schoolloopbaan dan de anderen. Zo heeft van de  leerlingen
die nooit van school veranderd zijn tijdens het secundair onderwijs 13% wel
eens een jaartje moeten overdoen in het secundair onderwijs. Bij de
leerlingen die evenwel één of meerdere keren van school veranderd zijn in
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het secundair onderwijs, heeft 44% tijdens zijn secundaire schoolcarrière
minstens een jaar gebist. Door de groep van schoolveranderaars niet op te
nemen in de analyse, bestaat de kans op een systematische vertekening van
onze resultaten.

Een tweede en betere piste bestaat er in om enkel het bissen op de huidige
school te analyseren. Met de huidige school wordt de school bedoeld waar
de leerlingen zaten op het moment dat de gegevens werden verzameld. Een
dichotome variabele wordt geconstrueerd waarbij enkel de leerlingen die ooit
op de ‘huidige’ school moeten bissen hebben, een score 1 krijgen. Zowel de
leerlingen die nooit moeten blijven zitten hebben in hun secundaire
schoolloopbaan, als de leerlingen die op een andere school moeten blijven
zitten hebben –en die dit niet herhaald hebben op de huidige school- krijgen
een score 0 op deze variabele. Op die manier zijn de schoolkenmerken op
alle leerlingen van toepassing zonder dat er leerlingen verloren gaan. Het
percentage bissers ligt bij deze nieuwe variabele uiteraard een stuk lager.

TABEL 36. HET PERCENTAGE BISSERS BIJ JONGENS EN MEISJES, EEN VERGELIJKING TUSSEN BISSEN IN

HET HELE SECUNDAIR EN HET BISSEN OP DE HUIDIGE SCHOOL (DATA OBPWO 95.03)

Ooit gebist in
secundair onderwijs

Gebist op huidige school

Jongens 34.0% 18.5%
Meisjes 19.6% 10.6%

6.3 Invloed van geslachtskenmerken van het leerkrachtencorps en de
directie op het bisgedrag van leerlingen

Alvorens te starten met de multilevel analyses dient eerst de vraag
beantwoord te worden of er zich inderdaad systematische verschillen op het
niveau van de scholen voordoen. Indien dit niet het geval is, heeft het weinig
zin verdere analyses uit te voeren. Het bisgedrag van de leerlingen zal dan
immers niet samenhangen met schoolkenmerken, in casu de sekseratio van
de leerkrachten en het geslacht van de directie. We gaan dit na aan de hand
van de intraclustercorrelatie of de intraschoolcorrelatie (Rho). Deze
intraschoolcorrelatie geeft de verhouding van de gevonden variantie op
schoolniveau ten opzichte van de totale variantie (variantie op schoolniveau
+ restvariantie) weer. Indien deze intraschoolcorrelatie zeer klein is,
betekent dit dat de school en bijgevolg ook schoolkenmerken weinig invloed
zullen hebben op de afhankelijke variabele. Zowel voor de jongens als de
meisjes stellen we evenwel een vrij hoge intraschoolcorrelatie vast. Bij
meisjes bedraagt de intraschoolcorrelatie bij het nulmodel, d.w.z. het model
waarin alleen de afhankelijke variabele wordt opgenomen, 0,187 en bij
jongens bedraagt deze 0,223. Het al dan niet bissen blijkt bij jongens dus
veel meer te verschillen van school tot school, dan dat dit bij meisjes het
geval is.
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Wanneer de analyses worden uitgevoerd, stellen we ook alleen bij de jongens
een betekenisvolle sekseinvloed vast. De parameters (B’s) in de tweede
kolom zijn log odds, de parameters in kolom 3 geven de probabiliteiten weer.
Bij dichotome verklarende variabelen, zoals het geslacht van de directie,
zullen in de hier gepresenteerde analyses de log odds gelijk zijn aan 0 en de
probabiliteiten gelijk zijn aan 1, wanneer beide categorieën evenveel kans
hebben om gebist te hebben in hun huidige school. Wanneer de
referentiecategorie meer kans heeft om te bissen dan zullen de log odds
negatief zijn en de probabiliteiten kleiner dan 1 zijn. Bij intervalsvariabelen,
zoals de proportie vrouwelijke leerkrachten in de school, zullen de log odds
en de probabiliteiten, respectievelijk 0 en 1 zijn wanneer het bissen in de
huidige school totaal onafhankelijk is van de proportie vrouwelijke
leerkrachten op school. Wanneer de kans op bissen toeneemt naarmate er
proportioneel meer vrouwelijke leerkrachten zijn op school, dan zullen de
log odds (B) een positieve waarde hebben en exp(b) groter zijn dan 1.
Omgekeerd zullen de log odds negatief zijn en exp(b) kleiner zijn dan 1,
wanneer de kans op bissen in de huidige school afneemt naarmate er
relatief meer vrouwelijke leerkrachten zijn in de school.

TABEL 37. LOGISTISCH MULTILEVEL MODEL: IMPACT VAN HET % VROUWELIJKE LEERKRACHTEN IN DE

SCHOOL EN HET GESLACHT VAN DE DIRECTIE OP BISSEN IN DE HUIDIGE SCHOOL BIJ MEISJES

(OP BASIS VAN GEGEVENS VAN HET WAARDEONDERZOEK, OPBWO 95.03)

PARAMETER B Exp(b) Std.
Fout

P-waarde8

Intercept -2.365 0.789 0.169 0.000
Prop. Vr. leerkrachten in de school -0.711 0.491 0.645 0.270
Geslacht van de directie (0=man) 0.153 1.165 0.281 0.586
Rho= 0.136

TABEL 38. LOGISTISCH MULTILEVEL MODEL: IMPACT VAN HET % VROUWELIJKE LEERKRACHTEN IN DE

SCHOOL EN HET GESLACHT VAN DE DIRECTIE OP BISSEN IN DE HUIDIGE SCHOOL  BIJ JONGENS

(DATA OBPWO 95.03)

PARAMETER B Exp(b) Std.
Fout

P-waarde

Intercept -1.715 0.180 0.129 0.000
Prop. Vr. leerkrachten in de school -1.060 0.346 0.601 0.078
Geslacht van de directie (0=man) 0.861 2.366 0.396 0.028
Rho= 0.156

De invloed van zowel de sekseratio van de leerkrachten als van het geslacht
van de directie loopt bij meisjes en jongens dus gelijk. Een meer vrouwelijk
leerkrachtenteam blijkt zowel bij jongens als meisjes samen te gaan met
minder bissen, maar het effect van de sekseratio is bij beiden niet
significant. Ook de samenhang met het geslacht van de directie blijkt bij

                                          
8 Deze p-waarde werd berekend op basis van de Wald-test
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beiden in dezelfde richting te verlopen, al is het hier wel in de omgekeerde
richting. Bij vrouwelijke directies wordt meer gebist dan bij mannelijke
directies. Bij meisjes is deze samenhang evenwel weer niet significant, bij
jongens daarentegen wel. Bij jongens is de kans op bissen 2,4 keer groter
wanneer de directie een vrouw ten opzichte van wanneer de directie een
man is. En omgekeerd, is bij jongens de kans op bissen 0,4 (1/2,4) keer
kleiner wanneer de directie een man is ten opzichte van wanneer de directie
een vrouw is.

Hoger werd reeds vastgesteld dat vrouwelijke directies, vaker aan het hoofd
staan van TSO- en BSO-scholen. Wanneer rekening gehouden wordt met de
spreiding van vrouwelijke en mannelijke directies over de verschillende
onderwijsvormen, blijft het gevonden verband tussen bissen en het geslacht
van de directie ook bij jongens niet meer overeind. Jongens hebben bij een
vrouwelijke directeur nog wel 1,5 keer meer kans gebist te hebben ten
opzichte van wanneer zij een mannelijke directeur zouden hebben. Echter
dit verband is niet langer statistisch significant. Wel blijkt uit onderstaande
tabel hoe sterk bissen bij jongens gerelateerd is aan de onderwijsvorm
waarin men zit op het einde van het secundair onderwijs. Jongens die op
het einde van hun secundaire schoolloopbaan in het TSO zitten, hebben 2,1
keer meer kans en zij die in het BSO zitten maar liefst 2,6 keer meer kans in
verhouding tot leerlingen uit het ASO om in het secundair onderwijs gebist
te hebben.

TABEL 39. LOGISTISCH MULTILEVEL MODEL: IMPACT VAN HET GESLACHT VAN DE DIRECTIE OP BISSEN IN

DE HUIDIGE SCHOOL BIJ JONGENS, NA CONTROLE VOOR ONDERWIJSVORM (DATA OBPWO

95.03)

PARAMETER B Exp(b) Std.
Fout

P-waarde

Intercept -2.472 0.084 0.232 0.000
Prop. Vr. leerkrachten in de school - - - -
Geslacht van de directie (0=man) 0.378 1.459 0.259 0.145
Leerling in het TSO (0=ASO) 0.750 2.117 0.229 0.001
Leerling in het BSO (0=ASO) 0.950 2.586 0.247 0.000
Rho= 0.216

Deze resultaten lijken strijdig met de invloed van de sekseratio van
leerkrachten op het bisgedrag van leerlingen die Christine Tresignie vond in
haar licentiaatsverhandeling op basis van dezelfde dataset (Tresignie, 2000).
Zij stelde vast dat jongens in scholen met veel vrouwelijke leerkrachten
merkelijk meer kans maken op bissen dan jongens in andere scholen.
Echter, zij keek in haar verhandeling naar de invloed op het bisgedrag van
leerlingen over hun gehele secundaire schoolcarrière. De afhankelijke
variabele die ze in haar modellen gebruikte betrof dus zowel het bissen op
de huidige school als het bissen op vorige scholen. En dit maakt nu net het
verschil uit. De effecten die Tresignie vond, waren niet zozeer toe te
schrijven aan genderinvloeden van de leerkrachten op school, maar wel aan
de differentiële instroom. Door het bisgedrag van de leerlingen niet te
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koppelen aan de huidige school, gaat men voorbij aan het feit dat er scholen
zijn die veel leerlingen aantrekken die ooit al eens gebist hebben en gaat
men deze scholen aanzien als scholen waar er veel gebist wordt.

Bij nadere beschouwing blijkt dat scholen met een hogere proportie
vrouwelijke leerkrachten,  meer jongens aantrekken die ooit al een keer
gebist hebben. Om dit aan te tonen werden de scholen ingedeeld in drie
groepen: scholen met een overwegend aantal mannelijke leerkrachten,
scholen met een overwegend vrouwelijk leerkrachtenteam en scholen met
een gemengd leerkrachtenteam. Om de leerlingen in deze drie groepen in te
delen werd er gebruik gemaakt van het 33ste en het 66ste percentiel van het
percentage vrouwelijke leerkrachten op de school. De onderstaande tabel
toont voor iedere groep het percentage leerlingen dat ooit van school is
veranderd.

TABEL 40. PERCENTAGE JONGENS EN MEISJES DAT OOIT VAN SCHOOL IS VERANDERD EN HEEFT GEBIST,

VOLGENS SEKSERATIO VAN LEERKRACHTEN OP DE SCHOOL (DATA OBPWO 95.03)

Hoog %
man. lkn

Gemengd Hoog %
vrouw. lkn

Algem.

Jongens (n=1222) (n=693) (n=264) (n=2179)
nooit van school veranderd en nooit gebist 46,3 44,0 27,3 43,3
nooit van school veranderd en gebist 10,1 10,4 3,0 9,3
van school veranderd en nooit gebist 23,0 21,6 30,7 23,5
van school veranderd en gebist op huidige school 5,3 7,6 5,7 6,1
van school veranderd en gebist op vroegere school 12,4 11,3 30,7 14,3
van school veranderd en gebist op beide scholen 2,9 5,1 2,7 3,5
Meisjes (n=275) (n=567) (n=1558) (n=2400)
nooit van school veranderd en nooit gebist 36,7 45,7 59,6 53,7
nooit van school veranderd en gebist 5,5 6,0 4,9 5,3
van school veranderd en nooit gebist 39,3 27,9 24,5 27,0
van school veranderd en gebist op huidige school 4,4 5,8 3,0 3,8
van school veranderd en gebist op vroegere school 12,4 10,6 7,1 8,5
van school veranderd en gebist op beide scholen 1,8 4,1 0,9 1,8

Tabel 40 toont dat jongens die in scholen met een hoger percentage
vrouwelijke leerkrachten zitten, aanzienlijk meer van school veranderd zijn
(70%) dan jongens in gemengde scholen (46%) of in scholen met relatief
meer mannelijke leerkrachten (44%). Voor meisjes geldt hetzelfde. Wanneer
zij in scholen zitten met een hoger percentage mannelijke leerkrachten, dan
zijn ze gemiddeld meer van school veranderd (58%) dan meisjes uit
gemengde scholen (48%) of meisjes in scholen met een hoog percentage
vrouwelijke leerkrachten (35,5%).

Uit de tabel blijkt echter ook dat jongens in scholen met een hoog
percentage vrouwelijke leerkrachten, niet alleen meer van school veranderd
zijn, maar ook dat zij meer gebist hebben op hun vroegere school. 31% van
de jongens die op het moment van de bevraging school liepen in een school
met relatief veel vrouwelijke leerkrachten heeft ooit op een vroegere school
gebist. De jongens die in dergelijke scholen zitten, hebben echter niet meer
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op de huidige school gebist dan jongens uit andere scholen. Deze
samenhang is veel minder aanwezig bij de meisjes. Bij hen zien we wel dat
de scholen met meer mannelijke leerkrachten, wel wat meer meisjes
aantrekken die op een vroegere school gebist hebben, maar het verschil is
hier veel minder groot. We zien dus met andere woorden, dat scholen met
meer vrouwelijke leerkrachten, vaak jongens aantrekken die op hun
vroegere school gebist hebben.

Het gevolg hiervan is dat op scholen met veel vrouwelijke leerkrachten, en
zoals tabel 40 aangeeft ook vooral meisjesscholen, het verschil in het aantal
jongens en het aantal meisjes dat ooit heeft gebist – instroom van jongens
die vaker gebist hebben en van meisjes die minder vaak hebben gebist -
wordt omhoog gedreven. Een tweede gevolg is dat op scholen met relatief
veel mannelijke leerkrachten, of dus jongensscholen, het verschil in het
aantal jongens en het aantal meisjes dat ooit heeft gebist – een instroom van
meisjes die vaker hebben gebist – relatief kleiner wordt. Het feit dat het
verschil in schoolprestaties het grootst is op scholen met veel vrouwelijke
leerkrachten, zou men bijgevolg verkeerdelijk kunnen toeschrijven aan de
sekseratio van de leerkrachten van die school, terwijl het gezien de
migratiebeweging van bissende jongens en meisjes naar respectievelijk
meisjes- en jongensscholen toe, in feite gaat om een instroomeffect.

In voorgaande analyses baseerden we ons op het biologische verschil tussen
mannen en vrouwen. De resultaten liggen in de lijn van wat gevonden werd
in andere kwantitatieve onderzoeken waar evenmin noemenswaardige
verschillen werden gevonden in de rechtstreekse effecten van mannelijke en
vrouwelijke leerkrachten op de prestaties van jongens en meisjes  (Bank,
Biddle en Good, 1980; Brophy, 1985; Van Poucke en Verbeke, 1985).

Een groot deel van de literatuur met betrekking tot differentiële prestaties
van meisjes en jongens, spreekt evenwel niet zozeer over een rechtstreekse
invloed van het geslacht of de geslachtsratio van het onderwijspersoneel op
de prestaties van leerlingen, maar veeleer over het moeilijke samengaan van
het machogedrag van de leerlingen met het feminiene karakter van de
schoolcultuur. Op basis van de discriminantanalyse, beschreven in
hoofdstuk 3, hebben we dan ook een feminiteitsmaat geconstrueerd.
Ongeacht iemand man of vrouw is, werd op basis van de scores die een
respondent heeft op verschillende maatschappelijke houdingen een
feminiteitsmaat opgebouwd. Een lage score op deze maat betekent dat men
zeer sterk de ‘mannelijke’ attitudes uitdraagt, een hoge score betekent dat
men zeer sterk gekenmerkt wordt door de vrouwelijke attitudes. Het gaat
hier niet langer om de biologische opdeling tussen mannen en vrouwen,
maar wel om de culturele vertaling van het man of vrouw zijn. Een man die
gekenmerkt wordt door een sterke burgermoraal, die authenticiteit heel
belangrijk vindt, zeer veel belang hecht aan vaste relaties en zomeer zal op
deze gendermaat eerder hoog en dus vrouwelijk scoren. Andersom, zal een
vrouw, die weinig wil weten van solidariteit, die een zeer instrumenteel
mensbeeld heeft en die er een traditioneel man-vrouw beeld op nahoudt,
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laag scoren op deze feminiteitsmaat. In de analyses die we hier uitvoeren
hebben we deze maten voor feminiteit geaggregeerd op schoolniveau,
waarbij werd rekening gehouden met de werkelijke verdeling van mannen en
vrouwen op de school.  Per school werd namelijk gekeken welke de
gemiddelde score op de feminiteitsmaat was van de vrouwelijke leerkrachten
en van de mannelijke leerkrachten die we ondervroegen op die school.

Bvb. In bepaalde school werden 5 mannelijke en 8 vrouwelijke leerkrachten
bevraagd. De gemiddelde score voor de mannelijke leerkrachten uit die
school op de feminiteitsmaat bedraagt –0,36 en de gemiddelde score voor
vrouwelijke leerkrachten bedraagt 0,61. In de totale school geven echter 29
mannen en 25 vrouwen les. De feminiteitsgraad voor de school wordt dan
gecorrigeerd door rekening te houden met de werkelijke verdeling. Zodus:

Nieuwe score: ((-0.36 * 29) + (0.61 *25))/54= 0.089

Oude score: ((-0.36 * 5) + (0.61* 8))/13= 0.237

Echter, zowel bij de jongens als de meisjes, heeft deze feminiteitsgraad geen
enkele invloed op het bisgedrag in die school. Of het leerkrachtenteam op de
school nu eerder feminiene houdingen heeft dan wel masculiene, dit heeft
geen enkele implicaties voor het bisgedrag van jongens noch meisjes.

TABEL 41. MULTILEVEL MODEL: IMPACT VAN DE FEMINITEITSSCORE IN DE SCHOOL OP BISSEN IN DE

HUIDIGE SCHOOL  BIJ MEISJES (DATA OBPWO 95.03)

PARAMETER B Exp(b) Std.
Fout

P-waarde

Intercept -2,27 0,103 0,133 0,000
feminitieitsmaat -0,29 0,748 0,384 0,444
Rho= 0,144

TABEL 42. MULTILEVEL MODEL: IMPACT VAN DE FEMINITEITSSCORE IN DE SCHOOL OP BISSEN IN DE

HUIDIGE SCHOOL  BIJ JONGENS MEISJES (DATA OBPWO 95.03)

PARAMETER B Exp(b) Std.
Fout

P-waarde

Intercept -1,58 0,206 0,114 0,000
feminitieitsgraad 0,013 1,013 0,289 0,965
Rho= 0,224

De conclusie van dit hoofdstuk kan kort zijn. Het geslacht van leerkrachten,
noch van directie heeft een betekenisvolle invloed op het bisgedrag van de
leerlingen. Wanneer niet gecontroleerd wordt voor de vroegere schoolcarrière
van de leerlingen, zou men evenwel de verkeerde conclusies kunnen
trekken. Immers jongens blijken vaker de overstap te maken naar
meisjesscholen met een eerder vrouwelijk leerkrachtenteam. Hetzelfde geldt
wanneer men niet controleert voor andere leerlingkenmerken zoals de
onderwijsvorm waarin men school loopt.
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7 De impact van het geslacht van de leerkracht op de
wiskundeprestaties van hun leerlingen

Naar de samenhang tussen vakgebonden prestaties die worden gemeten aan
de hand van testen of examens en het geslacht van leerkrachten werd nog
minder onderzoek uitgevoerd dan naar de samenhang met de
schoolloopbaan. Men lijkt minder wakker te liggen van de invloed die het
geslacht van een leerkracht hebben op de prestaties van leerlingen.
Wanneer men het heeft over geslacht van leerlingen en prestaties, zijn de
bevindingen doorgaans afhankelijk van de methodes die gehanteerd worden
om cognitieve prestaties te meten, alsook van het vak waarvoor prestaties
werden gemeten (Van de gaer, Van Damme en De Munter, 2001). In dit
onderzoek zullen we ons alleen toeleggen op gestandaardiseerde
prestatietesten voor wiskunde.

7.1 Women can’t do mathematics!?

Wanneer we spreken over de invloed van het geslacht van de leerkracht op
wiskundeprestaties van leerlingen, kunnen we niet omheen de stereotype
portrettering van wiskunde als een mannelijk vak. De idee dat vrouwen veel
minder wiskundig aangelegd zijn, leeft ook vandaag nog steeds (Gray, 1996;
Colley, 1998). Het feit dat vrouwen bij vroegere onderzoeken gemiddeld iets
lager scoorden op wiskundeprestaties dan mannen, ondersteunde dit geloof.
Echter, men dient voorzichtig te zijn bij uitspraken op basis van algemene
prestatietesten voor wiskunde. Jongens scoren immers niet op alle
wiskundeonderdelen beter dan meisjes. Meisjes doen het minstens even
goed op de onderdelen  ‘rekenen’ en ‘algebra’, terwijl jongens het vooral
beter doen op ‘geometrie’ en ‘complexe redeneringstaken’ (Fennema, 1996;
Van de gaer, Van Damme en De Munter, 2001). Bovendien blijkt uit
recentere onderzoeken, dat deze prestatieverschillen tussen jongens en
meisjes stilaan verdwijnen (Van de gaer, Van Damme en De Munter, 2001).

Het statement dat ‘wiskunde niets voor vrouwen is’, heeft echter
verregaande gevolgen en leidt tot verschillen tussen mannen en vrouwen in
het vertrouwen dat zij hebben in hun wiskundige capaciteiten, ook al
presteren zij even goed. Verschillende auteurs rapporteerden
genderverschillen in attitudes ten aanzien van het vak wiskunde. De studies
van Fennema en Sherman bijvoorbeeld, toonden aan dat jongens consistent
een hogere mate van vertrouwen hebben in hun wiskunde-capaciteiten dan
meisjes (Fennema en Sherman, 1977; Fennema en Sherman, 1978;
Fennema, 1990; Meyer en Koehler, 1990; Relich, 1996; Seegers en
Boekaerts, 1996). Deze genderverschillen werden tevens gevonden als er
geen verschillen in wiskundeprestaties waren. Dit betekent dus dat meisjes
ondanks hun werkelijke prestaties in wiskunde, veel sneller het gevoel gaan
hebben dat ze wiskunde niet aankunnen.
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Anderzijds wordt ook gesteld dat precies deze negatieve attitudes ten
opzichte van wiskunde de oorzaak vormen van differentiële prestaties bij
jongens en meisjes. Verschillende studies hebben aangetoond dat het geloof
dat studenten hebben in hun eigen capaciteiten een sterke invloed heeft op
hun taakengagement en hun prestaties (Seegers en Boekaerts, 1996). Het
academische zelfconcept wordt gezien als enorm belangrijk voor de motivatie
en doorzetting. Fennema en Sherman rapporteerden in hun studies bij
meisjes minder vertrouwen in hun bekwaamheid om wiskunde te leren.
Deze maat van vertrouwen vertoonde een zeer hoge correlatie met de
wiskundeprestaties van de leerlingen (r=.40) (Meyer en Koehler, 1990).
Daarnaast bleek uit meerdere onderzoeken dat de perceptie van de
bruikbaarheid van wiskunde zowel wiskundeprestaties en -participatie op
korte (doorzetten wanneer de leerstof moeilijker wordt) als op lange termijn
beïnvloedt (Meyer en Koehler, 1990). Eccles et al. hebben deze attitudes ten
aanzien van het vak wiskunde ingebracht in een algemeen model ter
verklaring van differentiële prestaties van meisjes en jongens (Eccles, Adler,
Futterman et al., 1985). In hun schema stellen ze dat het
doorzettingsvermogen, de vakkenkeuze en de prestaties van leerlingen
enerzijds beïnvloed worden door de perceptie die de leerling heeft over de
intrinsieke waarde, de bruikbaarheid, de prestatiekost en -waarde en
anderzijds door de huidige en toekomstige succesverwachtingen die
leerlingen  hebben. De succesverwachtingen die men heeft, worden op hun
beurt beïnvloed door de perceptie van de eigen capaciteiten en van de
moeilijkheid van het vak en door de voorafgaande prestaties en ervaringen.
De perceptie die leerlingen hebben over de waarde van het vak worden
eveneens medebepaald door de perceptie van de eigen capaciteiten en van
de moeilijkheidsgraad van het vak, maar ook het algemeen zelfbeeld van de
leerling en de perceptie die de leerling heeft over de houdingen en
verwachtingen van socialisatieagenten. Van cruciaal belang in het schema
van Eccles et al. is het gedrag, de houdingen en verwachtingen van de
socialisatieagenten zelf. Het gedrag, de houdingen en de verwachtingen van
ouders en leerkrachten, de twee meest belangrijke socialisatieagenten op
het vlak van prestaties, bepalen mee hoe leerlingen staan tegenover
wiskunde en hoe ze zichzelf inschatten.
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FIGUUR 3. MODEL VAN ECCLES ET AL.
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Het laag zelfvertrouwen op het vlak van wiskunde, heeft tevens verdere
invloed op de studiekeuzen en carrièreperspectieven van meisjes. Het brengt
met zich mee dat meisjes, ondanks goede capaciteiten, veel minder snel
zullen kiezen voor latere studies die wiskunde impliceren (Eccles, Adler,
Futterman et al., 1985; Leder, 1996; Colley, 1998; Lightbody en Durndell,
1998). De ondervertegenwoordiging van wiskundige en
wetenschapsrichtingen bij meisjes komt ook duidelijk tot uiting bij meisjes
en jongens in het secundair onderwijs in Vlaanderen. In het zesde jaar
secundair onderwijs zitten in de richtingen met veel talen en in de
menswetenschappen in het ASO, verhoudingsgewijs veel meer meisjes dan
jongens. In de richtingen wetenschappen en wiskunde zitten in verhouding
dan weer veel meer jongens. Terwijl over het algemeen in het ASO in het
zesde jaar het percentage meisjes 55% en het percentage jongens 45%
bedraagt, is in een richting zoals Latijn-moderne talen 65% van leerlingen
van het vrouwelijke geslacht. In de richting wetenschappen-wiskunde
daarentegen is slechts 43% van de leerlingen van het vrouwelijk geslacht.
Deze verschillen worden alleen maar sterker wanneer men verder gaat. In
het universitair onderwijs, stellen we zelfs vast dat in de toegepaste
wetenschappen de meisjes nog niet een kwart van de studentenpopulatie
vormen (zie grafiek 3). Nochtans hebben ook op het vlak van universitaire
studies de meisjes ingehaald: 52% van de studentenbevolking aan de
universiteiten bestond in het academiejaar 1999-2000 uit meisjes. En ook
op het niveau van universitair onderwijs zijn het vooral de humane
wetenschappen die meisjes aanspreken. Bij sociale
gezondheidswetenschappen, pedagogie en psychologie zijn het immers de
jongens die nog niet een kwart van de populatie uitmaken.
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GRAFIEK 3. STUDIERICHTINGEN IN HET ZESDE JAAR ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS VOLGENS

GESLACHT (SCHOLENDATABANK, FEBRUARITELLING 1997)
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GRAFIEK 4. PERCENTAGE VROUWELIJKE EN MANNELIJJKE STUDENTEN PER UNIVERSITAIR STUDIEGEBIED,

1999-2000
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7.2 De opmars van vrouwelijke leerkrachten in het wiskundeonderwijs

Op het vlak van studiekeuzes opteren meisjes in veel mindere mate voor
exacte wetenschappen. In tegenstelling tot het beperkt aantal meisjes dat
kiest om wiskunde of wetenschappen te studeren, stellen we evenwel vast
dat dat mannelijk overwicht zich niet voordoet bij de leerkrachten wiskunde.
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In de TIMSS-enquête, die verder in dit hoofdstuk wordt gebruikt, bedraagt
het percentage vrouwelijke leerkrachten 66.6%. Dit percentage is
vergelijkbaar met het percentage vrouwelijke leerkrachten in de
regentaatsopleiding in het Nederlandstalig onderwijs tijdens het
academiejaar 1996-1997 met optie wiskunde (zie tabel 43). Dat percentage
stemt overigens overeen met de percentages vrouwelijke leerkrachten Engels
en Nederlands als optie hebben. Ook in deze richtingen is ongeveer 61 à
62% van de studenten een vrouw. Alleen bij de optie Frans en de optie
wetenschappen-aardrijkskunde ligt de verhouding anders.

