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Het Nederlandse onderwijssysteem kent een hoge mate van ‘ability tracking’. Door 

de latere cognitieve ontwikkeling van jongens, kan dit in het nadeel spelen van dit ge-

slacht. Recent is er veel aandacht aan de prestatieverschillen tussen jongens en meisjes. 

Dit artikel gaat kort in op dit recente debat, historische en toekomstige ontwikkelingen 

van geslacht-gelijk onderwijs in Nederland. 

1.  Historische ontwikkeling van geslacht-gelijk onderwijs

Nederland kent reeds een lange traditie van gemengd primair onderwijs. In het 

voortgezet onderwijs werden tot het einde van de 19e eeuw enkel jongens toegela-

ten. Circa de hel� van de Nederlandse scholen zijn geënt op een religieuze grond-

slag: katholiek, Protestant-Christelijk en meer recent Islamitisch.

Vanaf 1920 wordt het bijzonder (privaat en religieus geïnspireerd) onderwijs �-

nancieel gelijk gesteld aan het openbaar onderwijs. Deze gelijkstelling is geregeld in 

artikel 23 van de Grondwet. Voor het onderwijs aan jongens en meisjes maakte deze 

organisatie tot de jaren zestig van de vorige eeuw veel uit. Veel religieuze scholen 

gaven gescheiden onderwijs aan jongens en meisjes. Vanaf de 19e eeuw ontston-

den nieuwe scholen met gespecialiseerde richtingen die zich expliciet op meisjes 

richtten. In de periode na de Tweede Wereldoorlog kende Nederland de MULO 

(Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), de MMS (Middelbare Meisjesschool) en de 

HBS (Hogere Burgersschool). De MMS was toegankelijk voor jongens, maar in de 

praktijk volgden alleen meisjes dit type onderwijs. In 1968 werd de Mammoetwet 

ingevoerd. MULO, MMS en HBS werden vervangen door MAVO (middelbaar 

algemeen vormend ondewijs), HAVO (hoger algemeen vormend onderwijs) en 

VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs). De lagere beroepsopleidingen 

werden samengevoegd tot LBO. Door de Mammoetwet (in werking op 1 august 

1968) werd gemengd onderwijs een feit. Gender speelde geen rol in het onderwijs 

sinds de Mammoetwet. 

Eind jaren negentig van de vorige eeuw kwam de meest recente verandering in 

het Nederlandse stelsel. De Tweede Fase werd ingevoerd. Het LBO en de MAVO 

werden samengevoegd tot VMBO (voorbereidende middelbaar beroepsonderwijs). 

De Tweede Fase werd na wat kleine aanpassingen omgedoopt in de Vernieuwde 

Tweede Fase die sinds 1998 van kracht is in het middelbaar onderwijs. Toevallig of 

niet, lopen de prestaties van meisjes en jongens vanaf 1998 uit de pas. Sinds 1998 
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scoren meisjes beter dan jongens op het VWO en de HAVO. Aspecten van deze 

(Vernieuwde) Tweede Fase zijn terug te vinden in Tabel 1.

zwarte lijn: Jongens (HBS en gymnasium tot 1974) VWO

grijze lijn: Meisjes (HBS en gymnasium tot 1974) VWO

Bron: CBS Statline

Recent ontstond er in Nederland een debat over gemengd onderwijs. Het Neder-

landse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil onderzoek 

doen naar de leerachterstand bij jongens. Jongens scoren immers minder sterk op 

centraal eindexamens en schoolexamens dan meisjes.

In het rapport “Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: 

waarom meisjes het beter doen” concluderen Coenen, Meng en Van der Velden 

van de Universiteit van Maastricht, dat de Vernieuwde Tweede Fase is het voordeel 

is uitgevallen van meisjes. Op 8 van 13 onderzochte competenties scoren meisjes 

beter dan jongens. Zelfstandigheid, samenwerken en plannen zijn voorbeelden van 

competenties waarin meisjes beter presteren dan jongens. Sinds de invoering van de 

Vernieuwde Tweede Fase is het aantal leerlingen op VWO en HAVO sterk gegroeid. 

