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Vraag 

Zijn aparte meisjesklassen op het ROC een effectief middel om meer meisjes te laten 

instromen bij de techniekopleidingen en om vroegtijdige uitval te voorkomen? 

Kort antwoord 

Het geringe aantal meisjes dat kiest voor bèta/techniek vakken is een bekend en 

hardnekkig probleem. Er is in het buitenland veel onderzoek gedaan naar het effect van 

apart meisjesonderwijs. Hoewel meisjes die meisjesonderwijs volgen geregeld positievere 

opvattingen over bèta/techniek vakken hebben en vaak beter presteren op deze vakken, 

blijkt dit veroorzaakt te worden door de kenmerken van de meisjes op die scholen. Het 

effect van meisjesonderwijs in vergelijking met gemengd onderwijs is verwaarloosbaar. 

Of het oprichten van meisjesklassen helpt om meer meisjes in techniekonderwijs in te 

laten stromen is nauwelijks onderzocht. In een onderzoek naar het kiezen voor ICT 

zorgde de inrichting van klassen voor meisjes voor een toename van de instroom. In een 

ander onderzoek naar meerdere bèta/techniek vakken werkte dat niet. Naar het 

verminderen van uitval van meisjes in techniekopleidingen is geen onderzoek 

beschikbaar: De groep meisjes is te klein is om langere tijd te volgen met onderzoek. 

Toelichting antwoord 

Op een ROC probeert men de instroom van meisjes in techniekopleidingen te vergroten 

en ook te zorgen dat de deelnemende meisjes niet uitstromen. De opleiding denkt dat 

het inrichten van meisjesklassen daarbij behulpzaam kan zijn. 

  

  



 
 
 

 
 

De gender gap 

Het geringe aantal meisjes op techniekopleidingen is een bekend fenomeen. In de 

literatuur wordt vaak meer algemeen gesproken over het lage aantal meisjes bij 

techniek, ICT en bèta vakken. In het Engels worden dit STEM vakken genoemd (Science, 

Technology, Engineering en Mathematics). In dit antwoord gebruiken we de term 

bèta/techniek. Tussen Europese landen zijn verschillen in de gender gap, maar overal 

blijft het aantal meisjes in bèta/techniek studies achter. Dat geldt voor opleidingen in het 

hoger onderwijs (Barone, 2011) en het beroepsonderwijs (Makarova e.a. 2016). 

Logischerwijs geldt dat ook voor de vertegenwoordiging van vrouwen in deze beroepen. 

Het verschijnsel ontstaat feitelijk al in het voortgezet onderwijs. Meisjes kiezen minder 

vaak vakken of richtingen passend bij bèta/techniek vakken. Ter illustratie: In Nederland 

kiest nog geen 5 procent meisjes op het vmbo voor de sector techniek (CBS, 2018). Op 

het mbo is de instroom bij de sector techniek wat hoger, 16 procent in 2016 (VHTO.nl). 

Schoon (2001) vond dat in het Verenigd Koninkrijk op 16-jarige leeftijd 3 procent van de 

meisjes (en 29 procent van de jongens) motivatie had voor een bèta/techniek beroep. De 

meisjes die wel voor bèta/techniek opleidingen kiezen, eindigen minder vaak dan jongens 

in een bijpassend beroep. Vrouwen die wel in een bèta/techniek beroep instromen, 

verlaten dat vervolgens vaker dan mannen. Het steeds ‘verdwijnen’ van meisjes en 

vrouwen bij elke volgende stap in onderwijs en loopbaan wordt wel omschreven als ‘de 

lekke pijplijn’ (Makarova e.a.2016). Deze gender gap is erg stabiel en komt wereldwijd 

voor. Zo wijst Barone (2011) er in een artikel met als titel ‘some things never change’ op 

dat er in de afgelopen 30 jaar nauwelijks iets is veranderd aan deelname van vrouwen bij 

bèta/techniek vakken in het hoger onderwijs. Dezelfde auteur bepleit onderscheid te 

maken in zorg- en techniek gerelateerde bèta vakken. Bèta vakken die gerelateerd zijn 

aan ‘zorgen voor anderen’ (denk aan medicijnen en biologie) trekken meer vrouwen. De 

gender gap is dus niet voor alle bèta/techniek vakken even groot. Techniek is duidelijk 

het minst populair (Schoon, 2001). 