TABEL 43 ACADEMIEJAAR 1996-19979: AANTAL STUDENTEN IN DE REGENTAATSOPLEIDING EN OPTIE

ALGEMENE VAKKEN

Optie Mannen Vrouwen Totaal
aantal % aantal %

Engels 262 39.22 406 60.78 668
Frans 120 23.03 401 76.97 521
Nederlands 296 37.47 494 62.53 790
Wetenschappen-aardrijkskunde 78 52.70 70 47.30 148
Wiskunde 276 37.86 453 62.14 729

Bron: Vlaamse onderwijsstatistieken 1996-1997

Hetzelfde vinden we trouwens terug in de lerarenopleidingen op universitair
niveau. Ook daar stellen we vast dat het percentage vrouwen in de
lerarenopleiding voor de wetenschappen en toegepaste wetenschappen om
en bij de 60% ligt, terwijl het aandeel vrouwen in de gewone opleidingen
binnen deze domeinen ver onder de 50% ligt. Zowel in de exacte
wetenschappen als in de humane wetenschappen opteren vrouwelijke
studenten in de meeste richtingen duidelijk meer voor een lerarenopleiding
dan hun mannelijke collega’s.

                                          
9 Vanaf het academiejaar 1997-1998 werd de lerarenopleiding hervormd. In de

lerarenopleiding, vanaf dan initiële lerarenopleiding genoemd, werd de opdeling
naar vakken niet meer gemaakt.
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GRAFIEK 5. PERCENTAGE VROUWEN IN INITIËLE LERARENOPLEIDING VOLGENS STUDIEDOMEIN TEN

OPZICHTE VAN HET PERCENTAGE VROUWEN IN DAT STUDIEDOMEIN (OP BASIS VAN

ONDERWIJSSTATISTIEKEN, VLAAMSE GEMEENSCHAP 1999-2000)

77,1

76,5

74,2

68,6

65,4

61,5

58,1

54,9

54,7

52,4

46,5

45,9

45,4

39,9

38,9

38,6

22

78,9

84,1

73,3

69,5

75

75

37,5

54,5

60,3

71,7

64,8

66,7

53,3

69,7

33,3

62

57,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Sociale gezondheidswetenschappen

Psychologische en pedagogische
wetenschappen

Farmaceutische wetenschappen

Taal- en letterkunde

Archeologie en kunstwetenschappen

Diergeneeskunde

Geneeskunde

Lichamelijke opvoeding,
revalidatiewetensch. en kinesitherapie

Politieke en sociale wetenschappen

Rechten, notariaat en criminologische
wetenschappen

Geschiedenis

Godgeleerdheid, godsdienstwetensch. en
kerkelijk recht

Toegepaste biologische wetenschappen

Economische en toegepaste economische
wetenschappen

Wijsbegeerte en moraalwetenschappen

Wetenschappen

Toegepaste wetenschappen

% vrouwen in studiegebied % vrouwen in initiële lerarenopleiding

7.3 Hoe meten we wiskundeprestaties en  attitudes  ten opzichte van
wiskunde?

Uit bovengaande beschrijving blijkt het belang van affectieve elementen in
het kader van wiskundeonderwijs. We willen naast de wiskundeprestaties
dan ook de affectieve elementen met betrekking tot het wiskundedomein
bekijken. We beschrijven nu kort de variabelen die we zullen gebruiken voor
het meten van enerzijds de wiskundeprestaties en anderzijds de attitudes
tegenover wiskunde en het vak wiskunde.
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7.3.1 Prestaties op wiskunde

Om een zicht te krijgen op de prestaties van leerlingen, maken we gebruik
van de wiskundetesten die werden afgenomen in het kader van de TIMSS-
enquêtes. We geven hieronder slechts een summiere beschrijving van deze
wiskundetesten en de bijhorende maten. Voor een meer volledige informatie
verwijzen we naar de TIMSS-rapporten (Mullis, Martin, Gonzalez et al.,
2000; Van Damme, De Corte, Van Damme et al., 2000).

Om de wiskundeprestaties van de leerlingen in kaart te brengen, werd 1
algemene schaal opgesteld op basis van 5 domeinen uit het
wiskundeonderwijs. Naast deze algemene maat werden ook de 5
prestatieschalen geconstrueerd voor de 5 mathematische gebieden :

1. Breuken en getalbegrip (38% van de testitems): bvb. rekenen met gehele
getallen,  vergelijkenen en ordenen van breuken, rekenen met decimalen,
rekenen met procenten en proporties, enz.

2. Geometrie of meetkunde (13%): visualisatie van eigenschappen van
meetkundige figuren, identificeren van verschillende hoeken, begrippen
zoals symmetrie en congruentie kennen,…

3. Algebra (22%): patronen herkennen, relaties kunnen leggen,
vergelijkingen oplossen, algebraïsche uitdrukkingen kennen,….

4. Voorstelling van gegevens, analyse en waarschijnlijkheid (13%) door
gebruik te maken van figuren, tabellen en grafieken

5. Metingen (15%): kennis van meeteenheden en deze kunnen toepassen,
bvb. berekening van de breedte van een kamer, gewichten kunnen
lezen,…

TIMSS gebruikte een geroteerd design met zowel wiskunde- als
wetenschaps- items. Voor zowel de prestatiemetingen in 1995 als in 1999
werden 8 modules uitgewerkt, die elk 90 minuten antwoordtijd vergden.
Elke deelnemende student moest 1 module invullen. Omdat er met 8
verschillende modules gewerkt werd en elke leerling slechts 1 module
invulde, kan men de behaalde resultaten niet zomaar vergelijken. Daarom
werd er gebruik gemaakt van de ‘plausible values methodology’.  Een
plausible value is een schatting van hoe de individuele leerling zou hebben
gepresteerd op de test als die alle items (over de modules heen) zou
bevatten. Deze schatting is gebaseerd op de antwoorden op de items die
opgenomen waren in de module die de leerling ingevuld heeft en de prestatie
van studenten met gelijkaardige kenmerken (gebaseerd op de
achtergrondvragen). Voor elke schaal werd een set van 5 plausible values
opgenomen. De schattingen verschillen licht van elkaar, maar zijn
evenwaardig. Voor de analyses maakten we steeds gebruik van de
gemiddelde score van deze 5 plausible values.

Net als de meerderheid van de landen die deelneemden aan het TIMSS
onderzoek in 1999, werden ook in Vlaanderen geen significante verschillen



(89)

gevonden in de wiskundeprestaties van jongens en meisjes. Meisjes haalden
een gemiddelde score van 485 punten, jongens presteerden iets –maar dus
niet betekenisvol- beter en haalden gemiddeld 489 punten. Ook in 1995
bedroeg dit verschil 4 punten voor Vlaanderen. Vlaanderen verschilt daarin
niet van de andere landen. In alle West-Europese landen waren zowel in
1999 als in 1995 de prestatieverschillen tussen jongens en meisjes in
wiskunde verwaarloosbaar klein. In  slechts vier van de 38 deelnemende
landen in TIMSS-Repeat presteerden jongens significant beter dan de
meisjes. Het gaat daarbij om Israël, Tsjechië, Iran en Tunesië. In Iran en
Tunesië bedroegen deze verschillen respectievelijk 24 en 25 punten ten
voordele van de jongens (Mullis, Martin, Gonzalez et al., 2000). In 1995
konden er naast Israël, Tsjechië en Iran10 ook significante verschillen ten
voordele van jongens worden vastgesteld in Japan, Korea en Nederland.

De beschikbare literatuur lijkt verder te suggereren dat er eerder naar de
verschillende mathematische gebieden moet gekeken worden. Echter ook
daar worden in TIMSS-Repeat nauwelijks betekenisvolle verschillen
teruggevonden. Met betrekking tot geometrie en algebra werden er in geen
enkel land genderverschillen gevonden. Over alle inhouden heen werden er
slechts vijf significante verschillen vastgesteld. Drie daarvan waren terug te
vinden in Tunesië: zowel op breuken en getalbegrip, als op metingen en bij
de datavoorstelling, presteerden de jongens merkelijk beter dan de meisjes.
Daarnaast kon in Israël nog een voorsprong bij de jongens genoteerd worden
inzake breuken en getalbegrip en in de Verenigde staten deden de jongens
het beter bij de metingen. Voor Vlaanderen werden dus ook hier geen
verschillen vastgesteld. Nu is het ook wel zo dat deze differentiële prestaties
op vlak van wiskunde in de literatuur ook vaak wel sterk overdreven
werden. De verschillen die men ooit vond in wiskundeprestaties bij jongens
en meisjes, zijn nooit zeer groot geweest:

"...achievement differences are becoming smaller - and they were never very
large anyway- ...'(Fennema, 1996)

In de analyses die we in dit hoofdstuk zullen presenteren zal geen gebruik
gemaakt worden van de data die verzameld werd bij leerlingen uit het
beroepsvoorbereidend leerjaar. 11

                                          
10 Tunesië nam niet deel aan de bevraging in 1995.

11 In TIMSS-Repeat werd voor Vlaanderen telkens een extra klas getrokken. De
Vlaamse TIMSS Repeat klas bleef echter beperkt tot de trekking van een extra
klas uit de A-stroom. Dit heeft tot gevolg dat bij het toekennen van de
wegingscoëfficiënten voor het beroepsvoorbereidend jaar voor de totale steekproef
(Vlaamse + internationale TIMSS-Repeat klas) enkel de beroepsvoorbereidende
klassen van het internationale luik van TIMSS-Repeat in aanmerking komen en
dat daardoor zeer hoge wegingscoëfficiënten worden gehanteerd. Bovendien blijkt
dat de scholen waaruit de beroepsvoorbereidende klassen getrokken werden
voornamelijk grote scholen zijn, die meer doorwegen in de steekproef11. De
Sample Referees adviseren dan ook om geen gesofistikeerde analyses uit te
voeren op de onderzoeksgegevens van het beroepsvoorbereidende leerjaar
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7.3.2 Attitudes ten aanzien van het vak wiskunde

Op basis van de items in de vragenlijst voor de leerlingen konden drie
attitudeschalen met betrekking tot het vak wiskunde worden geconstrueerd:

1. Academisch zelfconcept met betrekking tot het vak wiskunde

2. Interesse in wiskunde

3. Belang gehecht aan wiskunde

Met het negatief zelfconcept voor het vak wiskunde, wordt gemeten hoe men
de eigen competenties inschat voor het vak wiskunde. Op basis van vier
items werd een somschaal geconstrueerd, lopende van 0 tot 10012.
Leerlingen die een score dicht bij 100 halen, vinden dat ze sterk zijn in
wiskunde en vinden wiskunde niet echt moeilijk. Leerlingen die dicht bij 0
scoren vinden wiskunde daarentegen een moeilijk vak en hebben het gevoel
dat ze niet echt een wiskundig talent zijn. Gemiddeld scoren de leerlingen
uit de A-stroom 56 op deze somschaal op 100. Hoewel voor de helft van de
leerlingen wiskunde niet echt één van de sterkste vakken is, blijkt het over
het algemeen dus nog wel mee te vallen. 63% van de leerlingen uit de A-
stroom vindt van zichzelf dan ook dat ze over het algemeen sterk in
wiskunde zijn.

TABEL 44. NEGATIEF ZELFCONCEPT VOOR HET VAK WISKUNDE VOOR LEERLINGEN UIT DE A-STROOM:

FREQUENTIEVERDELINGEN IN PERCENTAGES (OP BASIS VAN TIMSS REPEAT, N=4454)

(helemaal)
akkoord

(helemaal)
niet akkoord

Missing

1. Hoezeer ik ook mijn best doe, wiskunde blijft voor
mij veel moeilijker dan voor velen van mijn
klasgenoten

30.0 70.0 1.3

2. Niemand kan voor elk vak even goed zijn; ik ben
voor wiskunde niet erg begaafd

43.2 66.8 1.5

3. Wiskunde is zeker niet één van mijn sterkste
vakken

50.5 49.5 1.3

4. In het algemeen ben ik sterk ik wiskunde 62.9 37.1 1.3

Een andere attitude die deel uitmaakt van het complex van
wiskundeattitudes is de interesse die men heeft voor wiskunde. Leerlingen
uit de A-stroom halen gemiddeld een score van 56 op 100, wat betreft hun
interesse voor het vak. Hoewel slechts 36% van deze leerlingen later graag
een beroep zou uitoefenen waarbij veel wiskunde komt kijken, beschouwt
toch een meerderheid wiskunde niet als saai en geeft men eerder toe het
graag te doen.

                                                                                                                        

omwille van het beperkt aantal klassen in de totale steekproef (Van Damme, De
Corte, Van Damme et al., 2000).

12 De technische beschrijving van de schalen is opgenomen in de bijlagen.
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TABEL 45. INTERESSE IN WISKUNDE VOOR LEERLINGEN UIT DE A-STROOM: FREQUENTIEVERDELINGEN IN

PERCENTAGES (OP BASIS VAN TIMSS REPEAT, N=4454)

(zeer) graag (helemaal)
niet graag

M

1. Hoe graag doe je wiskunde? 67.1 32.9 1.1
(helemaal)
akkoord

(helemaal)
niet akkoord

2. Ik studeer graag wiskunde 53.4 46.7 1.1
3. Wiskunde is saai. 35.7 64.3 1.5
4. Ik zou graag een beroep uitoefenen waar veel

wiskunde komt bijkijken.
36.3 64.7 1.8

Een derde element vormt het belang dat men hecht aan een vak als
wiskunde en aan het behalen van goede prestaties op dat vak. Uit tabel 45
blijkt duidelijk dat leerlingen uit de A-stroom van het tweede jaar secundair
onderwijs wiskunde heel belangrijk vinden in het kader van hun latere
studiekeuzes, maar ook in het kader van het latere leven. Slechts 3% vindt
het niet belangrijk om goede resultaten te behalen voor wiskunde.
Opvallend is tevens dat men het vooral belangrijk vindt voor zichzelf: 87%
van de jongeren wenst goede resultaten in wiskunde te behalen om zichzelf
tevreden te stellen, 72% wenst dit om later de studierichting van zijn of haar
keuze te kunnen volgen en 59% vindt het behalen van goede
wiskunderesultaten belangrijk om later het gewenste beroep te kunnen
uitoefenen. Het belang dat jongeren aan wiskunde geeft, blijkt tevens uit de
gemiddelde score van 70 op 100 op deze schaal.

TABEL 46. BELANG VAN HET VAK WISKUNDE EN WISKUNDEPRESTATIES BIJ LEERLINGEN UIT DE A-

STROOM: FREQUENTIEVERDELINGEN IN PERCENTAGES (OP BASIS VAN TIMSS REPEAT,

N=4454)

(helemaal)
akkoord

(helemaal)
niet akkoord

M

Ik moet goede resultaten behalen in wiskunde om …
1. het beroep van mijn keuze te kunnen uitoefenen 58.5 41.5 1.8
2. de studierichting van mijn keuze te kunnen volgen 71.9 28.1 1.4
3. om mezelf tevreden te stellen 87.2 12.8 1.0
4. Ik denk dat het belangrijk is om goede resultaten te

behalen voor wiskunde
98.3 2.6 1.0

5. Wiskunde is belangrijk in het leven van iedereen 85.6 14.4 2.3

7.4 Invloed van geslachtskenmerken op wiskundeprestaties

Anders dan bij de schoolloopbaan van leerlingen is hier niet de sekseratio
van de leerkrachten die van belang is, wel uiteraard het geslacht van de
leerkracht die het vak wiskunde doceert aan de leerlingen. We stellen ons in
dit hoofdstuk de vraag of het voor jongens en meisjes in de eerste graad van
het secundair onderwijs, al dan niet een verschil maakt of zij nu
wiskundeles van een man dan wel van een vrouw krijgen. Ook hier krijgen
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meisjes in verhouding tot de jongens nog meer les van een vrouwelijke
leerkracht wiskunde. De correlatie is weliswaar niet zo groot (0.10), maar
toch significant. Bij de meisjes uit de A-stroom krijgt 73% wiskundeles van
een vrouwelijke leerkracht, bij de jongens krijgt 64% les van een vrouwelijke
leerkracht.

De wiskundeprestaties kunnen nu gewoon met Mln geanalyseerd worden. In
tegenstelling tot vorig hoofdstuk is de afhankelijke variabele hier immers op
intervalsniveau gemeten. De intra class correlatie, of intraschoolcorrelatie in
dit geval, rho (ρ) in tabel 47 geeft de samenhang in de randomtermen van
individuen uit eenzelfde school weer en varieert tussen 0 (geen intra class
correlatie) en 1 (volledige intra class correlatie). Een hoge intra class
correlatie wijst erop dat de respons geclusterd is binnen de scholen. De
intra class correlatie geeft ons met andere woorden een indicatie van het
schooleffect. Indien er een betekenisvolle correlatie aanwezig is, dan
betekent dit dat de houdingen van leerlingen uit eenzelfde school, sterker op
elkaar gelijken dan de houdingen van leerlingen uit verschillende scholen.
De intraschoolcorrelatie (rho) is bij het meten van algemene
wiskundeprestaties zowel bij jongens als bij meisjes zeer hoog. Hij bedraagt
bij beide groepen 0,63. Dus zowel voor meisjes als voor jongens, zijn de
algemene wiskundeprestaties wellicht schoolgebonden.

TABEL 47. INVLOED VAN HET GESLACHT VAN DE LEERKRACHT OP DE ALGEMENE WISKUNDEPRESTATIES

VAN LEERINGEN UIT HET TWEEDE JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS (OP BASIS VAN TIMSS-

REPEAT)

meisjes jongens
PARAMETER B S.E. P B S.E. P
Algemene wiskundeprestaties
Intercept 573.3 5.621 0.000 578.9 5.233 0.000
Sekse leerkracht (0= man) 3.498 6.779 0.606 1.629 6.471 0.801
Rho nulmodel 0.630 0.630
Rho dit model 0.630 0.630

Bij de ontwikkeling van de modellen zullen we steeds op dezelfde wijze
werken. We starten telkens met het schatten van het bruto schooleffect
(Bryk en Raudenbush, 1992; Goldstein, 1995; Bosker en Scheerens, 1997).
In deze bruto modellen zijn er geen verklarende variabelen ingevoegd. Het
intercept, geeft de algemeen gemiddelde score op de schaal weer (in de
kolommen B), met de bijbehorende standaardfout (kolom S.E.) en
significantie (kolom P). In de daaropvolgende rij wordt de invloed van het
geslacht van de leerkracht weergegeven. De relatie tussen geslacht van de
leerkracht en prestaties op wiskunde is voor meisjes en jongens gelijk.
Zowel jongens als meisjes lijken betere resultaten te behalen wanneer de
leerkracht wiskunde een vrouw is. Meisjes halen gemiddeld 3,5 punten
hoger wanneer hun leerkracht een vrouw is, bij jongens stijgt de
prestatiescore met 1,6. De invloed van het geslacht van de leerkracht op de
wiskundeprestaties is echter verwaarloosbaar klein en niet significant, en
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dit zowel bij jongens als bij meisjes. Het invoeren van het geslacht van de
leerkracht wijzigt ook niets aan de intraschoolcorrelatie.

Een aantal auteurs waarschuwen evenwel voor het gebruik van een
algemene maat voor wiskundeprestaties. Dergelijke algemene prestatiemaat
zou immers de verschillen tussen de verscheidene deeldomeinen binnen
wiskunde verbloemen. In bovenstaande paragraaf werd wel reeds duidelijk
dat bij de leerlingen in Vlaanderen meisjes en jongens alleszins niet
verschillend presteren op de vijf deeldomeinen die binnen TIMSS worden
onderscheiden. Een aantal onderzoeken zouden er echter ook op wijzen dat
er bij de leerkrachten verschillen optreden in de behandeling van die vijf
deeldomeinen.

De multilevelmodellen gepresenteerd in 48, zijn echter heel duidelijk. Zowel
bij de jongens als bij de meisjes vertoont het geslacht van de leerkracht
wiskunde geen enkel significant verband met de vijf prestatiematen voor
wiskunde.

TABEL 48. INVLOED VAN HET GESLACHT VAN DE LEERKRACHT OP DE PRESTATIES OP 5

WISKUNDEDOMEINEN VAN LEERINGEN UIT HET TWEEDE JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS (OP

BASIS VAN TIMSS-REPEAT)

Meisjes Jongens
PARAMETER B S.E. P B S.E. P
Algebra
Intercept 558.5 5.352 0.000 557.6 5.111 0.000
Sekse leerkracht (0=man) 1.435 6.454 0.824 0.589 6.327 0.926
Rho nulmodel 0.529 0.514
Rho dit model 0.529 0.514
Data representatie (voorstelling
van gegevens)
Intercept 560.9 4.99 0.000 562.6 4.68 0.000
Sekse leerkracht (0=man) 2.701 6.017 0.654 -2.902 5.808 0.617
Rho nulmodel 0.361 0.343
Rho dit model 0.360 0.342
Breuken en getalbegrip
Intercept 567.9 4.828 0.000 576.2 4.227 0.000
Sekse leerkracht (0=man) 2.314 5.822 0.691 -0.340 5.235 0.948
Rho nulmodel 0.536 0.485
Rho dit model 0.536 0.485
Meetkunde
Intercept 552.05 4.977 0.000 553.2 4.543 0.000
Sekse leerkracht (0=man) 2.686 6.001 0.654 -1.744 5.633 0.757
Rho nulmodel 0.403 0.385
Rho dit model 0.402 0.385
Metingen
Intercept 559.8 4.312 0.000 562.3 3.755 0.000
Sekse leerkracht (0=man) 3.586 5.199 0.490 1.856 4.656 0.690
Rho nulmodel 0.441 0.377
Rho dit model 0.440 0.377
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7.5 Invloeden van geslachtskenmerken op attitudes ten aanzien van het
vak wiskunde

Het model dat Eccles et al. voorstelden, bracht als belangrijke verklarende
factoren voor zowel wiskundeprestaties als latere studiekeuzes, de attitudes
die leerlingen hebben ten aanzien van het vak wiskunde. Bovendien zagen
zij de houdingen van hun socialisatieagenten, met als belangrijkste actoren
de leerkrachten en de ouders, als zeer relevant in de ontwikkeling van deze
attitudes bij de leerlingen.

Alvorens de invloed van het geslacht van de leerkracht hierop na te gaan,
stellen we ons de vraag of er aangaande deze attitudes nog
genderverschillen bestaan bij de leerlingen.

TABEL 49. INVLOED VAN GESLACHT LEERLING OP AFFECTIEVE VARIABELEN WISKUNDE (OP BASIS VAN

TIMSS-REPEAT)

PARAMETER B S.E. P
Academisch zelfconcept voor wiskunde
Intercept 59.61 0.75 0.000
Sekse leerling (0=jongen) -6.45 0.83 0.000
Rho nulmodel 0.089
Rho dit model 0.086
Interesse in wiskunde
Intercept 54.20 0.79 0.000
Sekse leerling (0=jongen) -3.28 0.79 0.000
Rho nulmodel 0.135
Rho dit model 0.132
Belang gehecht aan wiskunde
Intercept 73.24 0.43 0.000
Sekse leerling (0=jongen) -6.31 0.52 0.000
Rho nulmodel 0.057
Rho dit model 0.044

Op basis van de multilevel analyes op Timss-Repeat stellen we inderdaad
genderverschillen vast. Anno 1999 is het dus nog steeds dat meisjes vaker
negatievere attitudes ten aanzien van wiskunde vertonen. Zij hebben
merkelijk minder vertrouwen in hun wiskundige talenten, op de schaal die
het academisch zelfconcept voor wiskunde meet scoren zij gemiddeld 6,5
punten lager dan hun mannelijke collega’s. Daarnaast vertonen zij minder
interesse in het vak wiskunde en tenslotte hechten zij ook minder belang
aan wiskunde. Nochtans moeten zij zeker niet onderdoen voor jongens, hun
prestaties zijn minstens even goed.