Het aantal meisjes groeide echter veel sterker dan het aantal jongens. Coenen, Meng 

en Van der Velden concluderen dan ook dat vooral meisjes hebben gepro�teerd van 

deze meest recente onderwijsvernieuwing.

Vaardigheden en de invoering van de Tweede Fase in het Voortgezet Onderwijs
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Tabel 1: Aspecten van de (Vernieuwde) Tweede Fase 

Vaardigheden Verschil tussen 

jongens en 

meisjes

Verschil groter 

of kleiner 

na invoering 

tweede fase

tweede fase

HAVO VWO HAVO VWO HAVO VWO

Zelfstandig werken ++ ++ + 0
meisjes

Samenwerken + + 0 +
meisjes

++ + + +
meisjes meisjes

vaardigheden
+ 0 0 +

Studieplanning ++ ++ + + Geen
meisjes

verwerken
+ ++ + 0

++ 0 + 0
meisjes

Geen

Taalvaardigheid ++ + 0 0

Rekenvaardigheden -- -- 0 0
voor jongens

Computer-

vaardigheden
-- -- - 0

meisjes

-

heden
- -- 0 0 Geen Geen

Bron: “Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter 

doen”, ROA, UniMaas (++ = grote veranderingen t.g.v.de (Vernieuwde) Tweede Fase, + = 

veranderingen t.g.v.de (Vernieuwde) Tweede Fase, 0 = geen veranderingen t.g.v.de (Vernieuwde) 

veranderingen t.g.v.de (Vernieuwde) Tweede Fase)

Uit deze en andere literatuur is gekend dat het taal- en planningsvermogen van 

meisjes sneller is waardoor ze een leervoorsprong ontwikkelen. Doordat het Neder-

landse curriculum sinds 1998 een relatief groter gewicht hecht aan vaardigheden 

waarbij taal- en planningsvermogen vereist is, behalen jongens lagere resultaten 

aan het eind van het primair onderwijs, waardoor ze in lagere onderwijsniveaus 

worden ingedeeld (cf. in Nederland maken leerlingen aan het eind van het primair 

onderwijs een test die de instroom in een bepaald onderwijsniveau bepaald – ‘abi-

lity tracking’). 

Driessen en Van Lange (2010) onderzochten daarom in opdracht van het Minis-

terie van OCW de oorzaken, omvang en interventies van de onderwijsachterstand 

bij jongens. Het onderzoek hee� volgende belangrijkste conclusies.

(1) “In termen van cognitieve competenties is in Nederland er geen sprake van 

een systematische achterstand van jongens in vergelijking tot meisjes; noch in het 

primair onderwijs, noch in de eerste vier jaar van het voortgezet onderwijs. De ge-
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constateerde sekseverschillen in prestaties zijn namelijk enerzijds vrij beperkt, an-

derzijds afwisselend in het voordeel van de meisjes (bij taal en lezen) of de jongens 

(bij rekenen/wiskunde).” (Driessen en van Lange, 2010, pp. 10–11). Deze bevinding 

blijkt ook uit de cijfers. Afgaande op de OECD PISA data die op 15-jarige lee�ijd 

de prestaties van leerlingen meet, zijn er relatief beperkte verschillen in prestaties 

tussen jongens en meisjes in wiskunde, maar veel sterker voor taal. Dit is in verge-

lijkend perspectief met andere landen weergegeven in Figuur 1. Meisjes scoren op 

15-jarige lee�ijd op lezen signi�cant hoger dan jongens. Voor wiskunde presteren 

jongens licht beter dan meisjes. 
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Van Lange en Driessen (2006, p. 38). 

