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Recent is commotie ontstaan 
rond de beleidsplannen over en 
de mogelijke implementatie van 
geslachtsquota op de hogere aca-
demische echelons. Uitgangs-
punt is de vaststelling dat er geen 
achterstand meer is (en er soms 
zelfs een voorsprong is) van vrou-
wen op de lagere niveaus, maar 
dat die achterstand er wel is na 
het postdocniveau. Het resultaat 
is dat vrouwen ondervertegen-
woordigd zijn in de hoge acade-
mische kaders. Dit ‘probleem’ 
staat op de politieke agenda, en 
universiteiten gaan daar werk van 
maken. De diagnose is correct, 
de bedoeling nobel, het opzet 
haalbaar. Of dat moet via harde, 
zachte of zonder quota, laat ik in 
het midden. Een quotumbeleid 
bereikt misschien wel een doel, 
maar er kunnen ook onbedoelde 
en ongewenste neveneffecten 
zijn. Een paar voorbeelden over 
de Siamese samenhang der din-
gen.
Dat er al een tijdje meer meis-
jes dan jongens instromen in het 
universitair onderwijs (zonder 
quotaregelingen!), heeft allerlei 
uitlopers. Het aantal vrouwen dat 
binnen een gezin/huishouden 
een hogere opleiding heeft dan 
de man, neemt toe. Traditioneel 
‘verkiezen’ vrouwen een partner 
met een gelijke of hogere op-
leiding; voor mannen geldt het 

omgekeerde. Dat patroon wordt 
steeds meer doorbroken. Over 
de gevolgen daarvan wordt we-
reldwijd onderzoek gedaan. Wat 
blijkt onder meer? Dat vrouwen 
die succes hebben op de arbeids-
markt en meer verdienen dan hun 
partner, vaak meer huishoudelijk 
werk verzetten dan huisvrouwen. 
Zij compenseren wat ze vrezen 
verkeerd te doen: hun man over-
troeven. Dat beroert ook mannen: 
als hun partner hoogopgeleid 
is, aanvaarden ze gemakkelijker 
dat zij een maatje meer heeft … 

Ander voorbeeld: in de VS nam 
het aandeel vrouwen dat fysiek 
groter is dan hun echtgenoot de 
voorbije jaren toe met 10%. Het 
gaat om hoogopgeleide vrouwen. 
Willen zij hun partner ook fysiek 
overtreffen? Meerzinnige ontwik-
kelingen dus.
Hoe gezinnen de voorbije decen-
nia ontwikkelden, is goed gedo-
cumenteerd. De meeste bewegen 
tussen twee extremen: een groep 
vrouwen stelt het krijgen van kin-
deren uit en is succesvol op de 
arbeidsmarkt, een andere groep 
heeft snel meerdere, vaak buiten-
echtelijke kinderen en heeft een 
hoge kans op relatie-ontbinding. 
Vrouwen met veel onderwijskan-

sen tenderen naar het eerste tra-
ject, vrouwen met weinig kansen 
naar het tweede. Daar valt veel 
over te zeggen, ik beperk me tot 
één venijnig onderdeeltje: relatie-
ontbinding.
Sinds een paar decennia groeit 
er een divorce divide, een ‘schei-
dingskloof’ tussen de hoog- en 
de laagopgeleiden. De huwelijks-
kansen van hoogopgeleiden stij-
gen en hun (echt)scheidingskan-
sen dalen, voor laagopgeleiden 
is dat omgekeerd: zij trouwen 
minder en scheiden meer. De 

maatschappelijke kost van (echt)
scheiding komt dus meer op de 
laagopgeleiden terecht. Het lijkt 
vreemd, maar dat houdt wel de-
gelijk verband met genderrollen 
en geslachtsquota. Het beleids-
doel om het intellectuele kapi-
taal van hoogopgeleide vrouwen 
niet verloren te laten gaan, kan 
de divorce divide doen toenemen. 
Dat is niet de bedoeling, wel het 
resultaat. Wat men wint aan 
evenwicht tussen de geslachten, 
verliest men aan pacificatie bin-
nen de geslachten. Daarom zou 
het goed zijn mochten mannen 
én vrouwen die lang kunnen stu-
deren, promotie maken, en daar 
levenslang vruchten van plukken, 

zich inzetten om kansarmeren 
structureel te helpen (desnoods 
met quotaregelingen …). 
De groep van laagopgeleide ge-
scheidenen met kinderen komt 
immers in een negatieve spiraal 
terecht: scheidingskinderen rap-
porteren meer stress en angst, 
ze hebben een negatiever zelf-
beeld, gebruiken vaker drugs en 
alcohol, komen gemakkelijker in 
de (pre)criminaliteit terecht, en 
presteren minder goed op school. 
Ze hebben ook een grotere kans 
om zelf te scheiden. Een sociaal 
killing field dus. Enkele decennia 
geleden, toen de toename van 
de echtscheidingskans op dreef 
kwam, dacht men dat de accep-
tatie van scheiding zou leiden tot 
erosie van de negatieve gevolgen 
ervan. Dat is niet zo: die gevolgen 
nemen toe en zijn feller dan ge-
dacht. Scheidingskinderen zen-
den daar alarmerende signalen 
over uit, maar ouders luisteren 
daar niet graag naar.
Er zijn instrumenten om daar 
iets aan te doen. Het zou fraai 
zijn mochten hoogopgeleide aca-
demici – vrouwen én mannen – 
hun stem laten horen over deze 
kwestie. Het klinkt moraliserend, 
maar toch: wie ‘profiteert’ van 
maatschappelijke kansen heeft 
de plicht om de problemen van 
groepen op de politieke agenda 
te plaatsen die daar zelf niet de 
macht voor hebben. Er moet voor-
komen worden dat onderwijs in 
de toekomst dezelfde motor van 
sociale ongelijkheid wordt als 
gender dat in het verleden was en 
nog gedeeltelijk is.

Koen Matthijs
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OPINIE

Genderrollen en geslachtsquota: 
graag wat meer bandbreedte

KOEN MATTHIJS:

“WAT MEN WINT AAN EVENWICHT 

TUSSEN DE GESLACHTEN, VERLIEST 

MEN AAN PACIFICATIE BINNEN DE 

GESLACHTEN.”
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