Wanneer vrouwelijke leerkrachten op het vlak van wiskunde fungeren als
rolmodellen voor de meisjes, zou men kunnen verwachten dat in de klassen
waar een vrouw wiskundeles geeft, de houding van meisjesleerlingen toch
wat positiever zal uitvallen.
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TABEL 50. INVLOED VAN GESLACHT LEERKRACHT OP AFFECTIEVE VARIABELEN WISKUNDE (OP BASIS VAN

TIMSS-REPEAT-

meisjes jongens
PARAMETER B S.E. P B S.E. P
Academisch zelfconcept voor
wiskunde
Intercept 54.36 1.38 0.000 60.61 1.29 0.000
Sekse leerkracht (0=man) -1.34 1.65 0.417 -1.58 1.61 0.328
Rho nulmodel 0.085 0.093
Rho dit model 0.083 0.092
Interesse in wiskunde
Intercept 51.82 1.48 0.000 55.56 1.35 0.000
Sekse leerkracht (0=man) -0.44 1.78 0.804 -2.42 1.69 0.151
Rho nulmodel 0.138 0.135
Rho dit model 0.132 0.128
Belang gehecht aan wiskunde
Intercept 67.45 0.84 0.000 73.72 0.70 0.000
Sekse leerkracht (0=man) -0.64 1.00 0.522 -0.68 0.87 0.438
Rho nulmodel 0.063 0.042
Rho dit model 0.063 0.038

Tabel 50 maakt evenwel duidelijk dat dit geenszins het geval is. Zowel de
attitudes van meisjes als jongens ten aanzien van wiskunde lijken eerder
wat negatiever te zijn wanneer de leerkracht een vrouw is. De verschillen
tussen mannelijke en vrouwelijke leerkrachten zijn echter helemaal niet
significant. Dus ook hier moeten we concluderen dat het eigenlijk niet
uitmaakt of leerlingen nu van een man dan wel een vrouw les krijgen.
Meisjes krijgen niet meer vertrouwen in hun wiskundecapaciteiten wanneer
een vrouw hun wiskundeonderricht geeft. Evenmin zal hun interesse voor
het vak of het belang dat zij hechten aan wiskunde toenemen. En tevens bij
jongens zal er niets in hun houding ten aanzien van het vak veranderen
wanneer zij les krijgen van een vrouwelijke leerkracht.

7.6 Conclusie

Zowel de tegenstanders als de voorstanders van feminisering, moeten we
dus ontgoochelen wanneer het gaat over wiskundeonderwijs. De stelling dat
vrouwelijke leerkrachten in wiskundeonderwijs fungeren als rolmodellen
voor meisjesleerlingen wordt in onze resultaten niet bevestigd. Meisjes gaan
niet beter presteren en gaan geen positievere houding ten aanzien van
wiskunde ontwikkelen als ze wiskunde krijgen van een vrouw. Meisjes
blijken wel niet langer slechtere prestaties neer te leggen voor het vak dan
jongens dit doen. Al blijft hier ook wel de vraag of meisjes in het Vlaams
onderwijs sowieso ooit –althans sinds de gelijke toetrede van meisjes in het
onderwijs- slechter gepresteerd hebben in wiskunde. Aan de andere zijde
vinden we ook geen bevestiging voor de stelling dat vrouwen niet adequaat
les zouden kunnen geven aan jongens. Want immers ook voor jongens
maakt het niet uit of zij nu wiskundeles van een vrouw dan wel van een
man krijgen.
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Wel hebben we in deze gegevens niet de link kunnen leggen met de latere
studiekeuzes van leerlingen. De vraag of de eerder negatieve houdingen ten
aanzien van wiskunde bij meisjes een invloed zal hebben op hun latere
studiekeuze kunnen we hier bijgevolg niet beantwoorden. Evenmin kunnen
we nagaan of het geslacht van de leerkracht daar uiteindelijk een invloed op
heeft. Het zou immers best kunnen dat in het kader daarvan juist de
keuzemomenten op het einde van het jaar belangrijk zullen zijn. Het advies
dat een leerkracht op het einde van het jaar aan zijn of haar leerlingen
meegeeft kan hierin een belangrijke rol spelen. Op basis van de TIMSS-
gegevens kunnen we evenwel geen uitspraak doen over de adviezen die
mannelijke of vrouwelijke leerkrachten meegeven aan hun leerlingen.

De TIMSS-Repeat studie blijft uiteraard een momentopname. De attitudes
die leerlingen ontwikkelen ten aanzien van het vak wiskunde worden echter
niet alleen door de huidige leerkracht wiskunde beïnvloed. Leerlingen
krijgen op het moment van de bevraging al 8 jaar wiskunde. Het is weinig
waarschijnlijk dat zij in deze periode slechts één leerkracht voor wiskunde
gekend hebben. Sowieso zullen de leerlingen in het lager onderwijs andere
leerkrachten voor wiskunde gehad hebben dan in het secundair onderwijs.
Dit is vooral belangrijk in het kader van de attitudes ten aanzien van het vak
en wat minder voor de prestaties op het vak. Dit omdat in de TIMSS studie
vooral gepeild wordt naar de kennis van de onderwerpen die doorgaans in
het tweede jaar van het secundair onderwijs worden behandeld. Toch is ook
in het geval van prestaties, de basis waarvan men vertrekt in het tweede jaar
en dus de voorheen opgedane kennis van uitermate belang. Over deze
invloed van de leerkrachten wiskunde die voorafgegaan zijn aan het tweede
jaar kunnen weten we echter niets. Daarnaast is het tweede jaar secundair
onderwijs ook nog geen eindpunt in de studies van deze leerlingen. De
meerderheid van deze leerlingen heeft nog minstens 4 jaar onderwijs te
volbrengen. Literatuur wijst erop dat de prestatieverschillen toenemen
naarmate men verder gaat in het onderwijs. Ook daar kunnen we geen
uitspraken over doen.
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8 Impact van geslachtskenmerken van leerkrachten en directie op de
houdingen van leerlingen

De vraag naar vaardigheden en houdingen wordt steeds groter in onze
samenleving. Dit heeft ook duidelijk zijn weerslag gehad in het onderwijs.
Waar in het verleden de school vooral moest bijdragen in de ontwikkeling
van cognitieve vaardigheden, wordt bij het begin van de 21ste eeuw verwacht
dat de school een veel ruimere waaier van menselijke potenties ontwikkelt
(Elchardus, 1991; Elchardus, 1994; CIDREE, 1996; Delors, 1996; Klaassen,
1996; Elchardus, Kavadias en Siongers, 1998; Siongers en Elchardus,
2000). En de verlanglijst met nieuwe competenties is lang, we vermelden
kort slechts enkele van de opmerkelijkste vragen voor het onderwijs.

Wellicht één van de meest gestelde vragen naar waardevorming in het
onderwijs betreft de ontwikkeling van politieke attitudes en burgerzin. De
afgelopen jaren is de bezorgdheid over het verlies aan maatschappelijke
cohesie sterk toegenomen (Elchardus, 1991). Verscheidene auteurs
benadrukken dat individuele burgers die zich niet betrokken voelen bij het
functioneren van de samenleving ook afhaken van politiek en democratie.
Zij pleiten daarom voor het opnieuw benadrukken van de waarde van
gemeenschap en participatie, met daaraan gekoppeld, een grotere
waardering voor begrippen zoals burgerzin, maatschappelijke betrokkenheid
en sociale vaardigheden. Uit een onderzoek bij vertegenwoordigers van het
middenveld in Vlaanderen bleek dan ook dat waardevorming in het kader
van de ontwikkeling van solidariteit, verdraagzaamheid, gelijkheid en
democratie als één van de belangrijkste nieuwe taken van het onderwijs
wordt beschouwd (Siongers en Elchardus, 2000). Dat betekent dat men nu
van scholen verwacht dat zij ook een taak opnemen op gebieden die vroeger
werden beschouwd als de exclusieve verantwoordelijkheid van gezin of
religie (morele vorming, seksuele opvoeding, … ).

Naast een invloed op cognitieve prestaties van jongeren zou men een invloed
van het geslacht van leerkrachten en directie kunnen verwachten op de
houdingen van leerlingen. De invloed op de cognitieve prestaties is zoals
bovenstaande analyses aangeven nihil. Verder bouwend op de
discriminantanalyses is de impact op houdingen van leerlingen echter meer
waarschijnlijk. Mannelijke en vrouwelijke leerkrachten verschillen sterker
van elkaar op het vlak van houdingen dan op vlak van hun visie op
onderwijs. Bovendien werd reeds in vorig onderzoek vastgesteld dat precies
de houdingen van leerkrachten meebepalend zijn voor de houdingen van
hun leerlingen (Elchardus, Kavadias en Siongers, 1998).
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8.1 Beschrijving van de afhankelijke variabelen

Voor de analyses op de houdingen van leerlingen, steunen we op het
onderzoek dat door onze vakgroep werd uitgevoerd naar waardevorming in
het secundair onderwijs (Elchardus, Kavadias en Siongers, 1998). In dat
onderzoek werden uiteenlopende houdingen bij leerlingen bevraagd. Op
basis van een hoofdcomponentenanalyse werd vastgesteld dat de gemeten
houdingen konden ondergebracht worden in 3 metafactoren: burgerzin,
gevoelens van onbehagen versus welbevinden en ethische gestrengheid. De
drie metafactoren worden in tabellen 51 tot 53 weergegeven, samen met de
onderliggende houdingen. De derde kolom geeft de factorladingen weer van
de onderliggende houdingen. In de vierde kolom wordt tevens de cronbachs
alpha van elke attitudeschaal weergegeven. Dit is een maat die de interne
consistentie van een schaal aangeeft. Opdat er sprake is van een goede en
betrouwbare schaal moet deze maat minstens 0,60 bedragen. Een schaal
vormt daarbij een randgeval, namelijk, de schaal die het solidariteitsgevoel
meet.  Daarom zullen we van deze schaal in de aparte analyses op het
niveau van de attitudes geen gebruik maken. De vijfde kolom toont tenslotte
het aantal items dat opgenomen is in elke schaal. We beschrijven nu kort de
3 metafactoren. De constructie van de onderliggende attitudeschalen en de
items die werden opgenomen in deze schalen worden beschreven in de
bijlagen.

TABEL 51. BURGERZIN GEMETEN BIJ LEERLINGEN (GEGEVENS WAARDEONDERZOEK, OBPWO 95.03)

Naam Gemeten houding lading Cronb.
alpha

Aantal
items

Burgerzin
Etnocentrisme Negatieve houding tegenover migranten. -.768 0.92 10
Utilitair
individualisme

Mensbeeld waarin alles in functie van
eigenbelang staat

-.709 0.68 4

Traditionele
genderopvattingen

Opvattingen over traditionele sekserollen -.645 0.74 6

Harde repressie Houding tegenover hard repressief optreden
t.a.v. misdadigers

-.659 0.69 5

Solidariteitsgevoel Houding tegenover solidariteit tussen mensen .436 0.59 6
Zelfontplooiing Belang dat gehecht wordt aan zelfontplooiing .435 0.68 4
Postmaterialisme Op basis van maatschappelijke problemen die

men belangrijk acht, proxy voor
postmaterialisme

.593

Onder de eerste meta-factor vinden we verschillende houdingen terug die
peilen naar iemands ‘burgerzin’. Personen die een lage burgerzin vertonen,
worden daarbij gekenmerkt door waarden als utilitair individualisme,
etnocentrisme en materialisme (nadruk op orde, veiligheid en economische
groei). Zij zijn van oordeel dat mensen uitsluitend uit eigenbelang handelen,
ze prefereren dan ook een beperking van solidariteit en daarbij aansluitend
een beperking van culturele en etnische diversiteit. Leerlingen die dergelijke
opvattingen delen zijn tevens voorstander van een harde, repressieve
aanpak. Ook het innemen van een positieve houding tegenover traditionele
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rolpatronen laadt duidelijk negatief op deze dimensie. Personen die
daarentegen een hoge mate van burgerzin vertonen, dragen gevoelens van
solidariteit en diversiteit hoog in hun vaandel. Zij hechten veel belang aan
zelfontplooiing, authenticiteit en vriendschap.

TABEL 52. ‘ETHISCHE GESTRENGHEID’ GEMETEN BIJ LEERLINGEN (GEGEVENS WAARDEONDERZOEK,

OBPWO 95.03)

Naam Gemeten houding Lading Cronb.
alpha

Aantal
items

Ethische gestrengheid
Burgermoraal Het niet gerechtvaardigd van normovertredend

gedrag
.746 0.86 16

Tolerantie bio-ethiek Tolerante houding t.a.v. handelingen in de sfeer
van seksuele- en bio-ethiek

-.518 0.76 8

Relatievastheid Houding tegenover relatievastheid .677 0.64 4
Arbeidsethiek Traditionele houding tegenover arbeid in het

algemeen.
.501 0.59 7

Autonomie Belang dat men hecht aan persoonlijke
autonomie

-.350 0.72 4

De tweede meta-factor duidt zichtbaar op een aantal morele of ethische
standpunten die men kan innemen, met aan de ene kant de schalen die
duiden op het aannemen van eerder 'progressieve' of liberale standpunten
en aan de andere kant het aannemen van een eerder zelf-beperkende
stellingname of ethisch conservatisme. Een eerste aspect dat hieronder valt
is wat we genoemd hebben ‘de burgermoraal’. Deze burgermoraal verwijst
naar opvattingen over respect voor anderen en hun bezittingen, hoe we ons
verhouden tot gemeenschapsbezit, kortom opvattingen over fatsoen. Iemand
die deze gedragingen goedkeurt of gedoogt, noemen we permissief ten
opzichte van maatschappelijke relaties en conventies. Ook standpunten
inzake bio-ethiek en seksuele ethiek laden op deze component. Beide
schalen verwijzen naar attitudes waarin de eigen morele standpunten en
beslissingen belangrijk geacht worden en waarin men een tolerante of een
eerder behoudsgezinde houding aanneemt ten aanzien van een aantal
kwesties, die maatschappelijk en wettelijk vaak een punt van discussie
vormen. Daarnaast vindt men onder deze component tevens het belang van
relatievastheid en arbeidsethiek terug.
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TABEL 53. WELBEVINDEN GEMETEN BIJ LEERLINGEN (GEGEVENS WAARDEONDERZOEK, OBPWO

95.03)

Naam Gemeten houding Lading Cronb.
alpha

Aantal
items

Welbevinden
Negatief toekomstbeeld Mate waarin men een negatief beeld heeft

over de toekomst
-.799 0.74 5

Sociale demotie Maat voor het gevoel van maatschappelijke
achterstelling bij jongeren

-.760 0.77 8

Positief zelfbeeld Maat voor zelfwaardering van de leerling .708 0.77 5
Politieke machteloosheid Gevoelens van machteloosheid tegenover

politiek
-.501 0.69 5

Oude breuklijn Houding tegenover sociaal-economische
ongelijkheid en herverdeling

-.400 0.70 5

Algemeen
schoolwelbevinden

Maat voor algemeen welbevinden van de
leerling op school

-.455 0.79 6

Een derde meta-factor wordt gevormd door de meer persoonsgebonden
attitudes. De attitudes die sterk positief laden op deze component zijn, meer
bepaald, gevoelens van onbehagen, pessimisme en sociale demotie (het
gevoel van kansen te zijn uitgesloten). Deze gevoelens worden onder meer
vertaald in de schalen 'negatief toekomstbeeld', 'sociale demotie' en 'politieke
machteloosheid'. Achter al deze attitudes schuilt een vorm van pessimisme,
hetzij in termen van algemene toekomstperspectieven, hetzij met betrekking
tot de eigen mogelijkheden en verwezenlijkingen, hetzij met betrekking tot
politiek. Leerlingen die een dergelijk pessimistische visie hebben, plaatsen
zich ook eerder rechts op de oude economische breuklijn wat betekent dat
ze gekant zijn tegen inkomstenherverdeling en overheidsinterventies ter
bevordering van de gelijkheid in de samenleving. Aan de andere zijde
bevinden zich de gevoelens van welbevinden, met name schoolwelbevinden
en algemeen welbevinden of het hebben van een positief zelfbeeld.
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Bij het nagaan van de impact van het geslacht van leerkrachten en directie
zullen we op twee manieren te werk gaan. In eerste instantie zullen analyses
worden uitgevoerd op de drie metafactoren burgerzin, onbehagen en
ethische gestrengheid. In tweede instantie zullen multilevelanalyses worden
uitgevoerd op het niveau van de specifieke attitudes.

TABEL 54. HOUDINGEN VAN LEERLINGEN EN HUN SAMENHANG MET GESLACHT VAN DE DIRECTIE EN DE

SEKSERATIO VAN LEERKRACHTEN (GEGEVENS WAARDEONDERZOEK, OBPWO 95.03)

Naam Correlatie
geslacht directie

Correlatie
Proportie vrouwelijke

leerkrachten op school
Burgerzin -0.013  0.232**
Etnocentrisme  0.027 -0.087**
Utilitair individualisme -0.011 -0.189**
Traditionele genderopvattingen -0.063** -0.299**
Harde repressie -0.054** -0.070**
Zelfontplooiing  0.004  0.066**
Maatschappelijke problemen, proxy voor
postmaterialisme

-0.006  0.165**

Welbevinden -0.002 -0.046**
Negatief toekomstbeeld -0.028  0.033*
Sociale demotie  0.002 -0.052**
Positief zelfbeeld -0.012 -0.127**
Politieke machteloosheid  0.027 -0.029*
Oude breuklijn -0.007 -0.091**
Algemeen schoolwelbevinden  0.002  0.079**
Ethische gestrengheid  0.067**  0.151**
Burgermoraal  0.052**  0.190**
Tolerantie bio-ethiek -0.039**  0.010
Relatievastheid  0.059**  0.146**
Arbeidsethiek -0.010  0.014
Autonomie  0.048** -0.062**
Significantieniveaus: ***p<=0.001; **p<=0.01; * p<=0.05

In tabel 52 geven we nog eens de correlatie van deze houdingen met de
geslachtsindicatoren weer. De correlaties met het geslacht van de directie
zijn zeer zwak, maar ook de correlaties met de sekseratio van leerkrachten
zijn eerder zwak tot matig voor enkele houdingen. Bovendien moeten we
ons, zoals eerder aangehaald, hoeden voor schijnverbanden. De
geslachtsverdeling van de leerkrachten hangt immers sterk samen met de
geslachtsverdeling van de leerlingen op een school. In het waardeonderzoek
rapporteerden we een correlatie van 0,90 tussen de sekseratio van de
leerlingen en deze van de leerkrachten in de scholen. Ook hier zullen de
analyses dus apart voor jongens en meisjes worden uitgevoerd.

In de volgende paragrafen wordt gestart met de component met de ‘sterkste’
correlatie met de geslachtsratio bij de leerkrachten, namelijk burgerzin.

8.2 Invloed van geslachtskenmerken op burgerzin

Voor de drie metafactoren burgerzin, ethische conservatisme en welbevinden
wordt telkens gebruik gemaakt van factorscoreschalen.  Bij de ontwikkeling
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van de modellen zullen we steeds op dezelfde wijze werken. We starten
telkens met het schatten van het bruto schooleffect (Bryk en Raudenbush,
1992; Goldstein, 1995; Bosker en Scheerens, 1997). In deze bruto modellen
zijn er geen verklarende variabelen ingevoerd. Het intercept geeft bij deze
nulmodellen de gemiddelde score op de schaal weer (in de kolom B), met de
bijbehorende standaardfout (kolom S.E.) en significantie (kolom P). Tabel 53,
waarin de twee nulmodellen voor meisjes en jongens worden gepresenteerd,
maakt al meteen duidelijk dat jongens en meisjes van elkaar verschillen op
vlak van burgerschapsattitudes. Op deze factorscoreschaal voor burgerzin
die loopt van –2,7 tot 4,3, scoren meisjes gemiddeld 0,3 en jongens
gemiddeld –0,3. Dit bleek ook reeds uit de discriminantanalyse,
gepresenteerd in hoofdstuk 4. Meisjes en jongens kon men daar zeer goede
onderscheiden op basis van hun mensbeeld en visie op bijvoorbeeld
rollenpatronen, twee aspecten die deel uitmaken van deze metafactor die
burgerzin meet.

TABEL 55. MULTILEVEL ANALYSE: NULMODEL BURGERZIN BIJ MEISJES EN JONGENS (GEGEVENS

WAARDEONDERZOEK, OBPWO 95.03)

meisjes
n= 2254

jongens
n=  2207

PARAMETER Schatting S.E. P-waarde Schatting S.E. P-waarde
Intercept 0.331 0.054 0.000 -0.308 0.058 0.000
Rho 0.194 0.134

Dit verschil tussen jongens en meisjes is zeer belangrijk in onze modellen.
Ter illustratie tonen we eerst een model waarin niet werd gecontroleerd voor
het geslacht van de leerlingen zelf. Op basis van deze analyse zouden we
concluderen dat leerlingen in scholen met een hoog percentage vrouwelijke
leerkrachten positievere burgerschapsattitudes hebben (zie tabel 54).

TABEL 56. MULTILEVEL MODEL: IMPACT VAN HET % VROUWELIJKE LEERKRACHTEN IN DE SCHOOL EN

HET GESLACHT VAN DE DIRECTIE OP BURGERZIN BIJ LEERLINGEN (GEGEVENS

WAARDEONDERZOEK, OBPWO 95.03)

n= 4461
PARAMETER Schatting S.E. P-waarde
Intercept 0.053 0.061 0.387
Prop. Vr. leerkrachten in de
school (zscore)

0.277 0.057 0.000

Geslacht van de directie (0=man) -0.199 0.122 0.103
Rho 0.160

Gedeeltelijk is dit ook wel zo, alleen gaat het hier voornamelijk om meisjes
die vooral meer les krijgen van vrouwelijke leerkrachten. De invloed die we
in tabel 54 terugvinden is dan ook niet echt te wijten aan de proportie
vrouwelijke leerkrachten, maar eerder aan de proportie meisjes en het
geslacht van de leerlingen in die scholen.
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Wanneer we nu de analyses apart uitvoeren voor meisjes en jongens,  dan
blijkt een hoger percentage vrouwelijke leerkrachten nog wel met een beetje
meer burgerzin gepaard te gaan en dit zowel bij jongens als bij meisjes.
Echter, het verband is lang niet significant. Men kan dus zeker niet stellen
dat meer vrouwelijke leerkrachten in de school zullen leiden tot meer
burgerzin bij de leerlingen, maar omgekeerd kan men ook niet stellen dat
meer vrouwelijke leerkrachten in de school zouden leiden tot negatievere
burgerschapsattitudes.

TABEL 57. MULTILEVEL MODEL: IMPACT VAN HET % VROUWELIJKE LEERKRACHTEN IN DE SCHOOL EN

HET GESLACHT VAN DE DIRECTIE OP BURGERZIN BIJ MEISJES EN JONGENS (GEGEVENS

WAARDEONDERZOEK, OBPWO 95.03)

meisjes
n= 2254

jongens
n=  2207

PARAMETER B S.E. P-waarde B S.E. P-waarde
Intercept 0.395 0.071 0.000 -0.278 0.064 0.000
Prop. Vr. leerkrachten in de
school (zscore)13

0.031 0.052 0.553 0.089 0.051 0.082

Geslacht van de directie (0=man) -0.178 0.121 0.143 -0.334 0.137 0.015
Rho 0.189 0.122

Het geslacht van de directie heeft wel een significante invloed op de
houdingen van de jongens. Jongens die in een school zitten met een
vrouwelijke leiding lijken minder burgerzin te hebben dan jongens in een
mannelijk geleide school. Ook bij meisjes wordt een negatief verband
vastgesteld, al is dit niet significant. Dit resultaat lijkt in te gaan tegen de
stellingen die in de literatuur worden geponeerd en ook tegen onze
verwachtingen in. We zouden eerder verwachten dat vrouwelijke directies
door hun meer open en democratische ingesteldheid ook bij leerlingen tot
meer burgerzin zouden leiden. En hier blijkt eerder het omgekeerd. Evenwel,
ook hier mogen we niet te snel zijn met onze conclusies. Eerder werd reeds
aangestipt dat de vrouwelijke directies die werden bevraagd in het kader van
het waardeonderzoek, relatief meer aan het hoofd staan van het beroeps- en
het technisch onderwijs. Wanneer gecontroleerd wordt voor de
onderwijsvorm waarin de leerlingen schoollopen, verdwijnt de negatieve
relatie tussen het geslacht en de burgerzin van de leerlingen dan ook.
Jongens uit het technisch onderwijs en vooral jongens uit het
beroepsonderwijs halen een veel lagere score op deze maat voor burgerzin
dan jongens uit het algemeen secundair onderwijs. Deze samenhang tussen
onderwijsvorm en burgerzin bij jongeren werd ook reeds in vorige
onderzoeken vastgesteld (Elchardus, 1999; Pelleriaux, 2000). En vermits
vrouwen vaker aan het hoofd van een BSO- en TSO school staan lijkt, het

                                          
13 Mln, het multilevel-programma dat we hier gebruiken, geeft altijd

ongestandaardiseerde effectparameters. Door het invoeren van de
intervalsvariabelen als z-scores kunnen de parameters als β’s worden gelezen.
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dat er een invloed uitgaat van het geslacht van de directie. Het gaat hier
echter om een schijnverband.