(2) “De gevonden sekseverschillen in niet-cognitieve competenties zijn soms wèl 

vrij aanzienlijk, en suggereren bovendien af en toe wel een ongunstigere onder-

wijspositie van jongens dan van meisjes. In het basisonderwijs worden jongens 

beduidend zwakker dan meisjes beoordeeld op werkhouding en sociaal gedrag; in 
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groep 8 meer nog dan in groep 2 (noot: groep 8 is gelijkwaardig met groep 6 in het 

VS-systeem zodat de normale lee�ijd van een groep 8 leerling 12 jaar is). Onder 

zorgleerlingen in het regulier onderwijs en leerlingen van het speciaal onderwijs 

vertonen veel meer jongens dan meisjes gedrags- en concentratiestoornissen. Van 

andere geconstateerde sekseverschillen in niet-cognitieve competenties is minder 

duidelijk aan te geven wat het e"ect is op de onderwijspositie. Zo beschouwen jon-

gens in het voortgezet onderwijs zichzelf als veel minder mild dan meisjes; zij gaan 

con#icten dan ook minder uit de weg. Ook zijn jongens naar eigen zeggen emoti-

oneel stabieler en hebben zij meer zelfvertrouwen, ook in hun onderwijsmogelijk-

heden. Een mogelijk bruikbare interessante bevinding voor de onderwijspraktijk is 

dat jongens meer gemotiveerd raken door competitie, terwijl meisjes meer sociaal 

gemotiveerd zijn. 

(3) De schoolloopbanen van jongens zijn in vrijwel alle onderzochte opzich-

ten die mede bepalend zijn voor het uiteindelijke onderwijs(eind)niveau, minder 

gunstig dan die van meisjes. Om te beginnen neemt een veel groter aandeel van 

hen deel aan vormen van speciaal onderwijs. Daarnaast blijkt dat jongens in het 

voortgezet onderwijs vaker dan meisjes doubleren, vaker deelnemen aan de lagere 

onderwijsniveaus, vaker uitstromen als voortijdig schoolverlater en afstromen naar 

een lager niveau. Bij al deze aspecten van de vo-schoolloopbaan lopen de sekse-

verschillen zelden op tot meer dan een paar procent, maar in absolute aantallen 

gaat het daarmee toch om duizenden leerlingen.” (Driessen en van Lange, 2010, pp. 

10–11). Sommige auteurs wijzen er op dat de vroege selectie in onderwijsniveaus 

de verschillen in schoolloopbanen tussen jongens en meisjes negatief kan beïnvloe-

den. Vanaf groep 8 (i.e., grade 6 in het VS-systeem op een normale lee�ijd van 12 

jaar) splitsen de kinderen zich naar voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 

(vmbo), algemeen onderwijs (havo) en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 

(vwo). Voor jongens komt deze splitsing wellicht te vroeg. Dit wijst ook de psycho-

logische literatuur uit die stelt dat de ontwikkeling van jongens op een latere lee�ijd 

plaats vindt dan meisjes. In veel landen om Nederland heen, vindt deze splitsing 

dan ook later plaats.

De OECD hee� herhaaldelijk kritiek geuit op het Nederlandse selectiesysteem. 

Vooral achterstandsleerlingen zouden de dupe zijn van vroege selectie. De Onder-

wijsraad kwam in 2010 met een reactie op de kritiek vanuit de OECD. Het on-

derwijsadviesorgaan concludeerde dat er op onderdelen kritiek mogelijk was op de 

vroege selectie. Het verplicht uitstellen van de selectie gaat de raad echter een stap te 

ver. De Onderwijsraad stelde voor om het huidige stelsel te ‘verbeteren’ met betere 

doorstroomvoorzieningen en kritisch te zijn op bijvoorbeeld gymnasiumbrugklas-

sen.

Latere selectie is in Nederland geprobeerd met het initiatief Middenschool in 

de jaren zeventig en tachtig. Dit intiatief werd echter als sterk ideologisch geladen 

beoordeeld en is bijgezet op de begraafplaats met onderwijsmislukkingen. De trau-
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matische gevolgen van de gemankeerde invoering van de middenschool, die in veel 

buitenlanden niet ongebruikelijk is, is dat selectie op latere lee�ijd op een taboe is 

gaan rusten in het Nederlandse onderwijs, ondanks de bijna jaarlijkse kritiek van de 

OECD. Ook de OECD hamert er jaarlijks op in haar rapport ‘Education at a glance’ 

dat Nederland te vroeg selecteert.