Wat veroorzaakt de gender gap? 

Verklaringen voor de gender gap worden doorgaans gezocht in bestaande culturele 

opvattingen. Er heersen stereotype beelden over beroepen en de associaties met 

technische vakken zijn veelal ‘zwaar’, ‘moeilijk’, ‘vies’, ‘niet geschikt voor vrouwen’. Deze 

stereotypen zijn hardnekkig en kunnen samengaan met moderne opvattingen over 

gelijke rechten en mogelijkheden voor vrouwen, omdat ze passen bij het geaccepteerde 

idee van ‘we zijn gelijk maar verschillend’ (Barone, 2011). Bij het kiezen voor een 

studierichting zijn veel factoren belangrijk, de verwachting om goed te kunnen presteren 

op een vak en de waarde die aan een vak wordt toegekend bijvoorbeeld (Cherney en 

Campbell, 2011). Meisjes schatten hun capaciteiten op bèta/techniek vakken lager in en 

kiezen daarom minder snel voor die vakken, is een veel genoemde redenering (Stoet en 

Geary, 2018). 

De verwachting was en is dat de gender gap afneemt door de toegenomen gelijkheid 

tussen mannen en vrouwen. Onderzoek naar de gender gap in verschillende landen wijst 

echter op een heel ander effect, ook wel de gender equality paradox genoemd. De 

gender gap is het grootst in landen waar er veel gelijkheid is en waar al enige tijd wordt 

ingezet op het verkleinen van de gap (bijvoorbeeld Finland en Nederland) en het kleinst 

in landen waar dat bepaald niet het geval is (bijvoorbeeld Algerije en Vietnam). Een 

mogelijke verklaring zoeken Stoet en Geary (2018) in het gegeven dat het rationeel is 

om dat te kiezen waar je het beste/beter in bent. De redenering is dat meisjes die goed 

zijn in bèta/techniek daar niet voor kiezen omdat ze nog beter zijn (dan jongens) in 
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andere vakken. Een tweede verklaring is dat een carrière in bèta/techniek doorgaans 

behoorlijk veel financiële zekerheid biedt en dat vrouwen in landen met weinig welvaart 

en gelijkheid daarbij meer te winnen hebben dan vrouwen in welvarende landen (Stoet 

en Geary, 2018). 

Meisjesscholen en meisjesklassen 

In sommige landen bestaan meisjesscholen. In een omgeving met alleen meisjes zouden 

stereotypen over gender minder of niet aanwezig zijn (Cherney en Campbell, 2011; 

Pahlke e.a., 2014). Cherney en Campbell bestudeerden meisjesscholen in de Verenigde 

Staten. Zij vonden geen positief effect op voorkeuren voor bèta/techniek vakken of 

beroepen. Wel hadden meisjes meer zelfvertrouwen en prestatiedrang dan meisjes op 

gemengde scholen. Schoon (2001) vond dat meisjes op meisjesscholen in het Verenigd 

Koninkrijk (VK) vaker interesse hadden voor een beroep in bèta/techniek dan meisjes op 

gemengde scholen. De auteur geeft daarbij zelf aan dat de meisjes op deze scholen vaak 

uit specifieke milieus komen, waar vaker minder traditionele keuzes worden gemaakt. 

Deze verklaring wordt in veel studies gegeven en doet onderzoekers twijfelen aan 

gevonden positieve effecten van meisjesonderwijs (Pahlke e.a., 2014). 

Om het positieve effect van meisjesscholen op de vervolgstudie en latere beroepskeuze 

van meisjes aan te tonen is onderzoek nodig dat meisjes langdurig volgt. En dat rekening 

houdt met mogelijke speciale kenmerken van meisjes op meisjesscholen. In een 

longitudinale studie naar het effect van meisjesscholen in Australië keek Sikora (2014) 

naar het antwoord op de vraag ‘welk beroep verwacht je op 30-jarige leeftijd uit te 

voeren?’ en de vakkenkeuze twee jaar later. De hypothese dat meisjes van 

meisjesscholen meer bèta/techniek vakken kozen, gecontroleerd voor 

achtergrondkenmerken, werd niet bevestigd. Ook Schoon (2001) vond dat juist 

beroepsmotivatie in bèta/techniek beroepen zich nauwelijks vertaalt in het beroep dat 

men later (rond 33 jaar oud) daadwerkelijk uitvoert. Van de 16-jarigen met motivatie 

voor bèta/techniek beroepen bleek slechts 4 procent van de jongens en meisjes 

werkzaam in natuurwetenschappen en slechts 2 procent in techniek. 