TABEL 58. MULTILEVEL MODEL: IMPACT VAN HET % VROUWELIJKE LEERKRACHTEN IN DE SCHOOL EN

HET GESLACHT VAN DE DIRECTIE OP BURGERZIN BIJ JONGENS (GEGEVENS

WAARDEONDERZOEK, OBPWO 95.03)

Jongens
n= 2207

Jongens
n= 2207

PARAMETER Schatting S.E. P-waarde Schatting S.E. P-waarde
Intercept -0.278 0.064 0.000 0.049 0.057 0.391
Prop. Vr. leerkrachten in de
school (zscore)

0.089 0.051 0.082 0.056 0.037 0.129

Geslacht van de directie
(0=man)

-0.334 0.137 0.015 -0.066 0.105 0.533

Leerling uit het TSO (t.o.v. ASO) -0.534 0.072 0.000
Leerling uit het BSO (t.o.v. ASO) -0.834 0.081 0.000
Rho 0.122 0.054

Wanneer we de metafactor ‘burgerzin’ bekijken, dan blijkt er dus geen
significante invloed uit te gaan van het geslacht van de leerkrachten en
evenmin van dat van de directie. Uiteraard gaat het hier om een algemene
maat bestaande uit verschillende subschalen. Het zou best kunnen dat
geslachtskenmerken een verschillende impact hebben op de onderscheiden
subdimensies. Door het samenbrengen van de verschillende componenten
in een schaal, kunnen deze verschillen mogelijkerwijs vervagen. Daarom is
het in het kader van dit onderzoek ook belangrijk naar de verschillende
subdimensies te kijken. Hoger in tabel 52 zagen we reeds dat bijvoorbeeld
de houding die leerlingen vertonen ten aanzien van traditionele rolpatronen
veel sterker samenhangt (R=0,299) met de proportie vrouwelijke
leerkrachten dan bijvoorbeeld de houding die leerlingen aannemen ten
aanzien van harde repressie (R=0,070). De schalen die we hierbij gebruiken
zijn, met uitzondering van de schaal die het belang van  maatschappelijke
problemen meet, somschalen met een minimumscore van 0 en een
maximumscore van 100.

We presenteren voor deze houdingen niet alle nulmodellen, maar geven in
tabel 59 wel al de intraschoolcorrelaties uit de nulmodellen weer. Als deze
intraschoolcorrelaties zeer laag zijn, is het zeer onwaarschijnlijk dat de
proportie vrouwelijke leerkrachten op school of het geslacht van de directie
een invloed zal hebben op de houdingen van de leerlingen. Een lage
intraschoolcorrelatie betekent immers dat de variatie in deze houdingen niet
zozeer toe te schrijven is aan schoolkenmerken maar wel aan individuele
kenmerken.
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TABEL 59 MULTILEVEL ANALYSES: INTRASCHOOLCORRELATIES BIJ NULMODELLEN VOOR HOUDINGEN UIT

DE COMPONENT ‘BURGERZIN’ (GEGEVENS WAARDEONDERZOEK, OBPWO 95.03)

Houding RHO0

Totaal
RHO0

Meisjes
RHO0

Jongens
Etnocentrisme 0.161 0.141 0.154
Traditionele rolpatronen 0.148 0.022 0.071
Voorkeur voor harde repressie 0.141 0.153 0.122
Utilitair individualisme 0.085 0.084 0.040
Maatschappelijke problemen, proxi
materialisme

0.068 0.060 0.025

Zelfontplooiing 0.048 0.038 0.048

De intraschoolcorrelaties zijn het grootst voor de schalen die het
etnocentrisme, de traditionele rolpatronen en de voorkeur voor harde
repressie in kaart brengen. Echter de variatie op schoolniveau voor de
houding ten aanzien van traditionele rolpatronen blijkt vooral samen te
hangen met de seksesamenstelling van de leerlingen in scholen. De
intraschoolcorrelaties voor traditionele rolpatronen zijn dan ook veel kleiner
wanneer meisjes en jongens apart bekeken worden. De
intraschoolcorrelaties bij meisjes is dan heel laag.
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TABEL 60. MULTILEVEL MODEL: IMPACT VAN DE PROPORTIE VROUWELIJKE LEERKRACHTEN OP SCHOOL

EN HET GESLACHT VAN DE DIRECTIE OP BURGERZIN BIJ LEERLINGEN (GEGEVENS

WAARDEONDERZOEK, OBPWO 95.03)

meisjes
n=2272

jongens
n= 2233

PARAMETER schatting Std P-
waarde

schatting Std P-
waarde

Traditionele visie op rolpatronen
Intercept 26.33 0.51 0.000 41.81 0.80 0.000
Prop. Vrouwelijke leerkrachten op
school (zscore)

0.51 0.41 0.222 -1,61 0,66 0.015

Geslacht van de directie (0=man) 0.52 0.90 0.561 3.36 1.80 0.063
Rho 0.017 0.057
Etnocentrisme
Intercept 34.29 1.46 0.000 41.20 1.43 0.000
Prop. Vrouwelijke leerkrachten op
school (zscore)

0.59 1.08 0.147 -1.02 1.13 0.364

Geslacht van de directie (0=man) 1.48 2.49 0.451 7.52 3.01 0.013
Rho 0.138 0.138
Voorkeur voor harde repressie
Intercept 45.83 1.47 0.000 48.06 1.23 0.000
Prop. Vrouwelijke leerkrachten op
school (zscore)

-1.04 1.09 0.338 -1.92 0.99 0.051

Geslacht van de directie (0=man) 3.49 2.51 0.164 5.28 2.66 0.047
Rho 0.149 0.108
Utilitair individualisme
Intercept 26.76 0.92 0.000 36.73 0.73 0.000
Prop. Vrouwelijke leerkrachten op
school (zscore)

-1.12 0.71 0.111 -0.54 0.61 0.375

Geslacht van de directie (0=man) 2.98 1.60 0.063 1.39 1.68 0.408
Rho 0.084 0.039
Maatschappelijke problemen
Intercept 0.24 0.04 0.000 -0.24 0.04 0.000
Prop. Vrouwelijke leerkrachten op
school (zscore)

-0.04 0.03 0.163 0.01 0.03 0.761

Geslacht van de directie (0=man) 0.04 0.07 0.582 -0.29 0.09 0.001
Rho 0.058 0.018
Zelfontplooiing
Intercept 80.42 0.53 0.000 76.86 0.59 0.000
Prop. Vrouwelijke leerkrachten op
school (zscore)

-0.03 0.42 0.945 0.11 0.49 0.821

Geslacht van de directie (0=man) -0.63 0.92 0.497 -0.56 1.34 0.679
Rho 0.037 0.048

Alleen bij de jongens worden significante samenhangen gevonden. Een
samenhang met de sekseratio van leerkrachten wordt gevonden voor
traditionele visie op rolpatronen. Naarmate jongens meer vrouwelijke
leerkrachten hebben, hebben ze een minder traditionele visie op
rolpatronen. Een betekenisvolle samenhang met het geslacht van de directie
wordt gevonden voor het etnocentrisme, de voorkeur voor hard repressief
optreden en de visie op maatschappelijke problemen bij jongens. Bij een
vrouwelijke directrice stellen jongens zich harder op. Zo blijken jongens
meer racistische houdingen te vertonen bij een vrouwelijke directie,
verkiezen ze meer een harde aanpak van criminaliteit en vinden ze het
vooral belangrijk dat eerder materialistische problemen worden aangepakt.
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Na controle voor onderwijsvorm verdwijnen echter deze effecten van het
geslacht van de directie. Ook hier bleek het eerder een samenhang te zijn
met de onderwijsvorm waarin de leerlingen zitten dan echt een effect van de
directie. Jongens uit het BSO en TSO zijn duidelijk meer etnocentrisch,
meer voorstander van een harde en repressieve aanpak van criminaliteit en
sterker individualistisch ingesteld dan jongens uit het ASO.

De invloed van de sekseratio bij de leerkrachten op de houding ten aanzien
van traditionele rolpatronen neemt af (van –1,6 naar –1,4) na het invoeren
van de onderwijsvormen, maar blijft overeind. Wel blijkt er helemaal geen
significante invloed meer te bestaan wanneer een nieuwe databank14 wordt
samengesteld waaraan een nieuwe schoolkenmerken ter verklaring van dit
verband werden toegevoegd. De variabelen die werden toegevoegd, zijn: de
gemiddelde scores per school van de leerkrachten op de maatschappelijke
houdingen, de gemiddelde scores van leerkrachten op schoolgerelateerde
houdingen en hun visie op onderwijs, de aanwezigheid en deelname van
leerlingen aan extra-curriculaire activiteiten en leerlingenraden, de attesten
die tijdens het vorige schooljaar op de school werden uitgereikt en een
aantal gegevens over de samenstelling van het leerkrachtenkorps (bvb.
Percentage jonge leerkrachten, percentage vastbenoemden,…). Nochtans
daalt het aantal respondenten door deze toevoeging slechts licht, met name
van 2233 naar 2201 jongens. Afhankelijk van de databank en het aantal
cases waarmee wordt gewerkt, wordt er al dan niet een significant verband
gevonden met de sekseratio van de leerkrachten. We moeten dan ook
besluiten dat het hier een zwak en zeer onzeker verband gaat.

                                          
14 Omdat we binnen MLn niet kunnen werken met missings, werd er voor

geopteerd steeds met kleinere subdatabanken te werken waarbij de
respondenten met ontbrekende antwoorden op een van de in de subdatabank
opgenomen variabelen werd verwijderd. Er werd in de analyses steeds gestart
met een zeer beperkt aantal variabelen (afhankelijke variabele, sekseratio
leerkrachten, geslacht directie, geslacht leerling, onderwijsvorm) omdat de
analyses dan konden gebeuren op een vollediger geheel en bijgevolg
representatiever staal van de respondenten.



(108)

TABEL 61. MULTILEVEL MODEL: IMPACT VAN GESLACHTSKENMERKEN OP DE BURGERZINSHOUDINGEN BIJ

LEERLINGEN, GECONTROLEERD VOOR ONDERWIJSVORM (GEGEVENS WAARDEONDERZOEK,

OBPWO 95.03)

jongens
n= 2233

jongens
n= 2233

PARAMETER schatting Std P-waarde schatting Std P-waarde
Traditionele visie op rolpatronen
Intercept 41.81 0.80 0.000 39.49 0.97 0.000
Prop. Vrouwelijke leerkrachten op
school (zscore)

-1.61 0.66 0.015 -1.37 0.63 0.031

Geslacht van de directie (0=man) 3.36 1.80 0.063 1.50 1.80 0.405
TSO-leerling 3.17 1.24 0.011
BSO-leerling 6.85 1.39 0.000
Etnocentrisme
Intercept 41.20 1.43 0.000 35.86 1.44 0.000
Prop. Vrouwelijke leerkrachten op
school (zscore)

-1.02 1.13 0.364 -0.44 0.96 0.647

Geslacht van de directie (0=man) 7.52 3.01 0.013 3.37 2.66 0.205
TSO-leerling 9.58 1.67 0.000
BSO-leerling 12.37 1.86 0.000
Voorkeur voor harde repressie
Intercept 48.07 1.23 0.000 41.79 1.02 0.000
Prop. Vrouwelijke leerkrachten op
school (zscore)

-1.92 0.99 0.051 -1.25 0.66 0.059

Geslacht van de directie (0=man) 5.28 2.66 0.047 0.31 1.90 0.869
TSO-leerling 10.40 1.37 0.000
BSO-leerling 15.08 1.53 0.000
Maatschappelijke problemen
Intercept -0.24 0.04 0.000 -0.07 0.04 0.083
Prop. Vrouwelijke leerkrachten op
school (zscore)

0.01 0.03 0.761 -0.01 0.03 0.671

Geslacht van de directie (0=man) -0.29 0.09 0.001 -0.15 0.08 0.063
TSO-leerling -0.33 0.06 0.000
BSO-leerling -0.39 0.07 0.000

We voerden al deze analyses, zowel voor jongens als voor meisjes, eveneens
uit met de feminiteitsmaat die we bij leerkrachten construeerden als
verklarende variabele (zie hoofdstuk 6, sectie 3). De samenhang die de
feminiteitsgraad per school vertoonde met de houdingen van de leerlingen
was evenwel nog zwakker dan de samenhang met de biologische
geslachtskenmerken. Er werd in deze analyses dan ook geen enkel
significant verband gevonden.

8.3 Invloed van geslachtskenmerken op ethische gestrengheid of
conservatisme

Na de metafactor die de burgerzin van leerlingen in kaart brengt, vertoont de
metafactor ‘ethische gestrengheid’ de sterkste samenhang met het geslacht
van leerkrachten en directie. De factorscoreschaal die de ethische
gestrengheid van leerlingen meet, loopt van –6,5 tot 3,1. Een hoge score
wijst daarbij op behoudsgezindheid. Uit tabel 62 blijkt, dat meisjes duidelijk
striktere regels hanteren inzake ethische kwesties. Zij behalen gemiddeld
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een score van 0,23 op de schaal, jongens halen gemiddeld een score van –
0,33 op deze schaal. Bij meisjes is de intraschoolcorrelatie wel groter dan bij
de jongens, wat er op wijst dat de ethische opvattingen van meisjes meer
verschillen naargelang de school waarnaar ze gaan.

TABEL 62. MULTILEVEL ANALYSE: NULMODEL ETHISCHE GESTRENGHEID BIJ MEISJES EN JONGENS

(GEGEVENS WAARDEONDERZOEK, OBPWO 95.03)

meisjes
n= 2318

jongens
n= 2294

PARAMETER Schatting S.E. P-waarde Schatting S.E. P-waarde
Intercept 0.231 0.043 0.000 -0.325 0.042 0.000
Rho 0,094 0,057

Jongens zijn inzake ethische kwesties iets minder behoudsgezind, meisjes
iets meer behoudsgezind wanneer het percentage vrouwelijke leerkrachten
hoger ligt. Evenwel ook hier zijn, net als bij de component burgerzin, de
gevonden verbanden niet statistisch significant. Ook het geslacht van de
directie vertoont geen enkele samenhang met de ethische gestrengheid bij
leerlingen.

TABEL 63. MULTILEVEL MODEL: IMPACT VAN DE PROPORTIE VROUWELIJKE LEERKRACHTEN IN DE

SCHOOL EN HET GESLACHT VAN DE DIRECTIE OP ETHISCHE GESTRENGHEID BIJ MEISJES EN

JONGENS (GEGEVENS WAARDEONDERZOEK, OBPWO 95.03)

meisjes
n=2318

jongens
n= 2294

PARAMETER schatting Std.
Fout

P-waarde schatting Std.
Fout

P-waarde

Intercept 0.243 0.056 0.000 -0.319 0.047 0.000
Prop. Vr. leerkrachten in de
school (zscore)

0.059 0.042 0.163 -0.046 0.039 0.239

Geslacht van de directie (0=man) 0.035 0.096 0.719 0.069 0.107 0.516
Rho 0.090 0.054

Wanneer voor deze component naar de onderliggende houdingen wordt
gekeken, dan blijkt dat de intraschoolcorrelaties zeer laag zijn bij voor haast
alle houdingen. Alleen inzake de tolerantie ten aanzien van bio-ethische
kwesties, stijgt de intraschoolcorrelatie boven de 10%. Althans voor de
meisjes, bij de jongens is de clustering van de variantie op schoolniveau een
stuk lager. Bij de andere houdingen is de variantie zowel voor meisjes als
voor jongens weinig geclusterd in de scholen.
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TABEL 64. MULTILEVEL ANALYSES: INTRASCHOOLCORRELATIES BIJ NULMODELLEN VOOR HOUDINGEN UIT

DE COMPONENT ETHISCHE GESTRENGHEID (GEGEVENS WAARDEONDERZOEK, OBPWO

95.03)

Rho Rho meisjes Rho jongens
Ethisch conservatisme 0.078 0.094 0.057
Tolerantie t.a.v. bio-ethiek 0.114 0.153 0.096
Burgermoraal 0.056 0.042 0.020
Arbeidsethiek 0.029 0.020 0.048
Relatievastheid 0.044 0.043 0.016
Autonomie 0.039 0.042 0.037

TABEL 65. MULTILEVEL MODEL: IMPACT VAN DE PROPORTIE VROUWELIJKE LEERKRACHTEN IN DE

SCHOOL EN HET GESLACHT VAN DE DIRECTIE OP DE ETHISCHE HOUDINGEN VAN LEERLINGEN

(GEGEVENS WAARDEONDERZOEK, OBPWO 95.03)

meisjes
n=2336

jongens
n=2313

PARAMETER Schatting S.E. P-
waarde

Schatting S.E. P-
waarde

Tolerantie t.a.v. bio-ethiek
Intercept 55.94 1.25 0.000 55.85 0.98 0.000
Prop. Vrouwelijke leerkrachten op
school

-0.28 0.93 0.765 0.86 0.78 0.275

Geslacht van de directie (0=man) -3.25 2.14 0.128 -2.19 2.11 0.300
Rho 0.145 0.091
Burgermoraal
Intercept 75.34 0.56 0.000 67.09 0.49 0.000
Prop. Vrouwelijke leerkrachten op
school

0.38 0.44 0.388 -0.05 0.42 0.909

Geslacht van de directie (0=man) 0.52 0.98 0.592 -1.21 1.17 0.302
Rho 0.040 0.020
Arbeidsethiek
Intercept 62.78 0.46 0.000 59.36 0.54 0.000
Prop. Vrouwelijke leerkrachten op
school

0.51 0.37 0.167 -1.51 0.46 0.001

Geslacht van de directie (0=man) -0.93 0.81 0.253 -0.09 1.26 0.944
Rho 0.019 0.035
Relatievastheid
Intercept 82.98 0.68 0.000 76.1 0.52 0.000
Prop. Vrouwelijke leerkrachten op
school

0.53 0.54 0.324 -0.12 0.45 0.797

Geslacht van de directie (0=man) 1.35 1.19 0.256 -0.31 1.27 0.806
Rho 0.040 0.016
Autonomie
Intercept 58.01 0.93 0.000 60.64 0.78 0.000
Prop. Vrouwelijke leerkrachten op
school

-1.32 0.73 0.071 -0.38 0.65 0.556

Geslacht van de directie (0=man) 0.26 1.62 0.873 -3.01 1.80 0.094
Rho 0.039 0.034

Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat slechts één significante samenhang
wordt gevonden. Jongens getuigen van minder arbeidsethiek naarmate er
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meer vrouwelijke leerkrachten zijn in hun school15. Met de uitspraken over
arbeidsethiek gaan we na welke betekenis leerlingen geven aan arbeid en
omvat drie elementen. Ten eerste wordt met deze schaal gekeken in welke
mate arbeid wordt beschouwd als een verplichting (bvb. ‘werken zou
eigenlijk een plicht moeten zijn’), ten tweede wordt er gepeild naar de mate
waarin men werk en genot als tegengestelden beschouwd (bvb. ‘werken kan
best leuk zijn’) en ten derde wordt onderzocht of men vervangingsinkomens
gerechtvaardigd vindt (bvb. ‘het is beter om gelijk welk werk aan te nemen
dan om werkloos te zijn’). In hun visie ten opzichte van bio-ethische
kwesties of relaties, hun autonomiestreven of hun burgermoraal treden er
geen merkbare verschillen op naarmate er meer vrouwelijke leerkrachten
zijn op school. Ook het geslacht van de directie heeft op deze elementen
geen enkele invloed.

Het vastgestelde verband tussen proportie vrouwelijke leerkrachten en
arbeidsethiek bij jongens blijft overeind na controle voor onderwijsvorm. De
onderwijsvorm heeft bovendien geen enkele invloed op arbeidsethiek van
jongens. Zowel jongens uit het ASO, BSO als TSO zijn eerder de mening
toegedaan dat wanneer je iets wil bereiken in het leven dat je er dan moet
voor werken en zij staan positief tegenover werken. Door het invoegen van
deze variabelen daalt de effectparameter slechts heel licht (nl. van –1,51
naar  –1,45) en blijft nog sterk significant.

TABEL 66. MULTILEVEL MODEL: IMPACT VAN GESLACHTSKENMERKEN OP ARBEIDSETHIEK BIJ

LEERLINGEN, GECONTROLEERD VOOR ONDERWIJSVORM (GEGEVENS WAARDEONDERZOEK,

OBPWO 95.03)

Jongens
n=2313

Jongens
n=2313

PARAMETER Schatting S.E. P-waarde Schatting S.E. P-waarde
Arbeidsethiek
Intercept 59.36 0.54 0.000 58.71 0.69 0.000
Prop. Vrouwelijke leerkrachten op
school (zscore)

-1.51 0.46 0.001 -1.45 0.45 0.001

Geslacht van de directie (0=man) -0.09 1.26 0.944 -0.63 1.29 0.624
TSO-leerling (0=ASO) 1.18 0.94 0.207
BSO-leerling (0=ASO) 1.48 1.04 0.153
Rho 0.035 0.033

In een volgende stap werd gekeken of we deze relatie konden verklaren op
basis van de attitudes die mannelijke en vrouwelijke leerkrachten typeren.
Allereerst werd nagegaan of de arbeidsethiek van de leerkrachten zelf,
misschien leidde tot een lagere arbeidsethiek bij de jongens. Onze
verwachtingen waren hier laag, omdat bij de discriminantanalyses reeds
bleek dat vrouwelijke en mannelijke leerkrachten niet zo sterk verschilden
op vlak van arbeidsethiek. De houding ‘arbeidsethiek’ had slechts een

                                          
15 De schaal ‘arbeidsethiek’ is bovendien een vrij zwakke schaal (cronbcach’s

alpha= 0.59)
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zwakke discriminatiekracht bij de discriminantanalyse tussen mannelijke
en vrouwelijke leerkrachten. Bovendien was het eerder een houding waar
vrouwelijke leerkrachten hoger op scoorden dan hun mannelijke collega’s, al
was het verschil wel zeer miniem. De analyses bevestigen dit vermoeden.
Een hogere arbeidsethiek bij leerkrachten bleek in de analyses gepaard te
gaan met een lichte maar niet significante stijging in arbeidsethiek bij
jongens, en neemt niets af van de sterkte van de invloed van de proportie
vrouwelijke leerkrachten.

Vervolgens werden ook alle andere houdingen gemeten bij leerkrachten in
het model gevoerd. Hoewel een aantal van deze houdingen een samenhang
vertonen met de arbeidsethiek van de jongens (zelfontplooiing, burgermoraal
en vakbondsvertoog), wijzigt het niets aan de invloed van de proportie
vrouwelijke leerkrachten. De houdingen van leerkrachten kunnen dan ook
niet worden beschouwd als een verklaring van de samenhang tussen de
proportie vrouwelijke leerkrachten op school en de arbeidsethiek bij
mannelijke leerlingen.

Een andere verklaring zou de manier van lesgeven en de visie op lesgeven
kunnen zijn die de leerkrachten er op na houden. Ook hier verwachtten we
weinig effecten. Indien de manier van lesgeven of de visie op het lesgebeuren
een invloed zou hebben, dan zouden we deze invloed wellicht ook gezien
hebben bij andere houdingen gemeten bij de leerlingen. Dit was evenwel
niet het geval. Aspecten die we hier inbrachten waren onder meer de
pedagogische gerichtheid, de deskundigheidsgerichtheid, de
bereikbaarheid,… van leerkrachten. Geen van deze elementen bleek evenwel
een invloed te hebben op de arbeidsethiek van de leerlingen en ook deze
elementen kunnen bijgevolg niet gezien worden als verklaringen voor de
lagere arbeidsethiek van jongens in scholen met een hoge proportie
vrouwelijke leerkrachten.

Verder werd ook nog naar een aantal schoolkenmerken gekeken. Ook deze
konden evenwel geen verklaring bieden voor de dalende arbeidsethiek van
jongens naarmate het percentage vrouwelijke leerkrachten op school
toeneemt.

Tenslotte werd gekeken of het bisgedrag van jongens hier mogelijk voor een
verklaring kon zorgen. We stelden eerder vast dat jongens met een
onregelmatige schoolloopbaan, vaker overstappen naar scholen met relatief
meer vrouwelijke leerkrachten. We zouden kunnen veronderstellen dat
jongens met een lagere arbeidsethiek, zich ook minder inzetten voor het
schoolwerk en aldus meer kans maken op bissen. Het effect van het
percentage vrouwelijke leerkrachten, zou dan het instroomeffect verbergen.
Het bisgedrag, zowel op de huidige als de vroeger bezochte scholen, vertoont
echter geen enkele samenhang met de arbeidsethiek van deze jongens en
biedt dus evenmin een verklaring voor de lagere arbeidsethiek van jongens
naarmate het leerkrachtencorps meer vrouwelijk is.
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De gevonden relatie tussen sekseratio van het leerkrachtencorps en de
arbeidsethiek van jongens, kan op basis van de gegevens in onze dataset
niet worden verklaard. We beschikken niet over andere data waarin deze
houding ook werd gemeten bij leerlingen en waar we informatie hebben over
leerkrachten. We dienen dit dus voorlopig te beschouwen als een gevonden
verband tussen sekseratio van leerkrachten en houdingen van leerlingen,
maar tasten voorlopig in het duister over de oorzaken of redenen van deze
relatie.

De feminiteitsgraad die we per school construeerden op basis van de
houdingen van de leerkrachten (zie 6.3)  vertoonde wederom met geen enkel
van de ethische houdingen van de leerlingen een significante samenhang.

8.4 Invloed van geslachtskenmerken op gevoelens van welbevinden

Een derde component meet het welbevinden van leerlingen. Dit welbevinden
wordt bepaald door het toekomstbeeld dat leerlingen hebben, het
welbevinden van leerlingen op school en het eigen zelfbeeld. Naarmate
leerlingen zich beter voelen op school, een positiever zelfbeeld hebben, de
toekomst meer rooskleurig zien, zullen zij hoger scoren op deze maat voor
welbevinden. Opnieuw wordt voor deze metafactor met een
factorscoreschaal gewerkt. Deze schaal heeft een minimum van –4,3 en een
maximum van 3,6. Zoals blijkt uit de nulmodellen in tabel 67 noteren we bij
meisjes meer onbehagen dan bij de jongens van hun leeftijd. Dit is een
resultaat dat telkens opnieuw wordt gevonden in onderzoek (Elchardus,
1999; Elchardus en Siongers, 2001; Stevens en Elchardus, 2001).