(4) Tot slot zijn er ook verschillen in de pro�elkeuze van leerlingen. Een onder-

deel van de Vernieuwde Tweede Fase is dat leerlingen vanaf klas 3, een keuze maken 

voor een pro�el. Figuur 2 gee� de verschillende pro�elen voor jongens en meisjes 

weer op voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), algemeen voortge-

zet onderwijs (havo) en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). Hieruit 

blijkt dat jongens bij havo veel sterker voor ‘economie en maatschappij’ pro�elen 

kiezen dan meisjes, terwijl deze laatsten veel vaker voor ‘cultuur en maatschappij’ 

kiezen. Bij het vwo observeren we een soortgelijk verschil. Bij vmbo is het verschil 

tussen beide seksen nog veel sterker zichtbaar dan bij havo. Waar in het vmbo de 

hel� van de jongens voor techniek kiest, is dit slechts het geval bij 1.7 % van de 

meisjes. 57 % van de meisjes kiest voor zorg/welzijn, waar dit amper 4.3 % van de 

jongens is.

Recent hersenonderzoek (Jolles 2010) lijkt erop te wijzen dat leerlingen in klas 3 

nog geen verantwoorde pro�elkeuzes kunnen maken. De vroege pro�elkeuze loopt 

daardoor het risico te worden beïnvloed door groepsprocessen. Leerlingen kiezen 

vooral wat hun peers (medeleerlingen) kiezen. Hierdoor komen zowel jongens als 

meisjes in stereotype keuzes terecht. 

Ondanks deze studie is er in Nederland de perceptie van lagere cognitieve 

ontwikkelingen bij jongens. Als een van de maatregelen om leerachterstand van 

jongens weg te werken, oppert de voorzitter van de Besturenraad om jongens en 

meisjes terug apart les te laten volgen (Volkskrant, 2011). Dit voorstel is de minis-

ter van onderwijs niet ongenegen. Er wordt nu geëxperimenteerd met gescheiden 

onderwijs in taal- en rekenlessen in vijf Nederlandse scholen. Vooral de vereniging 

die de belangen van het Christelijk onderwijs in Nederland behartigt is een fervent 

voorstander. 

2.  Taken, objectieven en inhoud van geslacht-gelijk onderwijs binnen en 

buiten de school

Net als in andere Europese landen worden anno 2012 bij wet de twee geslachten 

gelijk behandeld. Dit staat in artikel 7 van de Nederlandse Algemene Wet Gelijke 

Behandeling: ‘Onderscheid op grond van geslacht is alleen toegestaan, indien de 

eigen aard van de instelling dit eist en voor leerlingen van beide geslachten gelijk-

waardige voorzieningen aanwezig zijn’.
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vmbo�jongens

53,2

11,7

30,8

4,3

techniek

landbouw

economie

zorg/welzijn

vmbo�meisjes
1,7

14

26,957,3

havo�jongens19,7

15,6

50,2

11,2
3,3

natuur en techniek

natuur en gezondheid

economie en maatschappij

cultuur en maatschappij

combinatie

havo�meisjes16,5

28,5

52,5

1,21

vwo�jongens
24,3

24,3

39,9

6,1
5,4

natuur en techniek

natuur en gezondheid

economie en maatschappij

cultuur en maatschappij

combinatie

vwo�meisjes3,3

33,6

29,1

31,6

2,4

In het huidige Nederlandse onderwijs wordt er geen onderscheid gemaakt naar 

het geslacht van de leerling. Het objectief is bijgevolg volledige gelijkheid tussen de 

seksen. Toch worden er (niet-)cognitieve prestatieverschillen geobserveerd, net als 

verschillen in onderwerpkeuze.