Effect op instroom 

Naar de invloed van het instellen van meisjesklassen op het aantal meisjes dat een 

bèta/techniek vak kiest is weinig onderzoek verricht. Crombie (1991) onderzocht het 

effect van een speciale meisjes ICT klas in Canada. Het ging om 16 à 17-jarige leerlingen 

die voor een ICT vak konden kiezen. Het besluit een meisjesklas te vormen zorgde voor 

een stijging van 10 naar 40 procent meisjes die voor het ICT vak kozen. Vervolgens 

werden de meisjes in meisjesklassen op een aantal aspecten vergeleken met meisjes in 

gemengde klassen. Zij voelden zich meer gesteund door hun docenten dan meisjes in 

gemengde klassen (die les kregen van dezelfde docenten). Ze hadden meer vertrouwen 

in hun kunnen en dachten positiever over het belang van het ICT vak. Over de 

bruikbaarheid van het vak en de perceptie van bijbehorende stereotypen werden geen 

verschilden tussen meisjes in de beide typen klassen gevonden. Niet onderzocht is of de 

meisjes ICT bleven studeren. Behalve deze studie van Crombie (1991) werd een studie 

gevonden in Korea, waar geen effecten van meisjesklassen op het instromen in 

bèta/techniek vakken werd gevonden (Park, 2018). 

Omdat het bij de keuze voor een opleiding van belang is of een leerling verwacht succes 

te hebben, zou een positief effect van meisjesonderwijs op bèta/techniek prestaties een 

bijdrage kunnen leveren aan het verkleinen van de gender gap. Pennington e.a. (2017) 

bestudeerde het effect van meisjesklassen in het VK op wiskunde en bèta prestaties, 



 
 
 

 
 

gecontroleerd voor eerdere prestaties. Er werd geen effect van meisjesklassen gevonden. 

In een meta-analyse van kwantitatief vergelijkende internationale studies constateren 

Pahlke en collega’s (2014) dat het effect van sekse gescheiden onderwijs t.o.v. gemengd 

onderwijs op wiskundeprestaties significant is maar dat de omvang van het effect zeer 

gering is. Voor veel andere leerlingkenmerken (denk aan houding of motivatie) bleken er 

geen significante verschillen tussen gescheiden of gemengd onderwijs. Zijn boodschap is, 

net als die van andere onderzoekers, dat het effect van meisjesonderwijs niet voldoende 

is aangetoond om het te bepleiten. 

Voorkomen van uitval van meisjes in bèta/techniek opleidingen 

Over onderzoek naar wat kan helpen om meisjes in bèta/techniek opleidingen te 

behouden kunnen we kort zijn. Dit is niet onderzocht omdat de aantallen meisjes in de 

opleidingen daarvoor te klein zijn. Marakova e.a. (2016) besteden wel aandacht aan de 

ervaringen van meisjes die kozen voor bèta/techniek beroepsonderwijs. Zij kregen met 

stereotype uitingen te maken die refereerde aan het feit dat zij als meisje de ‘afwijkende’ 

(verkeerd/exotisch/zwak/atypisch) sekse waren (vooral tijdens stages). Om er mee om 

te gaan paste veel meisjes een strategie van weerbaarheid toe. Excelleren of ontwijken 

waren twee andere ingezette strategieën. Er is er wel ‘algemeen’ onderzoek over het 

voorkomen van uitval op het mbo. Zie 

bijvoorbeeld https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/mentor/. 
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Meer weten? 

Andere relevante antwoorden van de Kennisrotonde: 

Is de (sekse)samenstelling van groepen studenten van invloed op de ontwikkeling van 

die groepen volgens de groepsfasen van 

Tuckman? https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/seksesamenstelling-en-

groepsfasen- tuckman/ 

Hoe kun je bevorderen dat meer vmbo-leerlingen kiezen voor bèta-

techniek? https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/vmbo-profielkeuze/ 
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