TABEL 67. MULTILEVEL ANALYSE: NULMODEL WELBEVINDEN BIJ MEISJES EN JONGENS (GEGEVENS

WAARDEONDERZOEK, OBPWO 95.03)

meisjes
n= 2318

jongens
n= 2294

PARAMETER Schatting S.E. P-waarde Schatting S.E. P-waarde
Intercept -0.076 0.042 0.071 0.070 0.039 0.071
Rho 0.073 0.045

De correlatietabel toonde reeds aan dat deze component nauwelijks
samenhangt met de sekseratio van leerkrachten of het geslacht van de
directie. Ook in de multilevel-analyses komt dit duidelijk naar voor. Noch de
sekseratio van de leerkrachten, noch het geslacht van de directie heeft een
invloed op het welbevinden van meisjes of jongens uit het zesde jaar
secundair onderwijs. Dit blijkt duidelijk in tabel 68 in de kolommen van de
p-waarde. Opdat de samenhang significant zou zijn mag deze p-waarde ten
hoogste 0,05 bedragen. Dit is duidelijk niet het geval.
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TABEL 68. MULTILEVEL MODEL: IMPACT VAN HET % VROUWELIJKE LEERKRACHTEN IN DE SCHOOL EN

HET GESLACHT VAN DE DIRECTIE OP WELBEVINDEN  BIJ MEISJES EN JONGENS (GEGEVENS

WAARDEONDERZOEK, OBPWO 95.03)

meisjes
n=2318

jongens
n= 2294

PARAMETER schatting Std.
Fout

P-waarde schatting Std.
Fout

P-waarde

Intercept -0.054 0.056 0.331 0.077 0.044 0.081
Prop. Vr. leerkrachten in de
school (zscore)

0.033 0.043 0.447 -0.031 0.036 0.392

Geslacht van de directie (0=man) -0.037 0.097 0.705 0.015 0.099 0.882
Rho 0.072 0.045

TABEL 69 MULTILEVEL ANALYSES: INTRASCHOOLCORRELATIES BIJ NULMODELLEN VOOR HOUDINGEN UIT

DE COMPONENT WELBEVINDEN (GEGEVENS WAARDEONDERZOEK, OBPWO 95.03)

Rho Rho meisjes Rho jongens
Welbevinden 0.049 0.073 0.045
Sociale Demotie 0.069 0.076 0.054
Negatief toekomstbeeld 0.018 0.025 0.012
Positief zelfbeeld 0.031 0.025 0.018
Politieke machteloosheid 0.086 0.084 0.081
Oude breuklijn 0.044 0.045 0.035
Schoolwelbevinden 0.053 0.067 0.039

Ook hier werd gekeken naar de onderliggende houdingen van deze
component. Gezien de zeer lage intraschoolcorrelaties (zie tabel 67) is de
kans echter klein dat een schoolkenmerk invloed zal uitoefenen op deze
aspecten van het welbevinden of onbehagen van de leerlingen. Dit betekent
ook dat het onwaarschijnlijk is dat de sekseratio van de leerkrachten of het
geslacht van de directie een samenhang zal vertonen met deze maten voor
welbevinden of onbehagen.



(115)

TABEL 70 MULTILEVEL MODEL: IMPACT VAN DE PROPORTIE VROUWELIJKE LEERKRACHTEN IN DE

SCHOOL EN HET GESLACHT VAN DE DIRECTIE OP DE HOUDINGEN DIE HET WELBEVINDEN VAN

DE LEERLINGEN METEN (GEGEVENS WAARDEONDERZOEK, OBPWO 95.03)

Meisjes
N=2347

Jongens
N= 2331

PARAMETER Schatting Std P-
waarde

Schatting Std P-
waarde

Sociale demotie
Intercept 24.20 0.73 0.000 26.24 0.61 0.000
Prop. Vrouwelijke leerkrachten op
school (zscore)

-0.76 0.55 0.172 0.36 0.50 0.470

Geslacht van de directie (0=man) 0.97 1.25 0.441 0.55 1.37 0.686
Rho 0.074 0.054
Negatief toekomstbeeld
Intercept 33.4 0.80 0.000 32.26 0.62 0.000
Prop. Vrouwelijke leerkrachten op
school (zscore)

-0.08 0.64 0.897 1.22 0.54 0.024

Geslacht van de directie (0=man) -1.64 1.41 0.244 0.33 1.52 0.827
Rho 0.023 0.009
Positief Zelfbeeld
Intercept 67.69 0.57 0.000 71.51 0.43 0.000
Prop. Vrouwelijke leerkrachten op
school (zscore)

-0.23 0.46 0.607 -0.86 0.38 0.023

Geslacht van de directie (0=man) -0.34 1.00 0.731 0.76 1.05 0.470
Rho 0.024 0.016
Politieke machteloosheid
Intercept 55.77 0.99 0.000 55.50 0.97 0.000
Prop. Vrouwelijke leerkrachten op
school (zscore)

-0.79 0.75 0.295 -1.12 0.78 0.149

Geslacht van de directie (0=man) 1.70 1.70 0.316 1.88 2.11 0.373
Rho 0.082 0.076
Schoolwelbevinden
Intercept 60.28 0.93 0.000 56.89 0.67 0.000
Prop. Vrouwelijke leerkrachten op
school (zscore)

0.62 0.71 0.388 1.24 0.56 0.028

Geslacht van de directie (0=man) -1.88 1.61 0.242 -0.97 1.56 0.533
Rho 0.065 0.033

Toch worden er significante samenhangen gevonden. Naarmate er meer
vrouwelijke leerkrachten zijn op de school, hebben jongens een negatiever
zelfbeeld en toekomstbeeld. Wel voelen ze zich beter thuis op scholen met
een hoog percentage vrouwelijke leerkrachten. In tegenstelling tot de
burgerzin van jongens blijven deze relaties bestaan na controle voor
onderwijsvorm. Meer nog de onderwijsvorm is nauwelijks gerelateerd aan
het welbehagen van jongens. Leerlingen uit het beroepsonderwijs hebben
een even positief zelfbeeld als leerlingen uit het technisch of het algemeen
secundair onderwijs. De vaststelling dat het zelfbeeld van jongeren uit het
beroepsonderwijs niet verschilt van dit van jongeren uit het algemeen
secundair onderwijs, werd ook reeds in vorig onderzoek bevestigd
(Elchardus, 1999; Stevens en Elchardus, 2001). Wel hebben ze een wat
negatiever beeld over de toekomst, maar ook dit verschil is vrij klein in
vergelijking met de verschillen die inzake burgerzin worden waargenomen
tussen de onderwijsvormen. Naar het schoolwelbevinden worden er wel
duidelijke verschillen opgetekend tussen de onderwijsvormen. Maar dit
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effect verklaart slechts ten dele de invloed van de sekseratio van
leerkrachten.

TABEL 71 MULTILEVEL MODEL: IMPACT VAN GESLACHTSKENMERKEN OP DE HOUDINGEN DIE HET

WELBEVINDEN VAN DE LEERLINGEN METEN , GECONTROLEERD VOOR ONDERWIJSVORM

(GEGEVENS WAARDEONDERZOEK, OBPWO 95.03)

jongens
n=2331

jongens
n=2331

PARAMETER Schatting Std P-
waarde

Schatting Std P-
waarde

Negatief toekomstbeeld
Intercept 32,26 0,62 0,000 31,07 0,80 0,000
Prop. Vrouwelijke leerkrachten op
school

5,74 2,55 0,024 6,08 2,46 0,014

Geslacht van de directie (0=man) 0,33 1,52 0,827 -0,68 1,54 0,656
TSO-leerling 1,96 1,19 0,101
BSO-leerling 2,91 1,32 0,027
Rho 0,009 0,009
Positief Zelfbeeld
Intercept 71,51 0,43 0,000 71,56 0,58 0,000
Prop. Vrouwelijke leerkrachten op
school

-4,05 1,78 0,023 -4,07 1,78 0,022

Geslacht van de directie (0=man) 0,76 1,05 0,470 0,81 1,10 0,463
TSO-leerling -0,13 0,84 0,872
BSO-leerling -0,05 0,93 0,954
Rho 0,016 0,016
Schoolwelbevinden
Intercept 56,89 0,67 0,000 58,64 0,81 0,000
Prop. Vrouwelijke leerkrachten op
school

5,87 2,66 0,028 5,19 2,48 0,037

Geslacht van de directie (0=man) -0,97 1,56 0,533 0,49 1,52 0,748
TSO-leerling -3,02 1,13 0,007
BSO-leerling -4,09 1,24 0,001
Rho 0,033 0,025

Ook hier kampen we met hetzelfde probleem als bij de visie op traditionele
rolpatronen. Wanneer met een databank met meer variabelen (ter verklaring
van de gevonden relatie) maar bijgevolg minder cases (n=4194, n
jongens=2078) wordt gewerkt verdwijnt de invloed van de sekseratio op het
schoolwelbevinden. Ook wat betreft het toekomstbeeld van jongeren is de
relatie zo goed als onbestaande in deze uitgebreide databestand (p=0,05
i.p.v. p=0,014 in bovenstaande tabel). Daar waar in de databank met 2331
cases bij de jongens (zie tabel 70), jongens uit het beroepsonderwijs een wat
negatievere kijk op de toekomst hebben, wordt er op de nieuwe databank
geen significante samenhang met onderwijsvorm gevonden voor het
toekomstbeeld. Wel blijkt op deze databank de sociaal-economische positie
van het gezin van herkomst relevant. Nadat er rekening gehouden wordt met
de sociaal-economische situatie van het thuisgezin, is de relatie tussen de
sekseratio van de leerkrachten en het toekomstbeeld niet langer significant.
De samenhang met het zelfbeeld is op de nieuwe databank, uitgebreid met
verklarende variabelen, licht significant wanneer deze tegelijk met het
geslacht van de directie wordt ingevoerd, maar verdwijnt eveneens na het
weglaten van het geslacht van de directie. We hebben hier dus te maken,
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met kleine zwakke verbanden die misschien wel eerder wijzen op
toevalsfluctuaties dan op systematische verschillen.

En ook hier vertoonde de feminiteitsgraad van de school geen significante
samenhang met de gemeten houdingen.

8.5 Conclusie

Met het relateren van geslachtskenmerken van onderwijspersoneel aan de
houdingen van leerlingen moet zeer omzichtig worden omgesprongen. Dit
blijkt overduidelijk uit bovenstaande resultaten. Wanneer louter naar de
bivariate associatie wordt gekeken, wordt de indruk gewekt dat het geslacht
van leerkrachten en directie sterk samenhangen met een aantal houdingen
van leerlingen. De schijnbare invloeden van het geslacht van leerkrachten
op de houdingen van leerlingen zijn evenwel het gevolg van de sterke
correlatie tussen de geslachtsratio van de leerkrachten en die van de
leerlingen zelf. Niet het geslacht van de leerkrachten, wel het geslacht van
de leerlingen zelf vertoont een sterke samenhang met een aantal houdingen.
Wanneer de analyses apart worden uitgevoerd voor meisjes en jongens,
blijkt het geslacht van leerkrachten nergens van belang te zijn bij de
meisjes. Bij de jongens wordt voor 5 van de 18 attitudes een significante
samenhang gevonden. Jongens getuigen van een minder traditionele visie
op rolpatronen en een hoger schoolwelbevinden naarmate er meer
vrouwelijke leerkrachten zijn. Echter ook minder gunstige samenhangen
werden gevonden voor jongens, zoals een lagere arbeidsethiek, een
negatiever toekomstbeeld en een lager zelfbeeld naarmate zij meer
vrouwelijke leerkrachten hebben.

Teruggrijpend naar de discriminantanalyse op de ‘vrouwelijke’ en
‘mannelijke’ scholen gepresenteerd in hoofdstuk 4 (zie tabel 28), zijn deze
samenhangen niet zo absurd. Uit deze discriminantanalyse bleek immers
dat de eerder mannelijke scholen, waar maximum 25% van de leerkrachten
een vrouw is, gekenmerkt worden door een meer traditionele visie op
rolpatronen, een hogere arbeidsethiek en een positiever toekomstbeeld bij
de leerkrachten dan in de eerder vrouwelijke scholen, waar meer dan 75%
van het leerkrachtencorps een vrouw is. Zelfbeeld en schoolwelbevinden
werden niet gemeten bij leerkrachten, maar ook daar zouden we kunnen
verwachten dat vrouwelijke scholen gekenmerkt worden door een negatiever
zelfbeeld bij het leerkrachtencorps (zoals dit ook bij andere  vrouwelijke
populaties  het geval is) en een hogere mate van schoolwelbevinden (in
navolging van de hogere arbeidstevredenheid bij vrouwelijke leerkrachten).
En uit vorig onderzoek weten we dat houdingen van leerkrachten, heel
belangrijk zijn bij de waardevorming van jongeren (Elchardus, Kavadias en
Siongers, 1998). We kunnen deze hypothese echter niet testen, vermits de
significante relaties vrijwel allemaal verdwijnen wanneer de databanken
worden uitgebreid met een aantal variabelen (o.a. houdingen gemeten bij
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leerkrachten), wat ook tot gevolg heeft dat het aantal respondenten dat
wordt opgenomen in de analyses daalt. Mogelijks is er dus een verband
tussen deze houdingen en de sekseratio van leerkrachten, maar we kunnen
dit op basis van onze data niet verzekeren.

Er is slechts één houding, met name arbeidsethiek, waar de sekseratio van
leerkrachten blijft meespelen, ook wanneer men de analyses apart
uitgevoerd worden voor jongens en meisjes. En zelfs wanneer wordt
gecontroleerd voor achtergrondgegevens van de leerlingen, de houdingen
van leerkrachten, de visie van leerkrachten op het schoolgebeuren en
andere schoolkenmerken blijft de relatie bestaan. We kunnen op basis van
onze gegevens geen rationele verklaring geven voor deze samenhang. Dit
aspect werd niet in andere onderzoeken bij leerkrachten opgenomen, zodat
we niet kunnen opmaken of het om een eenmalige en toevallige relatie gaat
dan wel om een systematische verband.

Ook voor de invloed van het geslacht van de directie geldt dat hier
voorzichtig dient mee omgesprongen te worden. Ook hier wordt de verkeerde
indruk gewekt wanneer niet gecontroleerd wordt voor een aantal belangrijke
instroomkenmerken. In dit geval wordt de schijnbare samenhang
veroorzaakt door de opvallende aanwezigheid van vrouwelijke schoolhoofden
in de TSO- en BSO-scholen in de steekproef van het waardeonderzoek.
Wanneer de onderwijsvorm in rekening wordt gebracht, blijkt ook van de
invloed van het geslacht van de directie niet langer significant.



(119)

9 Algemeen besluit en beleidsaanbevelingen

9.1 Samenvatting van de onderzoeksresultaten

De feminisering van het leerkrachtenberoep staat de laatste decennia in de
onderwijsliteratuur sterk in de kijker. Nochtans, zo blijkt uit de
onderwijsstatistieken en historisch bronmateriaal, is het een verschijnsel
dat tot diep in de 19de eeuw teruggaat. Wel ging het in de vorige eeuw
voornamelijk over tendensen in het lager- en het kleuteronderwijs. De
feminisering van het secundair onderwijs heeft veel later zijn intrede
gedaan. Pas het laatste decennium hebben de vrouwelijke leerkrachten daar
hun mannelijke collega’s ingehaald. Het percentage vrouwelijke
leerkrachten is van 1990 tot 2001 constant gestegen, van 49% tot 56%.
Sinds 1993 telt het secundair onderwijs in Vlaanderen meer vrouwelijke dan
mannelijke leerkrachten. Vrouwen voelen zich dan ook merkelijk meer
aangetrokken tot een loopbaan in het onderwijs. Dit wordt reeds duidelijk
als gekeken wordt naar de studenten in de lerarenopleiding. Het percentage
meisjes dat een lerarenopleiding volt, ligt merkelijk hoger dan het
percentage jongens. Zelfs in richtingen waar meisjes ondervertegenwoordigd
zijn, vormen zij toch een meerderheid bij de personen die binnen die
richting een lerarenopleiding volgen. Dit bleek zowel uit onderzoek bij
afgestudeerden aan de VUB, als uit de Vlaamse onderwijsstatistieken. Het
tij gaat dus de komende jaren nog niet keren.

Echter hoe hoger het onderwijsniveau, hoe minder vrouwelijke leerkrachten
men aantreft. In het lager- en kleuteronderwijs vormen vrouwen een
overweldigende meerderheid. In het secundair onderwijs is er sinds kort een
lichte meerderheid van vrouwen. Bij docenten in het hoger onderwijs zijn
vrouwen evenwel nog steeds sterk ondervertegenwoordigd. Hetzelfde geldt
wanneer men binnen de onderwijsniveaus kijkt naar de verschillende
functies. Ook daar ligt het percentage vrouwen merkelijk lager bij de hogere
functies.  De leidinggevende functies zijn in het secundair onderwijs dan
ook nog steeds voor mannen weggelegd. Het onderwijs verschilt op dit vlak,
ondanks een vrouwelijk overwicht in personeel, nauwelijks van de andere
arbeidsmarktsectoren. In het Vlaamse secundair onderwijs wordt meer dan
twee derde van de directiefuncties ingevuld door een man.

De vraag die we ons dan in dit onderzoek stelden was of deze feminisering
van het leerkrachtenberoep consequenties heeft voor de kwaliteit van het
onderwijs. Alvorens deze vraag te beantwoorden, dienden we ons er van te
vergewissen of er vooreerst al verschillen bestaan tussen mannen en
vrouwen tewerkgesteld in het onderwijs. We vergeleken daartoe mannelijke
en vrouwelijke leerkrachten in hun jobaspiraties, we keken naar hun
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achtergrondgegevens en hun tewerkstellingssituatie en gingen na of ze er
andere houdingen op na houden op het vlak van maatschappij en lesgeven.
Daarnaast vergeleken we ook scholen geleid door een vrouw met scholen
geleid door een man en gingen we na of scholen met een overwegend
vrouwelijk leerkrachtenteam verschilden van scholen met een overwegend
mannelijk leerkrachtenteam.

Wanneer gekeken wordt naar jobaspiraties hechten vrouwen over het
algemeen meer belang aan het opdoen van ervaringen en de omgang met
mensen. Tevens vinden zij het belangrijker dat zij hun job makkelijk kunnen
afstemmen op hun gezinsleven. Mannen hechten relatief meer belang aan
verantwoordelijkheid, reizen en extrinsieke jobkenmerken zoals het
leidinggevend karakter van een job, de extra-legale voordelen of de
carrièremogelijkheden. Personen tewerkgesteld in de onderwijssector, zowel
mannen als vrouwen, hechten in vergelijking met personen elders
tewerkgesteld minder belang aan extra-legale voordelen, de externe
waardering en de verantwoordelijkheid, de macht en invloed verbonden aan
een job. Zij hechten daarentegen des te meer belang aan het contact met
mensen, de werkzekerheid, de tijdsindeling van hun job en de
combinatiemogelijkheden van werk en gezin. De jobaspiraties van personen
die opteren voor een job in het onderwijs, ook als het om mannen gaat,
komen dan ook beter overeen met de vrouwelijke jobaspiraties. Naast het
contact met mensen is daar zeker de afstemming op het gezin belangrijk in.
Dit komt ook tot uiting in de tewerkstellingsgegevens. Vrouwen opteren ook
in het onderwijs vaker voor een deeltijdse betrekking. 6% van de mannelijke
leerkrachten is deeltijds tewerkgesteld tegenover 28% bij de vrouwelijke
leerkrachten.

Een opmerkelijk verschil is dat vrouwelijke leerkrachten doorgaans hoger
gekwalificeerd zijn dan hun mannelijke collega’s. Zo hebben significant meer
vrouwen zelf algemeen secundair onderwijs gevolgd tijdens hun secundaire
schoolloopbaan en zijn ze vaker in het onderwijs terecht gekomen via een
universitaire studie aangevuld met een aggregaatsdiploma.

Op het vlak van waarden, vormen leerkrachten, man of vrouw, sowieso een
zeer specifieke groep in onze samenleving. Hun waardepatroon verschilt
sterk van de modale Vlaming, alsook van hun leerlingen. Zij zijn in
vergelijking met andere volwassenen en hun leerlingen bijvoorbeeld veel
meer verdraagzaam, solidair en veel minder individualistisch ingesteld.
Eigenlijk zijn ze in hun attitudes heel vrouwelijk. Als men bijvoorbeeld kijkt
naar de attitudes die meisjes van jongens onderscheiden bij de leerlingen,
dan komen de attitudes die meisjes typeren opvallend overeen met de
attitudes die leerkrachten van hun leerlingen onderscheiden. Terecht
kunnen we ons dan ook de vraag stellen of mannelijke en vrouwelijke
leerkrachten nog wel van elkaar verschillen in hun houdingen. En
inderdaad, mannen en vrouwen uit het leerkrachtencorps onderscheiden
zich minder sterk van elkaar dan meisjes en jongens bij de leerlingen. Als
we het geslacht van de leerlingen zouden voorspellen op basis van hun
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maatschappelijke houdingen dan zouden we 76% van de leerlingen juist
klasseren, bij de leerkrachten 67%. Toch blijft de classificatie van
leerkrachten vrij goed, bij toeval zouden we immers slechts 50% van de
geslachten juist voorspellen. Ook bij de leerkrachten stellen we vast dat
mannen meer worden gekenmerkt door traditionele rolopvattingen en door
hardere en eerder ‘rechtse’ attitudes zoals een individualistische
ingesteldheid, een voorkeur voor harde repressie, etnocentrisme en
autoritarisme.

In de visie op hun school en hun rol als leerkracht verschillen mannelijke en
vrouwelijke leerkrachten nauwelijks van elkaar. We klasseren 61,5% op
basis van deze visie juist als zijnde man of vrouw, wat slechts een matig
resultaat te noemen is. Toch stellen we een aantal verschillen vast. Zo is het
opvallend dat vrouwelijke leerkrachten merkelijk positiever staan ten
opzichte van zowel hun collega’s als ten opzichte van het schoolbeleid en de
directie. Zowel mannen als vrouwen schatten de pedagogische
doeltreffendheid van de school hoger in dan haar organisatorische
doeltreffendheid. Maar beide aspecten van doeltreffendheid worden
merkelijk positiever beoordeeld door de vrouwelijke leerkrachten.
Vrouwelijke leerkrachten ervaren tevens meer collegialiteit in het
leerkrachtencorps dan mannen. Tenslotte zijn mannen meer vak- of
deskundigheidsgericht dan vrouwen. Zij zijn eerder de mening toegedaan
dat men niet te ver mag gaan in het tonen van emoties en het rekening
houden met de emoties van leerlingen. Op de overige aspecten verschillen
vrouwelijke en mannelijke leerkrachten nauwelijks. Beiden vinden,
bijvoorbeeld, dat waardeopvoeding een taak is van de school, vinden
persoonsgerichtheid belangrijker dan vakgerichtheid en hechten in gelijke
mate belang aan de opvoedingstaak van de school.

In hoofdstuk 4 werd van individuele verschillen tussen leerkrachten
overgestapt naar de verschillen op schoolniveau. Twee elementen stonden
daarbij centraal: verschillen naargelang de geslachtssamenstelling van het
leerkrachtencorps op school en verschillen naargelang het geslacht van de
directie op school.

Op basis van de sekseratio van de leerkrachten op de school werden drie
groepen van scholen onderscheiden: 11 mannelijke scholen (max. 25%
vrouwen), 18 vrouwelijke scholen (meer dan 75% vrouwen) en 34 gemengde
scholen. In de discriminantanalyses werd gekeken in welke mate we scholen
met een overwegend vrouwelijk leerkrachtenteam konden onderscheiden
van scholen met een overwegend mannelijk leerkrachtenteam. Op basis van
de maatschappelijke houdingen, waarvoor een gemiddelde score werd
berekend per school, konden alle 29 scholen juist geklasseerd worden. Ook
de schoolgerelateerde houdingen bleken goede voorspellers te zijn. Op één
school na werden ook alle scholen juist geklasseerd als zijnde een school
met een overwegend mannelijk dan wel vrouwelijk leerkrachtenteam of een
school met een eerder gemengd leerkrachtenteam.
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Het geslacht van directie werd vervolgens gerelateerd aan het schoolklimaat
(gemeten aan de hand van schoolgerelateerde houdingen bij leerkrachten),
structurele schoolkenmerken en participatiegegevens. Wederom maakten we
gebruik van discriminantanalyses. Ook hier bleken er verschillen. In
scholen met een directrice geven leerkrachten meer aan dat regels
bespreekbaar zijn, dat ze kunnen rekenen op de steun van de directie bij
disciplineproblemen en rapporteren zij een betere sfeer en meer
samenwerking onder de leerkrachten. Bovendien wordt bij een directrice
zowel de organisatorische als de pedagogische doeltreffendheid van het
schoolbeleid hoger ingeschat door het leerkrachtencorps. Bij een mannelijke
directeur zijn de leerkrachten over het algemeen meer tevreden met hun job,
maar bij de vrouwelijke directrices wordt dit dan weer opgevangen door een
grotere tevredenheid met de directie. Allemaal zeer gunstige resultaten dus
voor de vrouwelijke directrices. Wel ervaren leerkrachten meer
probleemgedrag bij hun leerlingen wanneer de directie een vrouw is. In deze
discriminantanalyses werden evenwel geen structurele schoolkenmerken
opgenomen. Bovenstaande verschillen tussen scholen geleid door een vrouw
en scholen geleid door een man, zijn dan ook bruto-verschillen. Wellicht
heeft deze hogere rapportering van probleemgedrag ook te maken met het
type school waarover vrouwelijke directies leiding hebben. De vrouwelijke
directrices in onze bevraging staan doorgaans meer aan het hoofd staan van
meisjesscholen –met eveneens een hoge proportie vrouwelijke leerkrachten-,
maar staan ook meer aan het hoofd van TSO- en BSO-scholen, terwijl
mannelijke directeurs meer terug te vinden zijn in ASO scholen.

Vrouwelijke leerkrachten verschillen van mannelijke leerkrachten.
Vrouwelijke directeurs verschillen van mannelijke directeurs. Echter, de
stelling van Brophy dat “female and male teachers are much more similar to
each other than different” lijkt ook voor de gegevens voor Vlaanderen op te
gaan. Maar hoewel de verschillen niet zo groot zijn, kunnen we niet
ontkennen dat ze er zijn. Op basis van de gevonden verschillen kunnen we
ons nu de vraag stellen of deze vervrouwelijking van het leerkrachtenberoep
gevolgen zal hebben voor het onderwijs. Omtrent de inschatting van de
gevolgen van de feminisering van het leerkrachtenberoep, hielp de
bestaande literatuur ons niet veel verder vooruit. Ten eerste, blijken de
hypothesen die de overigens weinig uitgebreide literatuur omtrent de
gevolgen van de feminisering voor de kwaliteit van het onderwijs ons
aanreikt, elkaar meermaals tegen te spreken. Sommige auteurs zijn van
oordeel dat vrouwelijke leerkrachten effectiever zijn dan mannelijke
leerkrachten, anderen beweren dan weer net het omgekeerde. Bovendien
zijn vele van deze uitspraken niet gebaseerd op voorafgaand
wetenschappelijk onderzoek, maar betreft het gewoon speculatieve
uitspraken. De auteurs die zich wel beroepen op onderzoeksresultaten,
komen daarenboven meermaals tot de conclusie dat er geen of bijna geen
verschillen te vinden zijn in de effectiviteit van vrouwelijke versus
mannelijke leerkrachten. Wanneer er wel verschillende effecten worden
toegeschreven aan mannelijke en vrouwelijke leerkrachten, werd er wel
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meermaals gesteld dat vrouwelijke leerkrachten positievere effecten zouden
teweegbrengen bij meisjes en negatievere gevolgen zouden hebben voor
jongens.

We bekeken vervolgens de invloed van de geslachtscontext van de school op
de cognitieve prestaties, met name het bisgedrag en de wiskundeprestaties,
en op houdingen van leerlingen. Omwille van de sterke samenhang tussen
de sekseratio van leerkrachten en leerlingen op een school, werd de invloed
van de geslachtscontext van het onderwijspersoneel afzonderlijk bekeken
voor jongens en meisjes. We overlopen nu kort de resultaten van deze
toetsen.

Op de cognitieve prestaties van leerlingen, heeft noch het geslacht van
leerkrachten, noch dat van de directie een betekenisvolle invloed. Wanneer
niet gecontroleerd wordt voor de vroegere schoolcarrière van de leerlingen,
zou men wat betreft het bisgedrag van leerlingen evenwel de verkeerde
conclusies kunnen trekken en stellen dat jongens vaker bissen in scholen
met relatief meer vrouwelijke leerkrachten. Echter jongens die al gebist
hebben, blijken vaker de overstap te maken naar meisjesscholen met een
eerder vrouwelijk leerkrachtenteam. Wanneer men niet controleert voor
andere leerlingenkenmerken zoals de onderwijsvorm waarin men school
loopt, zou men ook ten onrechte stellen dat leerlingen meer bissen in
scholen met een vrouwelijke directie. Echter vrouwelijke directies, staan in
de scholen die we onderzochten vaker aan het hoofd van een school met
beroeps- en technisch onderwijs, de onderwijsvormen waar leerlingen vaker
een onregelmatige schoolloopbaan achter de rug hebben. De stelling dat een
overwegend vrouwelijk leerkrachtenteam een negatieve invloed zou hebben
op de cognitieve prestaties van jongens, moeten we op basis van deze
analyses verwerpen.

Ook wat betreft het wiskundeonderwijs, vonden we geen samenhangen met
het geslacht van leerkrachten. De stelling dat vrouwelijke leerkrachten in
het wiskundeonderwijs fungeren als rolmodellen voor meisjesleerlingen
wordt in onze resultaten niet bevestigd. Meisjes gaan niet beter presteren en
gaan geen positievere houdingen ten aanzien van het vak ontwikkelen. Aan
de andere zijde vinden we ook hier geen bevestiging voor de stelling dat
vrouwen niet adequaat les zouden kunnen geven aan jongens. Ook voor
jongens maakt het niet uit of zij nu wiskundeles van een vrouw dan wel van
een man krijgen.

Met het relateren van geslachtskenmerken van onderwijspersoneel aan de
houdingen van leerlingen moet zeer omzichtig worden omgesprongen.
Wanneer louter naar de bivariate associatie wordt gekeken, wordt de indruk
gewekt dat het geslacht van leerkrachten en directie sterk samenhangen
met een aantal houdingen van leerlingen. De schijnbare invloeden van het
geslacht van leerkrachten op de houdingen van leerlingen zijn evenwel het
gevolg van de sterke correlatie tussen de geslachtsratio van de leerkrachten
en die van de leerlingen zelf. Niet het geslacht van de leerkrachten, wel het



(124)

geslacht van de leerlingen zelf vertoont een sterke samenhang met een
aantal houdingen. Toch worden op het vlak van waardevorming een aantal
duidelijke relaties gevonden, althans voor de jongens. Bij de meisjes blijkt
de sekseratio van de leerkrachten op school nergens van betekenis te zijn.
Bij de jongens wordt voor 5 van de 18 attitudes een significante samenhang
gevonden. Jongens getuigen van een minder traditionele visie op
rolpatronen en een hoger schoolwelbevinden naarmate er meer vrouwelijke
leerkrachten zijn. Echter ook negatieve samenhangen werden gevonden
tussen een vrouwelijke leerkrachten en houdingen van jongens. Zo getuigen
jongens van een lagere arbeidsethiek, een negatiever toekomstbeeld en een
lager zelfbeeld naarmate zij meer vrouwelijke leerkrachten hebben. Om deze
gevonden relaties te duiden, dienden we evenwel onze databank uit te
breiden met een aantal kenmerken, zoals bijvoorbeeld de houdingen
gemeten bij leerkrachten, hun visie op lesgeven en schoolgebeuren, … . De
opname van nieuwe variabelen in de analyses, impliceert echter ook een
vermindering van het aantal cases of respondenten. Immers alleen
respondenten die op elk van de variabelen een geldig antwoord hebben
gegeven, worden opgenomen in deze analyses. Bij het uitbreiden van onze
databank met nieuwe variabelen, stelden we echter vast dat door de daling
van het aantal cases de eerder gevonden verbanden vrijwel allemaal
verdwijnen. We moeten daarom concluderen dat er mogelijk een verband
bestaat tussen de visie op traditionele rolpatronen, het zelfbeeld, het
toekomstbeeld en het schoolwelbevinden van leerlingen en de sekseratio van
leerkrachten, maar we kunnen dit op basis van onze data niet met volledige
zekerheid bevestigen. Er is wel één houding, met name arbeidsethiek, waar
de sekseratio van leerkrachten blijft meespelen, wanneer men de analyses
apart uitgevoerd worden voor jongens en meisjes en ongeacht het aantal
cases in de databank. De relatie blijft tevens bestaan wanneer wordt
gecontroleerd voor de achtergrondgegevens van de leerlingen, de houdingen
van leerkrachten, de visie van leerkrachten op het schoolgebeuren en
andere schoolkenmerken. We kunnen op basis van onze gegevens echter
geen rationele verklaring geven voor deze samenhang.

Ook voor de invloed van het geslacht van de directie mag men geen te
overhaaste conclusies trekken. Wanneer niet gecontroleerd wordt voor de
onderwijsvorm waarin jongens zitten (het geslacht van de directie hangt bij
de meisjes met geen enkele houding samen), wordt de indruk gewekt dat
jongens in scholen met een vrouwelijke directrice over minder burgerzin
beschikken en dan ook racistischer zijn, een sterkere voorkeur hebben voor
harde repressie en vooral materiële problemen belangrijk vinden. In dit geval
wordt de schijnbare samenhang veroorzaakt door de opvallende
aanwezigheid van vrouwelijke schoolhoofden in de TSO- en BSO-scholen in
de steekproef van het waardeonderzoek. Wanneer de onderwijsvorm in
rekening wordt gebracht, blijkt ook de invloed van het geslacht van de
directie niet langer significant.
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9.2 Beleidsaanbevelingen

1. Ondervertegenwoordiging van vrouwen in hogere geledingen

We stellen in onze onderzoeksgegevens een duidelijke
ondervertegenwoordiging vast van vrouwen in directiefuncties. Waarom
vinden we veel minder vrouwen terug in deze leidinggevende functie binnen
het onderwijs? Uit Nederlands onderzoek is gebleken dat de ambitie van
vrouwen in het secundair onderwijs zeker niet lager ligt (Ruijs, 1990). In het
basisonderwijs bleken vrouwen wel minder belangstelling te tonen voor een
directiefunctie dan mannen. In het secundair onderwijs, bleken zowel
mannen als vrouwen belangstelling te tonen voor meer leidinggevende
functies. Gebrek aan vrouwen met ambitie kan volgens verschillende
auteurs dan ook niet langer dienen voor het geringe percentage vrouwelijke
schoolhoofden (Vanderhoeven, 1989; Ruijs, 1990). We kunnen op basis van
onze gegevens alleen gissen naar de oorzaken. Wat betreft Vlaanderen
kunnen we geen uitspraken doen over de ambities van vrouwelijke
leerkrachten.

Twee andere mogelijke oorzaken die verder dienen onderzocht te worden zijn
de consequenties die schoolleiderschap met zich meebrengen voor de
privésfeer en de selectieprocedure van directies. Uit de gegevens bleek
immers dat drie kwart van de vrouwelijke leerkrachten een voltijdse
betrekking hebben in het onderwijs. Gezien het belang dat vrouwen hechten
aan de combinatie gezin en arbeid, en de alsmaar uitbreidende taak van
directies zowel op administratief als pedagogisch vlak, lijkt dit een zeer
realistische mogelijkheid, ook voor de dalende trend van vrouwelijke
directies die enkele jaren terug werd vastgesteld. Een functie in het
onderwijs, al dan niet deeltijds, maakt voor vele vrouwen de ideale
combinatie tussen gezin en werk. In Nederlands onderzoek gaven vrouwen
die uitgetreden waren uit de schoolleiding inderdaad te kennen dat het feit
dat de functie moeilijk te combineren bleek met hun gezinsverplichtingen de
voornaamste reden was voor het beëindigen van hun directiefunctie (ten
Dam, van Eck en Volman, 1992). Een verbetering van de voorwaarden voor
het vervullen van een schoolleidersfunctie zou in dit geval misschien een
gunstige invloed kunnen hebben, al dient de haalbaarheid en wenselijkheid
van dergelijke maatregelen wel bestudeerd te worden. Ruys (1990) gaf
hierbij voor het Nederlandse onderwijs het mogelijk maken van een
deeltijdse directeursfunctie en het stimuleren van de vorming van
meerhoofdige schoolleidingen aan als mogelijke initiatieven. Tenslotte
vormen ook de selectieprocedures van directies een mogelijke oorzaak.
Leiding geven wordt nog al te vaak met mannelijke eigenschappen
verbonden en er heerst een zeker wantrouwen ten aanzien van de
leiderschapskwaliteiten van vrouwen. Echter onze gegevens wijzen er op dat
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vrouwelijke directies even goed een school kunnen leiden, en dat het
geslacht van de directie geen enkele invloed heeft op de prestaties of de
houdingen van leerlingen.

2. De feminisering van het onderwijs is niet problematisch voor de cognitieve
prestaties van leerlingen

Het geslacht van de leerkrachten, noch dit van de directie vertoont enig
verband met de cognitieve prestaties van leerlingen. Er werd geen invloed
van vrouwelijke leerkrachtenteams op het bisgedrag van leerlingen
gevonden, alsook geen invloed van het geslacht van leerkrachten wiskunde
op de wiskundeprestaties van leerlingen. Vooral naar jongens toe werd er
gevreesd voor de schadelijke gevolgen van de vervrouwelijking van het
onderwijspersoneel. Evenwel deze vrees is ongegrond, zo blijkt uit de
analyses. De prestaties van jongens zijn niet slechter wanneer zij omringd
worden door vrouwelijke leerkrachten. Of leerlingen nu les van een vrouw
dan wel een man krijgen, maakt weinig of niets uit. Het is dan ook
belangrijk dat we het beeld dat vrouwelijke leerkrachten een negatieve
impact zouden hebben op de kwaliteit van het onderwijs, de wereld
uithelpen.

3. De invloed van de feminisering van het onderwijs op de houdingen van
leerlingen dient gerelativeerd te worden

De houdingen van mannelijke en vrouwelijke leerkrachten verschillen dan
wel, een beetje, van elkaar, de geslachtsratio vertoont weinig verbanden met
de houdingen van leerlingen. Geen enkele houding werd bij de meisjes
beïnvloed door de sekseratio van de leerkrachten op hun school. Bij de
jongens daarentegen, bleek voor 5 van de 18 houdingen de sekseratio van
de leerkrachten wel van belang te zijn. De weinige effecten die we vinden,
situeren zich dus wel waar er in de literatuur ook het vaakst melding van
wordt gemaakt, namelijk bij de houdingen. Weliswaar gaat het hierbij niet,
zoals vaak wordt geponeerd in onderzoek, om uitsluitend negatieve
verbanden. Jongens hebben bijvoorbeeld een minder traditionele visie op
rolpatronen van mannen en vrouwen naarmate er meer vrouwelijke
leerkrachten zijn. In tegenstelling tot wat in de literatuur wordt gesteld,
voelen jongens zich bovendien beter in hun vel op scholen met meer
vrouwelijke leerkrachten. Men kan dus zeker niet stellen dat het
welbevinden van jongens op school lager ligt in scholen met een sterk
vrouwelijk leerkrachtencorps, integendeel. De negatieve invloeden die we
vinden, bevestigen wel wat in de literatuur wordt gesteld: jongens hebben
een minder positief zelfbeeld en een negatiever toekomstbeeld naarmate het
leerkrachtenteam op hun school verhoudingsgewijs meer vrouwen telt.
Daarnaast leidt een meer vrouwelijk leerkrachtenteam ook tot  een lagere
arbeidsethiek bij jongens.  We hebben deze invloeden ook nader onderzocht.
Vier van de vijf gevonden invloeden zouden misschien verdwijnen als
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gecontroleerd wordt voor andere leerkrachtenkenmerken. Omwille van de
hoger aangekaarte methodologische problemen, konden we deze controle
evenwel niet uitvoeren voor 4 houdingen. Ons besluit is dan ook dat de
geslachtsratio van leerkrachten hoogst waarschijnlijk een invloed heeft op
de arbeidsethiek van jongens en mogelijk een invloed heeft op de vier andere
houdingen. Het merendeel van de positieve elementen die in de literatuur
worden toegeschreven aan een meer vrouwelijk leerkrachtenteam, zien we in
onze analyses echter niet bevestigd. Onze resultaten wijzen er bijvoorbeeld
niet op dat een meer vrouwelijk leerkrachtenteam, ten gevolge van hun meer
democratische instelling, zou leiden tot meer burgerzin bij de leerlingen. Dit
geldt ook voor andere houdingen. Het is dan ook belangrijk te benadrukken
dat het merendeel van de houdingen bij jongeren totaal niet beïnvloed wordt
door de geslachtsratio van leerkrachten. Bij de meisjes geldt dit voor alle 18
gemeten houdingen, bij de jongens voor 13 van de 18 gemeten houdingen.
De effecten die doorgaans worden toegeschreven aan de vervrouwelijking
van het onderwijs op vlak van waardevorming, lijken ons dan ook sterk
overdreven.

4. Oppassen met overhaaste conclusies

Onze resultaten wijzen er echter vooral op dat men zeer voorzichtig moet zijn
in de conclusies die men trekt. Wanneer wordt gesproken over de gevolgen
van de feminisering van het leerkrachtenberoep doet men er best aan na te
gaan of de effecten die men vindt effectief toe te schrijven zijn aan de
leerkrachtengroep dan wel aan instroomkenmerken, kenmerken van de
leerlingen en schoolkenmerken. Mannelijke en vrouwelijke leerkrachten
verschillen ten eerste al niet zo erg van elkaar. En de relaties die in andere
onderzoeken werden gevonden tussen cognitieve prestaties werden na
controle op instroomkenmerken, kenmerken van de leerlingen en
schoolkenmerken niet teruggevonden. Ook de effecten op de opvattingen
van jongeren, die in de literatuur worden geponeerd, vinden we na controle
niet terug. De relatie tussen de sekseratio van de leerkrachten en de
houdingen en prestaties van de leerlingen is veeleer een gevolg van de
samenhang tussen de sekseratio bij de leerkrachten en deze bij de
leerlingen op een school. Verschillen in prestaties en houdingen bij
leerlingen, dienen dan ook veeleer in verband te worden gebracht met
genderkenmerken van de leerlingen dan met deze van de leerkrachten. Als
we de balans opmaken, dan moeten we stellen dat een groot deel van de
literatuur effecten poneert zonder ze werkelijk te onderzoeken en dat in
ander onderzoek dan weer onvoldoende gecontroleerd wordt voor
instroomkenmerken en achtergrondgegevens.

We kunnen op basis van onderhavig onderzoek dan ook stellen dat de
bezorgdheid omtrent de feminisering sterk overdreven wordt. De
problematisering van de stijgende toetrede van vrouwen in het
leerkrachtenberoep is onterecht. De beste raad die we beleidsmakers
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kunnen meegeven, lijkt ons dan ook dat zij zich niet zoveel zorgen hoeven te
maken over de vervrouwelijking van het leerkrachtenberoep.
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Bijlage 1. Beschrijving van de gebruikte schalen

1. Schalen maatschappelijke attitudes

Arbeidsethiek

Werken zou eigenlijk een plicht moeten zijn.

Als je iéts wil bereiken in je leven, dan moet je ervoor werken.

Ik verkies te werken, ook al zou ik maar evenveel verdienen als aan de dop.

Werken kan best leuk zijn.

Ik zou me schamen als ik geld kreeg zonder ervoor te werken.

Men kan enkel van zijn vrije tijd genieten als men ervoor gewerkt heeft

Het is beter om gelijk welk werk aan te nemen dan om werkloos te zijn

Cronbach’s α: .5861 (leerlingen); .6361 (leerkrachten)

Authenticiteit

Als men met anderen omgaat, moet men steeds proberen zichzelf te blijven.

Als men met een persoonlijk probleem zit, is het belangrijk dat men deze gevoelens uit

door er met anderen over te praten.

Een sterk mens toont zijn emoties niet.

Cronbach’s α: .4090 (leerlingen); .4336 (leerkrachten)

Autonomie: het belang van…

Kunnen doen en laten wat je zelf wilt

Zelf uitmaken wat mag en niet mag

Van niemand afhankelijk zijn

Niet aan regels gebonden zijn

Cronbach’s α: .7156 (leerlingen); .7721 (leerkrachten)
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Burgermoraal

zwartrijden (meerijden zonder te betalen) met het openbaar vervoer

iets kopen als je weet dat het gestolen was

joyriding, een auto stelen en ermee gaan rijden voor het plezier

softdruggebruik, het gebruik van marihuana, hasjiesj, joints ...

geld dat je hebt gevonden voor jezelf houden

getrouwde mensen die een verhouding met een ander hebben

harddrug gebruik

vechten tegen de politie

afval weggooien in het openbaar

rijden onder invloed van alcohol

’s nachts op straat lawaai maken

kleine diefstallen om het zakgeld aan te vullen, op voorwaarde dat niemand gekwetst

wordt

het pesten van mensen die vervelend of onnozel zijn

voetbalgeweld

plassen tegen de gevel van een huis

vandalisme

Cronbach’s α: .8598 (leerlingen); .8363 (leerkrachten)

Economische breuklijn

De verschillen tussen de hoge en de lage inkomens moeten blijven zoals ze nu zijn.

De klassenverschillen zouden kleiner moeten zijn dan nu.

Arbeiders moeten nog steeds vechten voor een gelijkwaardiger positie in de

maatschappij.

De verschillen tussen rijk en arm zijn nog steeds te groot.

De overheid moet tussenkomen om de verschillen tussen de inkomens te verkleinen.

Cronbach’s α: .7015 (leerlingen); .7257 (leerkrachten)
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Etnocentrisme

Ik ben een racist.

Ik ben een antiracist.

Economisch racisme:

België had eigenlijk nooit gastarbeiders mogen binnenlaten.

Gastarbeiders nemen ons werk af.

Migranten komen hier profiteren van de uitkeringen.

In sommige buurten doet de overheid te veel voor de migranten en te weinig voor de

Belgen die er wonen.

Cultureel racisme:

Migranten zijn over het algemeen niet te vertrouwen.

Mensen uit verschillende culturen hebben best zo weinig mogelijk contact met elkaar.

We moeten er op toezien dat wij ons ras zuiver houden en vermenging met andere

volkeren tegengaan.

Gastarbeiders moeten onder elkaar huwen.

Economisch racisme, Cronbach’s α: .8684 (leerlingen); .8307 (leerkrachten)

Cultureel racisme, Cronbach’s α: .8411; .7966 (leerkrachten)

Racisme, Cronbach’s α: .9208; .8886 (leerkrachten)

Harde repressie

Men hoeft zich niet schuldig te voelen als men een inbreker zou doden. Hij heeft het dan

zelf gezocht.

De doodstraf zou terug moeten ingevoerd worden voor zware misdaden zoals moord met

voorbedachten rade, overvallen waarbij doden vallen, terroristische aanslagen,…

Wat hij/zij ook gedaan heeft, iedereen moet recht hebben op een eerlijk proces.

Zware misdadigers verdienen geen proces. Ze zouden onmiddellijk opgesloten moeten

worden.

Verkrachters zouden moeten gecastreerd worden.

Cronbach’s α: .6958 (leerlingen); .7304 (leerkrachten)

Politiek cynisme

Politiekers bekommeren zich niet om de mening van mensen zoals ik.

Er stemmen zoveel mensen bij de verkiezingen dat mijn eigen stem er niet toe doet.

Politiek interesseert me niet.

Politieke partijen zijn alleen maar geïnteresseerd in de stemmen van de mensen, niet in

hun mening.

Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op wat de regering doet.

Cronbach’s α: .6912 (leerlingen); .7079 (leerkrachten)
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Relatievastheid

Iemand die een serieuze relatie heeft, mag daarnaast ook nog een seksuele relatie

hebben met een andere partner.

Ik kan me niet inbeelden dat ik mijn hele leven bij dezelfde partner zou blijven.

Koppels maken nu eenmaal wel eens ruzie. Dat is normaal. Dat is nog geen reden om

uit elkaar te gaan.

Gerechtvaardigdheid van getrouwde mensen die een verhouding met een ander hebben

Cronbach’s α: .6346 (leerlingen); .6896 (leerkrachten)

Schoolwelbevinden

Ik vind het meestal tof op school.

Ik zou graag van school veranderen.

Ik voel me meestal ongelukkig als ik op school zit.

Ik vind de meeste lessen op deze school te saai.

De sfeer bij mij op school is goed.

Ik zou liever geen les meer volgen.

Cronbach’s α: .7855 (leerlingen)

Seksuele ethiek en bio-ethiek

Homoseksualiteit

Prostitutie

zelfdoding (of zelfmoord)

abortus

euthanasie, op vraag van de patiënt zelf

euthanasie, op vraag van de familie

doden uit zelfverdediging

echtscheiding

Cronbach’s α: .7585 (leerlingen); .8063 (leerkrachten)
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Sociale demotie

Er zijn een hoop mensen die het nooit goed zullen hebben en ik hoor bij die groep.

Eigenlijk heb ik al geen hoop meer op een goede job.

Mensen als mijn ouders en ik hoeven geen mooie toekomst te verwachten.

Mijn ouders moeten hard werken en worden er niet voor beloond. Dat zal waarschijnlijk

ook voor mij zo zijn.

Hoe je het ook draait of keert, wij zijn het soort mensen dat altijd het zware en vuile

werk moeten doen.

Wij hebben geen lange arm en dus zullen we altijd moeten ploeteren.

Mijn ouders hebben het moeilijk gehad, ik zal het moeilijk hebben en mijn kinderen

waarschijnlijk ook.

Een mooie carrière, dat is niet voor ons soort mensen.

Cronbach’s α: .7701 (leerlingen)

Solidariteitsgevoel

Ik voel me pas echt goed als ik me samen met anderen voor iets kan inzetten.

Belangrijk in het leven is voelen dat men er niet alleen voor staat.

Mensen kunnen pas echt vrij zijn als niemand wordt uitgesloten.

Ik voel me pas gelukkig als ik voor anderen iets kan doen zonder dat ik er noodzakelijk

iets voor terug krijg.

Als er een grote ongelijkheid is in de samenleving, kunnen mensen niet echt vrij zijn.

De mens heeft het geluk van zijn medemensen nodig.

Cronbach’s α: .5896 (leerlingen); .6189 (leerkrachten)

Traditionele rolopvattingen

Mannen kunnen even goed als vrouwen kinderen opvoeden.

Het beste is dat de vrouw het huishouden doet en de man de kost verdient.

Jongens kun je nu eenmaal wat vrijer opvoeden dan meisjes.

Een vrouw is meer geschikt dan een man om kleine kinderen op te voeden.

Er zijn vrouwenberoepen en mannenberoepen en dat zal altijd zo blijven.

Vrouwen kunnen even goed autorijden als mannen.

Cronbach’s α: .7379 (leerlingen); .7382 (leerkrachten)

Toekomstperspectieven

Mij lijkt de toekomst vaak hopeloos.

Het lijkt alsof ik in mijn leven geen doel heb.

Ik zie mijn toekomst vaak somber in.

Cronbach’s α: .7728 (leerlingen); .6629 (leerkrachten)
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Utilitair individualisme

Men moet steeds zijn eigen plezier nastreven. Naastenliefde, liefdadigheid en solidariteit

zijn onzin.

De mensheid, onze naaste, solidariteit,… wat een onzin allemaal, iedereen moet eerst

voor zichzelf zorgen en zijn belangen verdedigen.

Wat telt zijn geld en macht, de rest zijn praatjes.

Iedereen moet maar eerst voor zichzelf zorgen en niet rekenen op de hulp van anderen.

Cronbach’s α: .6797 (leerlingen); .5991 (leerkrachten)

Vriendschap

Een goede vriend of vriendin heb je voor het leven.

Eén echt goede vriend of vriendin is beter dan 10 kennissen

Ik zou mijn beste vriend(in) nooit laten vallen, ongeacht wat hij / zij ook gedaan heeft.

Tegen je beste vriend of vriendin kan je alles vertellen.

Een goede vriend / vriendin is voor mij belangrijker dan het halen van goede punten.

Cronbach’s α: .5861 (leerlingen)

Zelfbeeld

Ik vind mezelf best O.K.

Ik vind dat ik een aantal goede kwaliteiten heb.

Ik vind dat ik trots kan zijn op wie ik ben.

Algemeen genomen voel ik mezelf eigenlijk een mislukkeling.

Algemeen welbevinden

Cronbach’s α: .7734 (leerlingen)

Zelfontplooiing: het belang van…

Creatief zijn

Zichzelf ontdekken

Zichzelf zoveel mogelijk ontwikkelen

Trouw zijn aan zichzelf

Cronbach’s α: .6657 (leerlingen); .7376 (leerkrachten)
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2. Schalen onderwijsgebonden attitudes en visie op lesgeven

Algemene satisfactie ten aanzien van het leraarsberoep

Ik heb er wel eens spijt van dat ik leraar geworden ben

Voor mij is er geen beter beroep dan dat van leraar.

Als ik alles nog eens mocht over doen, zou ik beslist weer leraar worden.

Ik ben met mijn beroep zeer tevreden.

Ik heb me wel eens afgevraagd of het voor mij niet beter was geweest als ik een ander

beroep had gekozen.

Wanneer ik de kans daartoe kreeg, zou ik een andere baan nemen.

Betrouwbaarheid van de schaal (Cronbach’s Alpha): 0.884

Algemene sfeer onder leerkrachten

De meeste leerkrachten respecteren elkaar.

De meeste leerkrachten werken hier graag.

Ik voel me opgenomen in de groep van leerkrachten.

Nieuwe leerkrachten worden opgevangen door andere leerkrachten.

Leerkrachten tonen interesse voor het lesgeven van collega’s.

Betrouwbaarheid van de schaal (Cronbach’s Alpha): .754

Belang opleidingstaak onderwijs: belang van …

De technische en professionele vaardigheden van jongeren bevorderen

De ontvankelijkheid van jongeren voor culturele waarden bevorderen

Het sociaal bewustzijn en de sociale vaardigheden van jongeren ontwikkelen

De intellectuele vaardigheden van jongeren ontwikkelen

Betrouwbaarheid van de schaal (Cronbach’s Alpha): .710

Belang persoonlijkheidsvorming: belang van …

De creativiteit van jongeren ontwikkelen

De fysieke ontwikkeling van jongeren bevorderen

De emotionele ontwikkeling van jongeren bevorderen

Het moreel bewustzijn van jongeren ontwikkelen

Betrouwbaarheid van de schaal (Cronbach’s Alpha): .779
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Bespreekbaarheid van reglementen

Bespreekt de directie deze regels met u?

Bespreekt u deze regels met uw collega’s?

Bespreekt u deze regels met de leerlingen?

Houdt u zich aan deze regels?

Straft u de leerlingen wanneer zij de regels niet naleven?

Kan u rekenen op de steun van de directie bij concrete disciplineproblemen?

Beloont u de leerlingen in klasverband voor het naleven van de regels?

Is er in uw school mogelijkheid tot dialoog met andere leerkrachten over veranderingen

en aanpassingen aan de regels?

Is er in uw school mogelijkheid tot dialoog met leerlingen over verandering en

aanpassingen aan de regels?

Betrouwbaarheid van de schaal (Cronbach’s Alpha): .776

Bereikbaarheid van leerkrachten voor leerlingen

Kunnen leerlingen u in de leraarskamer storen voor examencijfers?

Kunnen leerlingen u in de leraarskamer storen voor persoonlijke problemen?

Kunnen leerlingen u in de leraarskamer storen voor gezelligheidsactiviteiten?

Kunnen leerlingen u in de leraarskamer storen voor problemen betreffende de orde op

school?

Mogen leerlingen u ’s avonds opbellen voor examencijfers?

Mogen leerlingen u ’s avonds opbellen voor persoonlijke problemen?

Mogen leerlingen u ’s avonds opbellen voor gezelligheidsactiviteiten?

Mogen leerlingen u ’s avonds opbellen voor problemen betreffende de orde op school?

Bent u bereid voor leerlingen langer op school te blijven voor examencijfers?

Bent u bereid voor leerlingen langer op school te blijven voor persoonlijke problemen?

Bent u bereid voor leerlingen langer op school te blijven voor gezelligheidsactiviteiten?

Bent u bereid voor leerlingen langer op school te blijven voor problemen betreffende de

orde op school?

Betrouwbaarheid van de schaal (Cronbach’s Alpha): .902

Deskundigheidsgerichtheid

Een leraar is geen jeugdwerker.

Leerlingen hebben met mijn persoonlijke opvattingen niets te maken.

Als leraar moet je ernaar streven altijd zo rationeel mogelijk te handelen.

Ik vind dat er een zekere afstand dient te zijn tussen leraar en leerling.

Ik vind dat veel leraren een overdreven begrip tonen voor het gedrag van bepaalde

leerlingen.

Veranderingen in het onderwijs zijn vrijwel nooit verbeteringen.

Als leraar moet je je emoties niet tonen.

Betrouwbaarheid van de schaal (Cronbach’s Alpha): .678
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Ervaring probleemgedrag: Hebt u de indruk dat er op deze school

Gespijbeld wordt?

Vandalisme is?

Gevochten wordt?

Gepest wordt?

Gestolen wordt?

Leerlingen zijn die een mes bij zich dragen?

Alcohol gedronken wordt door de leerlingen tijdens de dag?

Betrouwbaarheid van de schaal (Cronbach’s Alpha): .753

Impact van directie

Heeft de directie van deze school tijdens het vorig schooljaar...
gevraagd naar het prestatieniveau en/of de vooruitgang van uw leerlingen voor uw vak?

zijn inbreng gehad in de keuze van lesboeken?

deelname aan studiedagen of nascholingsactiviteiten aangemoedigd?

de organisatie van buitenschoolse activiteiten aangemoedigd?

overleg tussen de leerkrachten van uw vak gestimuleerd?

een les van u bijgewoond?

Betrouwbaarheid van de schaal (Cronbach’s Alpha): .743

Organisatorische doeltreffendheid
Doeltreffendheid inzake:
Opbouwen van een imago

Personeelsbeleid

Participatie in besluitvorming

Samenwerking en collegialiteit

Navorming

Regelduidelijkheid

Organisatie en pedagogisch-didactische vormgeving

Betrouwbaarheid van de schaal (Cronbach’s Alpha): .866
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Pedagogische doeltreffendheid

Doeltreffendheid inzake
Leerlingenbegeleiding op sociaal-psychologisch vlak

Leerlingenbegeleiding op studiegebied

Didactisch handelen van leerkrachten

Contacten met ouders in functie van leerlingenbegeleiding

Contacten met P.M.S. begeleiders

Betrouwbaarheid van de schaal (Cronbach’s Alpha): .807

Persoonlijkheidsgerichtheid

Mijn belangrijkste taak als leraar is jongeren te begeleiden op hun weg naar

volwassenheid.

Als leraar moet je een confrontatie met jezelf niet uit de weg gaan.

Als leerlingen met persoonlijke problemen bij me komen, neem ik daar tijd voor.

Ik vind het belangrijk persoonlijk iets voor leerlingen te betekenen.

De bevrediging om aan de opvoeding van jongeren mee te werken, vergoedt veel.

Ik vind het boeiend te zien hoe kinderen zich in de loop der jaren ontwikkelen.

De relatie tussen leraar en leerling moet gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen.

Ik vind het boeiend mijn gedrag in conflictsituaties met leerlingen achteraf te

analyseren.

Betrouwbaarheid van de schaal (Cronbach’s Alpha): .822

Samenwerking onder leerkrachten

Met collega's een project voorbereiden

Met collega’s van hetzelfde vakgebied lessen voorbereiden

Met collega’s van hetzelfde vakgebied overleg plegen in verband met de leerstof.

Met collega’s van hetzelfde vakgebied overleg plegen in verband met didactische

methoden en technieken.

Met collega’s van hetzelfde vakgebied samen examens opstellen.

Betrouwbaarheid van de schaal (Cronbach’s Alpha): 0.779

Satisfactie ten aanzien van de schoolleiding

Ik heb het gevoel dat de schoolleiding mij goed gezind is.

De schoolleiding houdt in zijn beleid te weinig rekening met de leraren.

Door de schoolleiding wordt een zekere druk op de leraren uitgeoefend.

Schoolleiding en leraren gaan op mijn school op een prettige manier met elkaar om.

Op mijn school kan iedere leraar rekenen op de steun van de schoolleiding.

Betrouwbaarheid van de schaal (Cronbach’s Alpha): .815



(145)

Visie op waardevorming

Waardeopvoeding behoort niet tot de taak van de school. Het is eigenlijk de taak van de

ouders.

Leerkrachten moeten zich uitsluitend richten op de leerstof.

Veel aandacht voor het emotioneel functioneren van leerlingen gaat ten koste van de

leerprestaties.

Er zijn een aantal universeel geldende waarden die leerkrachten moeten trachten over te

dragen bij de leerlingen.

Er zijn een aantal voor mij belangrijke waarden, die ik tracht over te brengen bij de

leerlingen.

De leerkracht moet trachten de waarden die de school uitdraagt, over te brengen bij de

leerlingen.

Leerkrachten moeten uitgaan van de waarden die bij de leerlingen reeds aanwezig zijn;

de leerlingen moeten zich echter bewust  worden van hun eigen  waarden en normen.

De leerlingen moeten hun eigen waarden en normen leren uitdrukken.

Leerkrachten moeten de leerlingen begrip bijbrengen voor de waarden van anderen.

Men mag nooit eigen waarden en normen opleggen aan leerlingen.

Alle waarden zouden op school evenveel aandacht moeten krijgen.

Men mag de waarden van de school niet aan de leerlingen opdringen.

Betrouwbaarheid van de schaal (Cronbach’s Alpha): .773
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Bijlage 2. Verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke leerkrachten
op vlak van maatschappelijke attitudes

TABEL 72. TRADITIONEEL ROLPATROON: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES, OBPWO 95.03)

Man
X=31.3*

Vrouw
X=22.7

Var.: Items: - -/+ + - -/+ +
V26_5 Mannen kunnen even goed als vrouwen

kinderen opvoeden.
11.2 21.0 67.8 6.3 17.6 76.1

V21_5 Het beste is dat de vrouw het huishouden doet
en de man de kost verdient.

75.7 16.2 8.1 92.6 5.3 2.1

V17_4 Jongens kun je nu eenmaal wat vrijer opvoeden
dan meisjes.

84.4 12.1 3.5 91.3 6.6 2.0

V12_7 Een vrouw is meer geschikt dan een man om
kleine kinderen op te voeden.

44.9 22.9 32.1 64.0 24.1 11.8

V28_5 Er zijn vrouwenberoepen en mannenberoepen en
dat zal altijd zo blijven.

42.0 29.6 28.4 53.9 26.4 19.7

V28_9 Vrouwen kunnen even goed autorijden als
mannen.

7.2 11.9 80.9 2.8 4.6 92.6

* SIGN. VERSCHIL, P=0.000

TABEL 73. AUTHENTICITEITSVERTOOG: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES, OBPWO 95.03)

Man
X=73.9*

Vrouw
X=78.3

Var.: Items: - -/+ + - -/+ +
V17_11 Als men met anderen omgaat, moet men toch

steeds proberen zichzelf te blijven.
1.7 6.9 91.3 0.7 3.8 95.5

V17_12 Een sterk mens toont zijn emoties niet. 84.7 11.8 3.5 89.2 8.4 2.4
V26_9 Als men met een persoonlijk probleem zit, is het

belangrijk dat men deze gevoelens uit door er
met anderen over te praten.

4.9 17.3 77.8 2.1 14.6 83.3

*SIGN. VERSCHIL, P=0.000

TABEL 74UTILITAIR INDIVIDUALISME: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES, OBPWO 95.03)

Man
X=22.6*

Vrouw
X=19.6

Var.: Items: - -/+ + - -/+ +
V26_4 Men moet steeds zijn eigen plezier nastreven.

Naastenliefde, liefdadigheid en solidariteit zijn
onzin.

95.1 3.5 1.4 96.5 1.4 2.0

V21_1 De mensheid, onze naaste, solidariteit,... wat een
onzin allemaal, iedereen moet eerst voor zichzelf
zorgen en zijn belangen verdedigen.

82.9 12.8 4.3 88.4 10.2 1.4

V17_3 Wat telt zijn geld en macht, de rest zijn praatjes. 71.9 15.7 12.4 80.7 12.3 7.1
V28_11 Iedereen moet maar eerst voor zichzelf zorgen en

niet rekenen op de hulp van anderen.
61.7 25.2 13.0 65.0 25.5 9.4

* SIGN. VERSCHIL, P=0.009
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TABEL 75. RELATIEVASTHEID: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES, OBPWO 95.03)

Man
X=78.2*

Vrouw
X=81.5

Var.: Items: - -/+ + - -/+ +
V17_15 Iemand die een vaste relatie heeft, mag

daarnaast ook nog een seksuele relatie hebben
met een andere partner.

71.6 19.4 9.0 83.3 10.5 5.3

V26_3 Ik kan me niet inbeelden dan ik mijn hele leven
bij dezelfde partner zou willen blijven.

82.9 11.9 5.2 87.3 7.1 5.7

V28_3 Koppels maken nu eenmaal wel eens ruzie. Dat
is normaal. Dat is nog geen reden om uit elkaar
te gaan.

1.2 2.0 96.8 0.4 6.0 93.6

V31_6 Permissiviteit: getrouwde mensen die een
verhouding met een ander hebben

63.3 30.1 6.7 71.9 24.9 3.2

* SIGN. VERSCHIL, P=0.006

TABEL 76. BURGERMORAAL: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES, OBPWO 95.03)

Man
X=85.0*

Vrouw
X=87.0

Var.: Items: - -/+ + - -/+ +
V31_1 zwartrijden (meerijden zonder te betalen) met het

openbaar vervoer
76.9 20.2 2.9 78.2 20.4 1.5

V31_2 iets kopen als je weet dat het gestolen was 90.8 8.4 0.9 93.3 5.3 1.4
V31_3 joyriding, een auto stelen en ermee gaan rijden

voor het plezier
99.7 0.3 0.0 99.2 0.0 0.7

V31_4 softdruggebruik, het gebruik van marihuana,
hasjiesj, joints ...

69.9 18.5 11.5 74.5 18.9 6.6

V31_5 geld dat je hebt gevonden voor jezelf houden 50.9 29.8 19.4 48.3 35.7 16.1
V31_6 getrouwde mensen die een verhouding met een

ander hebben
63.3 30.1 6.7 71.9 24.9 3.2

V31_7 harddruggebruik 94.8 3.2 2.1 97.5 1.4 1.1
V31_10 vechten tegen de politie 67.7 29.7 2.6 65.3 2.3 2.5
V31_12 afval weggooien in het openbaar 93.9 5.5 0.6 94.4 3.8 1.7
V31_13 rijden onder invloed van alcohol 89.3 9.3 1.5 95.5 3.1 1.4
V31_19 ‘s nachts op straat lawaai maken 75.4 20.8 3.8 73.1 22.0 4.9
V31_20 kleine diefstallen om het zakgeld aan te vullen,

op voorwaarde dat niemand gekwetst wordt
98.8 0.9 0.3 99.0 0.7 0.3

V31_21 het pesten van mensen die vervelend of onnozel
zijn

93.1 4.6 2.3 95.8 3.8 0.3

V31_22 Voetbalgeweld 97.7 1.4 0.9 99.7 0.0 0.3
V31_23 plassen tegen de gevel van een huis 89.0 9.5 1.4 95.5 3.8 0.6
V31_24 Vandalisme 99.1 0.3 0.6 99.3 0.4 0.4

* SIGN. VERSCHIL, P=0.011
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TABEL 77.AUTORITARISME: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES, OBPWO 95.03)

Man
X=41.7*

Vrouw
X=38.6

Var.: Items: - -/+ + - -/+ +
V12_6 Als de mensen minder zouden praten en harder

zouden werken zou alles beter gaan..
41.2 28.1 30.7 51.2 27.0 21.8

V17_5 Enkel een sterke leider kan de problemen van
ons land oplossen.

60.2 22.7 17.2 64.2 18.2 17.5

V26_7 Er bestaan twee soorten mensen: de sterken en
de zwakken.

60.2 21.3 18.4 56.6 27.3 16.0

V28_2 Gehoorzaamheid en respect voor het gezag: dat
zijn de 2 belangrijkste dingen die kinderen
moeten leren.

26.7 35.7 37.7 40.1 31.3 28.5

* SIGN. VERSCHIL, P=0.034

TABEL 78. ETNOCENTRISME: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES, OBPWO 95.03)

Man
X=23.3

Vrouw
X=21.3

Var.: Items: - -/+ + - -/+ +
V24_1* België had eigenlijk nooit gastarbeiders mogen

binnenlaten.
71.2 17.3 11.5 68.2 24.1 7.6

V24_2° Migranten zijn over het algemeen niet te
vertrouwen.

79.0 15.0 6.0 82.6 13.6 3.4

V24_3* Gastarbeiders nemen ons werk af. 79.5 13.5 6.9 79.7 16.1 4.2
V24_4* Migranten komen hier profiteren van de

uitkeringen.
56.1 27.2 16.7 63.3 23.8 12.9

V24_5* In sommige buurten doet de overheid te veel voor
de migranten en te weinig voor de Belgen die er
wonen.

51.5 28.5 20.1 60.1 28.6 11.3

V24_6° Mensen uit verschillende culturen hebben best
zo weinig mogelijk contact met elkaar.

89.5 6.7 3.7 93.3 5.6 1.1

V24_7 Ik ben een racist. 88.2 8.8 3.0 89.1 10.2 0.7
V24_8 Ik ben een antiracist. 17.0 20.8 63.3 13.6 21.1 65.2
V24_9° We moeten er op toezien dat wij ons ras zuiver

houden en vermenging met andere volkeren
tegengaan.

88.4 7.8 3.8 88.8 7.7 3.5

V24_10
°

Gastarbeiders moeten onder elkaar huwen. 78.8 14.5 6.6 80.0 14.7 5.3

*SOCIAAL RACISME: X MAN= 32.4 / X VROUW= 30.0

°CULTUREEL RACISME: X MAN= 20.6 / X VROUW= 18.3
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TABEL 79. SOCIAAL-ECONOMISCHE BREUKLIJN: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES, OBPWO

95.03)

Man
X=29.8*

Vrouw
X=32.6

Var.: Items: - -/+ + - -/+ +
V12_4 De verschillen tussen de hoge en de lage

inkomens moeten blijven zoals ze nu zijn.
69.4 21.1 9.5 70.7 24.0 5.3

V12_5 De klassenverschillen zouden kleiner moeten
zijn dan nu.

10.1 13.6 76.3 9.5 18.3 72.2

V21_2 Arbeiders moeten nog steeds vechten voor een
gelijkwaardiger positie in de maatschappij.

19.1 26.6 54.3 23.6 31.3 45.1

V26_8 De verschillen tussen rijk en arm zijn nog steeds
te groot.

4.0 13.3 82.6 5.3 15.8 78.9

V30_10 De overheid moet tussenkomen om de
verschillen tussen de inkomens te verkleinen.

13.3 21.9 64.8 14.5 31.6 53.9

* SIGN. VERSCHIL, P=0.030

TABEL 80. HARDE REPRESSIE: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES, OBPWO 95.03)

Man
X=31.9

Vrouw
X=29.2

Var.: Items: - -/+ + - -/+ +
V12_1 Men hoeft zich niet schuldig te voelen als men

een inbreker zou doden. Hij heeft het dan zelf
gezocht.

49.4 30.3 20.2 64.6 25.3 10.2

V17_14 De doodstraf zou terug moeten ingevoerd worden
voor zware misdaden zoals moord met
voorbedachten rade, overvallen waarbij doden
vallen, terroristische aanslagen.

49.6 18.0 32.4 60.1 17.5 22.4

V26_1 Wat hij/zij ook gedaan heeft, iedereen moet recht
hebben op een eerlijk proces.

2.9 3.2 93.9 2.1 2.8 95.1

V28_6 Zware misdadigers verdienen geen proces. Ze
zouden onmiddellijk opgesloten moeten worden.

75.7 12.7 11.5 80.6 12.7 6.7

V30_8 Verkrachters zouden gecastreerd moeten
worden.

55.8 18.9 25.3 51.8 18.3 29.9

TABEL 81. AUTONOMIE: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES, OBPWO 95.03)

Man
X=47.2

Vrouw
X=48.4

Var.: Items: het belang van… - -/+ + - -/+ +

V20_9 Kunnen doen en laten wat je zelf wilt 24.5 37.9 37.6 14.1 47.2 38.7
V20_10 Zelf uitmaken wat ik mag en niet mag 26.3 34.8 38.9 16.7 44.7 38.7
V20_11 Van niemand afhankelijk zijn 32.7 28.9 38.3 21.1 37.2 41.8
V20 _12 Niet aan regels gebonden zijn 64.5 24.9 10.6 63.6 28.6 7.8
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TABEL 82. VERBONDENHEID (SOCIAAL KATHOLIEK VERTOOG EN VAKBONDSVERTOOG):

FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES, OBPWO 95.03)

Man
X=68.5

Vrouw
X=68.9

Var.: Items: - -/+ + - -/+ +
V17_8* Ik voel me pas echt goed als ik me samen met

anderen voor iets kan inzetten.
14.0 26.2 59.8 12.6 29.7 57.7

V28_1* Belangrijk in het leven is voelen dat men er
niet alleen voor staat.

2.3 9.0 88.7 0.7 7.7 91.5

V30_3° Mensen kunnen pas echt vrij zijn als niemand
wordt uitgesloten.

13.1 23.8 63.1 11.5 25.5 63.0

V30_9* Ik voel me pas gelukkig als ik voor anderen iets
kan doen zonder dat ik er noodzakelijk iets
voor terug krijg.

10.1 37.4 52.4 8.9 39.4 51.8

V30_13° Als er een grote ongelijkheid is in de
samenleving, kunnen mensen niet echt vrij
zijn.

11.6 18.8 69.6 11.8 22.5 65.7

V26_2* De mens heeft het geluk van zijn medemensen
nodig.

3.2 13.0 83.9 3.2 10.9 85.9

V30_11° Individuele vrijheid wordt slechts mogelijk door
samenhorigheid en gelijkheid.

11.3 27.6 61.1 11.2 30.0 58.8

*SOCIAAL-KATHOLIEK VERTOOG: X MAN= 70.2 / X VROUW= 71.3

° VAKBONDSVERTOOG: X MAN= 66.3 / X VROUW= 65.6

TABEL 83. POLITIEKE MACHTELOOSHEID: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES, OBPWO 95.03)

Man
X=42.6

Vrouw
X=41.8

Var.: Items: - -/+ + - -/+ +
V12_8 Politiekers bekommeren zich niet om de mening

van mensen zoals ik.
21.8 35.2 43.0 28.1 38.2 33.7

V17_13 Er stemmen zoveel mensen bij de verkiezingen
dat mijn eigen stem er niet toe doet.

81.7 9.6 8.7 87.4 8.0 4.5

V26_6 Politiek interesseert me niet. 79.5 16.5 3.1 66.6 27.5 5.9
V30_1 Politieke partijen zijn alleen maar geïnteresseerd

in de stemmen van de mensen, niet in hun
mening.

23.7 38.4 37.8 23.9 44.4 31.7

V30_6 Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op
wat de regering doet.

27.8 35.4 36.8 25.5 36.2 38.3

TABEL 84. ZELFONTPLOOIING: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES, OBPWO 95.03)

Man
X=82.0

Vrouw
X=82.5

Var.: Items: het belang van… - -/+ + - -/+ +

V20_1 Creatief zijn 0.0 11.3 88.7 0.3 20.2 79.5
V20_2 Zichzelf ontdekken 0.6 10.5 88.9 0.7 6.6 92.7
V20_3 Zichzelf zoveel mogelijk ontwikkelen 0.0 4.3 95.7 0.0 2.1 97.9
V20_4 Trouw zijn aan zichzelf 0.3 7.9 91.8 0.4 3.2 96.5
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TABEL 85. ARBEIDSETHIEK: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES, OBPWO 95.03)

Man
X=61.2

Vrouw
X=61.6

Var.: Items: - -/+ + - -/+ +
V17_1 Werken zou eigenlijk een plicht moeten zijn. 37.5 26.7 35.8 44.4 32.7 22.9
V28_7 Als je iéts wil bereiken in je leven, dan moet je

ervoor werken.
4.4 15.7 79.9 5.3 15.1 79.6

V17_6 Ik verkies te werken, ook al zou ik maar evenveel
verdienen als aan de dop.

18.6 15.4 66.1 12.2 10.1 77.6

V30_12 Werken kan best leuk zijn.
V26_11 Ik zou me schamen als ik geld kreeg zonder

ervoor te werken.
33.6 31.0 35.3 31.9 31.6 36.7

V28_4 Men kan enkel van zijn vrije tijd genieten als
men ervoor gewerkt heeft

36.8 29.5 33.6 30.2 35.4 34.4

V30_7 Het is beter om gelijk welk werk aan te nemen
dan om werkloos te zijn

22.8 33.2 43.9 23.7 37.1 39.2

TABEL 86. NEGATIEF TOEKOMSTBEELD: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES, OBPWO 95.03)

Man
X=24.0

Vrouw
X=23.6

Var.: Items: - -/+ + - -/+ +
V26_12 Mij lijkt de toekomst vaak hopeloos. 77.4 15.4 7.3 80.8 15.0 4.2
V30_2 Het lijkt alsof ik in mijn leven geen doel heb. 89.9 7.0 3.2 92.3 5.3 2.5
V30_4 De meeste van mijn toekomstplannen zijn nogal

vaag.
59.6 25.9 14.6 58.7 23.7 17.7

V21_7 Ik zie mijn toekomst vaak somber in. 73.3 19.4 7.2 73.3 21.1 5.6
V17_7 De toekomst is te onzeker om ver vooruit te

kunnen plannen.
32.8 33.4 33.8 23.3 32.4 44.3

TABEL 87. MORELE TOLERANTIE: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES, OBPWO 95.03)

Man
X=85.0

Vrouw
X=87.2

Var.: Items: - -/+ + - -/+ +
V31_8 Homoseksualiteit 19.1 24.1 56.8 8.1 20.1 71.8
V31_9 Prostitutie 35.4 36.2 28.4 38.8 44.4 16.8
V31_11 Zelfdoding of zelfmoord 48.8 33.2 17.9 43.0 38.1 18.8
V31_14 Abortus 33.3 42.3 24.3 26.2 49.3 24.5
V31_15 Euthanasie op vraag van de patiënt 10.1 30.4 59.5 13.8 26.1 60.0
V31_16 Euthanasie op vraag van de familie 25.2 36.2 38.5 24.3 37.0 38.7
V31_17 Doden uit zelfverdediging 12.7 28.0 59.4 15.9 36.4 47.7
V31_18 Echtscheiding 10.1 45.1 44.8 7.4 42.8 49.8
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Bijlage 3. Verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke leerkrachten
op het vlak van schoolgebonden attitudes en gedragingen

TABEL 88. ORGANISATORISCHE(*) EN PEDAGOGISCHE(°) DOELTREFFENDHEID VAN DE SCHOOL 16:

FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES, OBPWO 95.03)

Man
X=59.0

Vrouw
X=64.1

Var.: Items: - -/+ + - -/+ +
Doeltreffendheid inzake:

V42_1* Opbouwen van een imago 18.1 33.5 48.4 10.0 35.7 54.3
V42_2* Personeelsbeleid 23.1 31.9 45.1 8.2 37.3 54.4
V42_3* Participatie in besluitvorming 29.5 39.5 31.0 20.9 45.5 33.5
V42_4* Samenwerking en collegialiteit 17.0 38.3 44.7 8.9 31.3 59.8
V42_5* Navorming 22.7 37.6 39.7 12.1 31.7 56.2
V42_6* Regelduidelijkheid 16.2 34.4 49.4 11.6 31.4 57.0
V42_7* Organisatie en pedagogisch-didactische

vormgeving
17.3 33.1 49.6 9.9 33.6 56.6

V42_8° Leerlingenbegeleiding op sociaal-psychologisch
vlak

14.0 37.0 49.0 9.6 26.4 64.0

V42_9° Leerlingenbegeleiding op studiegebied 12.8 30.9 56.3 3.9 27.4 68.7
V42_10° Didactisch handelen van leerkrachten 8.2 34.7 57.2 5.1 29.9 64.9
V42_11° Contacten met ouders in functie van

leerlingenbegeleiding
6.4 29.4 64.2 2.2 27.4 70.4

V42_12° Contacten met P.M.S. begeleiders 11.7 23.8 64.5 7.9 32.1 60.0

*ORGANISATORISCHE DOELTREFFENDHEID: MAN: X=55.7 / VROUW=61.6 (P=.000)

°PEDAGOGISCHE DOELTREFFENDHEID: MAN: X=63.5 / VROUW=67.6 (P=.001)

                                          
16 De items voor deze schaal werden grotendeels overgenomen uit Verhoeven, J.,

Vandenberghe, R. en J. Van Damme, 1992. Zij weden aangevuld met twee
nieuwe items: ‘contacten met ouders in functie van leeringenbegeleiding’ en
‘contacten met PMS-begeleiders’.
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TABEL 89. DESKUNDIGHEIDSGERICHTHEID17: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES, OBPWO

95.03)

Man
X=48.1*

Vrouw
X=45.4

Var.: Items: - -/+ + - -/+ +
V36_1 Een leraar is geen jeugdwerker. 38.8 31.6 29.6 34.4 36.1 29.5
V36_2 Leerlingen hebben met mijn persoonlijke

opvattingen niets te maken.
55.4 28.1 16.5 54.2 31.1 14.6

V36_3 Als leraar moet je ernaar streven altijd zo
rationeel mogelijk te handelen.

25.9 30.8 43.3 26.2 32.5 41.3

V36_4 Ik vind dat er een zekere afstand dient te zijn
tussen leraar en leerling.

11.9 27.0 61.0 6.7 32.6 60.7

V36_5 Ik vind dat veel leraren een overdreven begrip
tonen voor het gedrag van bepaalde leerlingen.

44.6 35.1 20.3 46.3 37.9 15.8

V43_8 Veranderingen in het onderwijs zijn vrijwel nooit
verbeteringen.

22.0 48.4 29.7 32.5 53.1 14.3

V55_10 Als leraar moet je je emoties niet tonen. 62.5 27.0 10.4 69.2 24.8 5.9

* SIGN. VERSCHIL P=.017

TABEL 90. PERSOONLIJKHEIDSGERICHTHEID18: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES, OBPWO

95.03)

Man
X=78.7

Vrouw
X=79.6

Var.: Items: - -/+ + - -/+ +
V36_7 Mijn belangrijkste taak als leraar is jongeren te

begeleiden op hun weg naar volwassenheid.
2.9 16.4 80.7 3.2 18.7 78.2

V36_8 Als leraar moet je een confrontatie met jezelf niet
uit de weg gaan.

1.5 9.9 88.6 0.7 8.9 90.4

V43_1 Als leerlingen met persoonlijke problemen bij me
komen, neem ik daar tijd voor.

0.3 3.8 95.9 0.0 2.8 97.2

V43_2 Ik vind het belangrijk persoonlijk iets voor
leerlingen te betekenen.

1.7 13.4 84.9 2.4 15.4 82.1

V43_3 De bevrediging om aan de opvoeding van
jongeren mee te werken, vergoedt veel.

2.0 18.6 79.3 2.1 16.8 81.&

V43_4 Ik vind het boeiend te zien hoe kinderen zich in
de loop der jaren ontwikkelen.

1.5 8.7 89.8 0.0 5.6 94.4

V43_5 De relatie tussen leraar en leerling moet
gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen.

1.2 3.2 95.6 0.0 1.7 98.2

V43_6 Ik vind het boeiend mijn gedrag in
conflictsituaties met leerlingen achteraf te
analyseren.

6.4 25.9 67.7 3.5 21.0 75.5

                                          
17 Deze schaal is gebaseerd op Prick, 1983.

18 Ibidem.
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TABEL 91. BEREIKBAARHEID VAN LEERKRACHTEN VOOR LEERLINGEN19:: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN

PERCENTAGES, OBPWO 95.03)

Man
X=60.2

Vrouw
X=59.3

Var.: Items: nooit Soms/
meestal

altijd nooit Soms/
meestal

altijd

V39_0a Kunnen leerlingen u in de leraarskamer
storen voor examencijfers?

35.8 42.0 22.3 30.4 41.6 28.0

V39_0b Kunnen leerlingen u in de leraarskamer
storen voor persoonlijke problemen?

4.9 41.9 53.2 3.5 40.8 55.7

V39_0c Kunnen leerlingen u in de leraarskamer
storen voor gezelligheidsactiviteiten?

18.6 60.0 21.4 11.9 64.2 23.9

V39_0d Kunnen leerlingen u in de leraarskamer
storen voor problemen betreffende de orde op
school?

7.9 49.8 42.3 7.7 51.2 41.1

V39_1a Mogen leerlingen u ’s avonds opbellen voor
examencijfers?

45.1 30.5 24.4 45.8 32.8 21.3

V39_1b Mogen leerlingen u ’s avonds opbellen voor
persoonlijke problemen?

7.5 35.9 56.6 5.9 41.4 52.8

V39_1c Mogen leerlingen u ’s avonds opbellen voor
gezelligheidsactiviteiten?

28.9 49.2 22.0 31.9 46.7 21.4

V39_1d Mogen leerlingen u ’s avonds opbellen voor
problemen betreffende de orde op school?

15.9 44.5 39.6 22.0 46.7 31.4

V39_2a Bent u bereid voor leerlingen langer op school
te blijven voor examencijfers?

19.8 47.6 32.6 17.8 49.3 32.9

V39_2b Bent u bereid voor leerlingen langer op school
te blijven voor persoonlijke problemen?

1.4 35.8 62.8 0.3 39.7 59.9

V39_2c Bent u bereid voor leerlingen langer op school
te blijven voor gezelligheidsactiviteiten?

12.4 61.2 26.3 7.0 69.4 23.5

V39_2d Bent u bereid voor leerlingen langer op school
te blijven voor problemen betreffende de orde
op school?

4.3 50.1 45.5 5.2 57.5 37.3

                                          
19 Deze schaal werd overgenomen van Baerveldt, 1990.
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TABEL 92. BELANG VAN OPVOEDINGSTAAK (PERSOONLIJKHEIDSVORMING,*) VS. OPLEIDINGSTAAK (°) IN

HET SECUNDAIR ONDERWIJS: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES, OBPWO 95.03)

Man
Opvoeden, X= 72.3
Opleiden, X= 77.1

Vrouw
Opvoeden, X= 72.4
Opleiden, X= 79.2

Var.: Items: onbelangrijk belangrijk onbelangrijk belangrijk
V41_2* De creativiteit van jongeren ontwikkelen 6.7 93.3 9.8 90.2

V41_3* De fysieke ontwikkeling van jongeren

bevorderen

21.3 78.7 23.9 76.2

V41_4* De emotionele ontwikkeling van

jongeren bevorderen

20.3 79.7 9.8 90.2

V41_5* Het moreel bewustzijn van jongeren

ontwikkelen

5.5 94.4 3.8 96.2

V41_6° De technische en professionele

vaardigheden van jongeren bevorderen

10.2 89.8 10.9 89.1

V41_7° De ontvankelijkheid van jongeren voor

culturele waarden bevorderen

13.7 86.4 7.4 92.6

V41_8° Het sociaal bewustzijn en de sociale

vaardigheden van jongeren ontwikkelen

6.4 93.6 2.1 97.9

V41_9° De intellectuele vaardigheden van

jongeren ontwikkelen

5.0 95.0 2.8 97.2

TABEL 93. ALGEMENE SFEER ONDER DE LEERKRACHTEN20: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN

PERCENTAGES, OBPWO 95.03)

Man
X=62.7***

Vrouw
X=68.6

Var.: Items: - -/+ + - -/+ +
V38_1 De meeste leerkrachten respecteren elkaar. 1.7 66.6 31.7 1.4 57.6 41.0
V38_2 De meeste leerkrachten werken hier graag. 5.2 55.0 39.8 2.4 47.0 50.5
V38_3 Ik voel me opgenomen in de groep van

leerkrachten.
1.7 40.3 57.9 1.4 34.4 64.2

V38_4 Nieuwe leerkrachten worden opgevangen door
andere leerkrachten.

10.1 66.3 23.6 3.1 59.7 37.2

V38_5 Leerkrachten tonen interesse voor het lesgeven
van collega’s.

17.9 71.8 10.4 13.9 71.1 15.0

*** SIGN. VERSCHIL, P=.000

                                          
20 Deze schaal is gebaseerd op Verhoeven, Vandenberghe en Van Damme, 1992.
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TABEL 94. MATE VAN SAMENWERKING ONDER LEERKRACHTEN 21: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN

PERCENTAGES, OBPWO 95.03)

Man
X=38.4

Vrouw
X=40.7

Var.: Items: Nooit Soms/
dikwijls

Altijd Nooit Soms/
dikwijls

altijd

V37_1 Met collega's een project voorbereiden 11.8 77.8 10.4 11.9 82.7 5.4
V37_2 Met collega’s van hetzelfde vakgebied lessen

voorbereiden
35.9 62.0 2.1 37.0 61.2 1.8

V37_3 Met collega’s van hetzelfde vakgebied
overleg plegen in verband met de leerstof.

1.8 86.8 11.4 2.5 83.7 13.8

V37_4 Met collega’s van hetzelfde vakgebied
overleg plegen in verband met didactische
methoden en technieken.

6.5 87.3 6.2 6.4 85.8 7.8

V37_5 Met collega’s van hetzelfde vakgebied samen
examens opstellen.

58.4 39.1 2.4 50.6 44.3 5.2

TABEL 95. IMPACT VAN DE DIRECTIE: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES, OBPWO 95.03)22

Man
X=39.7

Vrouw
X=39.7

Var.: Items: Nooit/
soms

Regelmatig/
altijd

Nooit/
soms

Regelmatig/
altijd

Heeft de directie van deze school tijdens
het vorig schooljaar...

V51_1 gevraagd naar het prestatieniveau en/of de
vooruitgang van uw leerlingen voor uw vak?

72.9 27.1 73.3 26.7

V51_2 zijn inbreng gehad in de keuze van
lesboeken?

87.8 12.1 90.7 9.3

V51_3 deelname aan studiedagen of
nascholingsactiviteiten aangemoedigd?

48.4 51.6 43.9 57.1

V51_4 de organisatie van buitenschoolse
activiteiten aangemoedigd?

47.2 52.8 50.7 49.3

V51_5 overleg tussen de leerkrachten van uw vak
gestimuleerd?

46.0 54.0 47.0 53.0

V51_6 een les van u bijgewoond? 97.7 2.3 97.9 2.2

                                          
21 Ibidem.

22 De items in deze schaal werden overgenomen van Daems, Rymenans, Geudens et al.,
1996.
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TABEL 96. ALGEMENE SATISFACTIE TEN AANZIEN VAN HET LEERKRACHTENBEROEP23:

FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES, OBPWO 95.03)

Man
X=62.9

Vrouw
X=65.0

Var.: Items: - -/+ + - -/+ +
V43_7 Ik heb er wel eens spijt van dat ik leraar

geworden ben
73.5 16.3 10.2 75.9 17.1 6.9

V55_1 Voor mij is er geen beter beroep dan dat van
leraar.

41.2 32.8 26.1 44.4 29.6 26.0

V55_2 Als ik alles nog eens mocht over doen, zou ik
beslist weer leraar worden.

17.2 27.3 55.6 13.6 26.9 59.4

V55_3 Ik ben met mijn beroep zeer tevreden. 5.2 25.3 69.5 4.5 26.1 69.4
V55_4 Ik heb me wel eens afgevraagd of het voor mij

niet beter was geweest als ik een ander beroep
had gekozen.

47.1 23.3 29.7 46.3 31.9 21.7

V55_5 Wanneer ik de kans daartoe kreeg, zou ik een
andere baan nemen.

65.8 23.4 10.9 71.5 22.9 5.6

TABEL 97. SATISFACTIE TEN AANZIEN VAN DE SCHOOLLEIDING24: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN

PERCENTAGES, OBPWO 95.03)

Man
X=59.4

Vrouw
X=61.7

Var.: Items: - -/+ + - -/+ +
V55_6 Ik heb het gevoel dat de schoolleiding mij goed

gezind is.
5.5 18.0 76.5 4.9 25.4 69.7

V55_7 De schoolleiding houdt in zijn beleid te weinig
rekening met de leraren.

48.0 28.8 23.3 55.8 29.8 14.4

V55_8 Door de schoolleiding wordt een zekere druk op
de leraren uitgeoefend.

34.1 36.2 29.7 34.2 37.0 28.8

V55_9 Schoolleiding en leraren gaan op mijn school op
een prettige manier met elkaar om.

17.2 30.5 52.4 12.0 31.0 57.1

V43_9 Op mijn school kan iedere leraar rekenen op de
steun van de schoolleiding.

22.8 29.5 47.7 15.8 32.6 51.6

                                          
23 Het betreft hier een subschaal van de ‘arbeidssatisfactie-schaal’ van Prick, 1983.

24 Ibidem.
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TABEL 98. ALGEMENE VISIE OP WAARDEVORMING: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES,

OBPWO 95.03)

Man
X=75.1

Vrouw
X=75.7

Var.: Items: - -/+ + - -/+ +
V44_4* Er zijn een aantal universeel geldende waarden

die leerkrachten moeten trachten over te dragen
bij de leerlingen.

1.4 6.9 91.6 2.1 6.3 91.6

V44_5* Er zijn een aantal voor mij belangrijke waarden,
die ik tracht over te brengen bij de leerlingen.

0.9 6.1 93.1 1.4 6.6 91.9

V44_6* De leerkracht moet trachten de waarden die de
school uitdraagt, over te brengen bij de
leerlingen.

4.1 26.4 69.5 2.4 18.9 78.6

V44_7° Leerkrachten moeten uitgaan van de waarden
die bij de leerlingen reeds aanwezig zijn; de
leerlingen moeten zich echter bewust  worden
van hun eigen  waarden en normen.

5.8 32.1 62.1 5.6 27.9 66.5

V44_8° De leerlingen moeten hun eigen waarden en
normen leren uitdrukken.

1.2 14.5 83.4 0.7 9.4 89.9

V44_9° Leerkrachten moeten de leerlingen begrip
bijbrengen voor de waarden van anderen.

0.3 2.9 96.8 0.3 1.7 97.9

° WAARDEVERHELDERING, X MANNEN=74.4, X VROUWEN=75.4

* WAARDEOVERDRACHT, X MANNEN= 75.7, X VROUWEN=76.1

TABEL 99. WAARDEOPVOEDING IS NIET DE TAAK VAN DE SCHOOL: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN

PERCENTAGES, OBPWO 95.03)

Man
X=29.9

Vrouw
X=29.2

Var.: Items: - -/+ + - -/+ +
V44_1 Waardeopvoeding behoort niet tot de taak van de

school. Het is eigenlijk de taak van de ouders.
70.4 22.6 7.0 65.9 29.5 4.6

V44_2 Leerkrachten moeten zich uitsluitend richten op
de leerstof.

83.1 14.0 2.9 89.8 7.9 2.4

V44_3 Veel aandacht voor het emotioneel functioneren
van leerlingen gaat ten koste van de
leerprestaties.

53.7 33.9 12.4 53.0 34.1 12.9

TABEL 100. PROBLEEMGEDRAG: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES, OBPWO 95.03)

Man
X=41.8

Vrouw
X=41.0

Var.: Items: Nooit/
zelden

Regelm.
/dikwijls

Nooit/
zelden

Regelm.
/dikwijls

V32_1 Gespijbeld wordt? 62.2 37.8 57.2 42.8
V32_2 Vandalisme is? 68.0 32.0 63.5 36.5
V32_3 Gevochten wordt? 87.3 12.7 88.7 11.3
V32_4 Gepest wordt? 31.1 68.9 25.3 74.7
V32_5 Gestolen wordt? 60.1 39.9 52.1 47.9
V32_6 Leerlingen zijn die een mes bij zich dragen? 91.6 8.4 94.0 6.0

V32_7
Alcohol gedronken wordt door de leerlingen
tijdens de dag?

85.5 14.5 91.5 8.5
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TABEL 101. BESPREEKBAARHEID REGLEMENTEN25: FREQUENTIEVERDELINGEN (IN PERCENTAGES,

OBPWO 95.03)

Man
X=53.7

Vrouw
X=55.8

Var.: Items: Nooit/
soms

Meestal/
altijd

Nooit/
soms

Meestal/
altijd

V40_1 Bespreekt de directie deze regels met u? 54.0 46.0 57.5 42.5
V40_2 Bespreekt u deze regels met uw collega’s? 45.4 54.6 45.6 54.4
V40_3 Bespreekt u deze regels met de leerlingen? 47.5 52.5 47.7 52.2
V40_6 Kan u rekenen op de steun van de directie bij

concrete disciplineproblemen?
22.4 77.6 19.9 80.1

V40_8 Is er in uw school mogelijkheid tot dialoog met
andere leerkrachten over veranderingen en
aanpassingen aan de regels?

45.4 54.6 40.5 59.6

V40_9 Is er in uw school mogelijkheid tot dialoog met
leerlingen over verandering en aanpassingen aan
de regels?

62.2 37.8 53.0 47.0

                                          
25 Deze schaal is gebaseerd op Verhoeven, Vandenberghe en Van Damme, 1992.
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Bijlage 4. Attitudes ten aanzien van het vak wiskunde: gegevens
schaalconstructie

TABEL 102. ACADEMISCH ZELFCONCEPT VOOR HET VAK WISKUNDE (GEBASEERD OP A- EN B-STROOM)

compon
entladin
gen

Alpha

V17b Hoezeer ik ook mijn best doe, wiskunde blijft voor mij veel
moeilijker dan voor velen van mijn klasgenoten

.855 .879

V17c Niemand kan voor elk vak even goed zijn; ik ben voor wiskunde
niet erg begaafd

.897 .855

V17f Wiskunde is zeker niet één van mijn sterkste vakken .889 .863
V16a In het algemeen ben ik sterk ik wiskunde -.867 .876

Eigenwaarde 3.079
% Verklaarde variantie 76.96
Cronbach’s Alpha .8995

TABEL 103. ACADEMISCH ZELFCONCEPT VOOR HET VAK WISKUNDE (GEBASEERD OP A- EN B-STROOM)

Aantal cases 5160
Missing 99
Gemiddelde (op 100) 54.83
Standaardafwijking 26.71

TABEL 104. INTERESSE IN WISKUNDE (GEBASEERD OP A- EN B-STROOM)

compon
entladin
gen

Alpha

V24a Hoe graag doe je wiskunde? .902 .792
V27a Ik studeer graag wiskunde .894 .797
V27b Wiskunde is saai. -.808 .830
V27e Ik zou graag een beroep uitoefenen waar veel wiskunde komt

bijkijken.
.798 .830

Eigenwaarde 3.234
% Verklaarde variantie 64.67
Cronbach’s Alpha .8568

TABEL 105. INTERESSE IN WISKUNDE (GEBASEERD OP A- EN B-STROOM)

Aantal cases 5193
Missing 66
Gemiddelde (op 100) 50.66
Standaardafwijking 25.79
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TABEL 106. BELANG VAN HET VAK WISKUNDE EN WISKUNDEPRESTATIES (GEBASEERD OP A- EN B-STROOM)

Component
-ladingen

Alpha

Ik moet goede resultaten behalen in wiskunde om …
V28a    het beroep van mijn keuze te kunnen uitoefenen .794 .664
V28c    de studierichting van mijn keuze te kunnen volgen .756 .641
V28d    om mezelf tevreden te stellen .694 .695
V15b Ik denk dat het belangrijk is om goede resultaten te behalen

voor wiskunde
.623 .721

V27d Wiskunde is belangrijk in het leven van iedereen .617 .721
Eigenwaarde 2.452
% Verklaarde variantie 49.05
Cronbach’s Alpha .737

TABEL 107. BELANG VAN HET VAK WISKUNDE EN WISKUNDEPRESTATIES (GEBASEERD OP A- EN B-STROOM)

Aantal cases 5106
Missing 153
Gemiddelde (op 100) 68.64
Standaardafwijking 17.75


	Inleiding
	Tewerkstelling van vrouwen in het onderwijs
	De feminisering van het leerkrachtenberoep, een korte historiek
	Vrouwen in directiefuncties

	Onderzoeksopzet
	De data
	Databank van het waardeonderzoek (OBPWO 95.03)
	TIMSS ‘Third International Mathematics and Science Study’ – Repeat (1999)
	Databank afgestudeerden VUB (VUB ‘93)


	Mannelijke versus vrouwelijke leerkrachten: een wereld van verschil?
	Het lerarenberoep: een welbewuste keuze?
	Gelijke studies, gelijke carrières? De ‘human capital’ theorie in vraag
	Attitudes ten aanzien van de beroepsloopbaan

	Profiel van mannelijke versus vrouwelijke leerkrachten
	Persoonskenmerken
	Verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke leerkrachten op het vlak van maatschappelijke attitudes
	Verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke leerkrachten op het vlak van schoolgebonden attitudes en gedragingen

	Conclusie

	Vrouwelijke versus mannelijke scholen
	De geslachtssamenstelling van leerkrachten op school
	Het geslacht van de directie
	Conclusie

	De impact van de sekseratio van leerkrachten en het geslacht van de directie
	Statusverlies van het leerkrachtenberoep
	De leerkracht als rolmodel
	Houdingen van vrouwelijke versus mannelijke leerkrachten
	Gendergebonden interactiepatronen
	De feminiene schoolcultuur
	De effectiviteit van vrouwelijke versus mannelijke leerkrachten
	De invloed van de feminisering van het leerkrachtenberoep: Overroepen of niet?

	Impact van sekseratio op de schoolloopbaan van jongeren
	Een korte introductie in de analysemethode: multilevel analyse
	Beschrijving van de afhankelijke variabele ‘de schoolloopbaan’
	Invloed van geslachtskenmerken van het leerkrachtencorps en de directie op het bisgedrag van leerlingen

	De impact van het geslacht van de leerkracht op de wiskundeprestaties van hun leerlingen
	Women can’t do mathematics!?
	De opmars van vrouwelijke leerkrachten in het wiskundeonderwijs
	Hoe meten we wiskundeprestaties en  attitudes  ten opzichte van wiskunde?
	Prestaties op wiskunde
	Attitudes ten aanzien van het vak wiskunde

	Invloed van geslachtskenmerken op wiskundeprestaties
	Invloeden van geslachtskenmerken op attitudes ten aanzien van het vak wiskunde
	Conclusie

	Impact van geslachtskenmerken van leerkrachten en directie op de houdingen van leerlingen
	Beschrijving van de afhankelijke variabelen
	Invloed van geslachtskenmerken op burgerzin
	Invloed van geslachtskenmerken op ethische gestrengheid of conservatisme
	Invloed van geslachtskenmerken op gevoelens van welbevinden
	Conclusie

	Algemeen besluit en beleidsaanbevelingen
	Samenvatting van de onderzoeksresultaten
	Beleidsaanbevelingen

	Bibliografie
	Bijlage 1. Beschrijving van de gebruikte schalen
	Bijlage 2. Verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke leerkrachten op vlak van maatschappelijke attitudes
	Bijlage 3. Verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke leerkrachten op het vlak van schoolgebonden attitudes en gedragingen
	Bijlage 4. Attitudes ten aanzien van het vak wiskunde: gegevens schaalconstructie