Er is voor het Nederlandse onderwijs veel beschrijvende materiaal naar de 

prestatieverschillen voor handen (vb. Van Lange en Driessen, 2006). Deze studies 

beschrijven op basis van bestaande cohort-onderzoeken de prestatieverschillen van 

jongens en meisjes doorheen de volledige schoolloopbaan. Naast deze beschrij-

vende literatuur is er geen zicht op de inhoudelijke verschillen in onderwijs, net 

omdat deze afwezig zijn. Jongens volgen in dezelfde klas les als meisjes, en worden 

volledig gelijkaardig behandeld (zowel qua lesmethode, toetsing en leeractiviteiten). 

Ook buiten het onderwijs is er een afnemend verschil tussen de geslachten. Het 

vrouwenvoetbal ontwikkelt zich stormachtig. Veel clubs hebben nu ook een seri-

euze damesafdeling. Bij de meeste sporten en vrije tijdactiviteiten lopen jongens 

en meisjes door elkaar heen. Misschien is de scouting een uitzondering, maar die 

organisatie lijdt een vrij marginaal bestaan. Opvallend is natuurlijk de positie van 

kor$al (alleen in België en Nederland een serieuze sport). Bij deze sport bestaan 
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teams uit jongens en meisjes. De relatieve populariteit van deze sport gee� een beeld 

van de emancipatie.

3.  Meisjes onderwijs, jongens onderwijs en gemengd onderwijs: tussen 

theorie en praktijk

Van Essen (1990) schetst in een historisch overzicht van het meisjesonderwijs dat 

dit echter niet steeds het geval was. 

In de jaren zestig van de negentiende eeuw ontstond er een uitgebreide discussie 

over het karakter en de inhoud van het onderwijs aan meisjes uit de burgerij. 

In het debat zijn twee extreme standpunten te onderscheiden. De meest gema-

tigde positie werd ingenomen door degenen die van mening waren, dat bij de 

verbetering van het meisjesonderwijs de voorbereiding op de gezinstaak voorop 

stond. (…)

Het andere uiterste standpunt in het debat werd ingenomen door radicale 

voorstand(st)ers van emancipatie. Zij pleitten, uitgaande van de vooronderstel-

ling dat beide seksen in principe dezelfde redelijke vermogens bezaten, voor het 

op gelijke voet met mannen deelnemen van vrouwen aan het maatschappelijk 

leven. Dit standpunt viel in deze periode slechts sporadisch te beluisteren en 

werd vrijwel uitsluitend door vrouwen uitgedragen. (...)

Tegen beide extreme standpunten bestond in Nederland weerstand. Volledige 

emancipatie ging de meesten veel te ver, maar ook uitsluitend op de vrouwelijke 

vorming gericht meisjesonderwijs ontmoette bezwaren. Deze participanten 

namen een middenpositie in. Alle vormen van meisjesonderwijs moesten een 

dubbel doel dienen: voorbereiden op zowel de gezinstaak als de uitoefening van 

een beroep. (...)

In de tweede hel� van de negentiende eeuw ontstonden, mede als gevolg van de 

gevoerde discussie, nieuwe onderwijsmogelijkheden voor meisjes. Middelbare 

meisjesscholen en het meisjesvakonderwijs kregen langzamerhand hun de�-

nitieve vorm. Pleitbezorg(st)ers van gelijke rechten op onderwijs boekten enig 

succes: zowel de universiteit als de HBS lieten vanaf 1871 meisjes toe, tien jaar 

later volgde het gymnasium. (Van Essen, 1990). 

4.  Toekomstige ontwikkelingen: excellentie

De minister van Onderwijs presenteerde eind mei 2011 het Actieplan Beter Pres-

teren. Door dit plan verschui� de nadruk in het Nederlandse onderwijs van zorg 

voor zwakke leerlingen, naar aandacht voor excellente leerlingen. De prestaties 

op het gebied van ‘lezen’, ‘rekenen’ en ‘science’ moeten verbeteren. Niet toevallig 

zijn dit de onderwerpen van de PISA-ranglijsten. Het onderwijs in het voortgezet 
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onderwijs (vmbo tl, havo en vwo) dient voortaan ‘opbrengstgericht’ te zijn. Meer in 

het algemeen stree� de minister naar een ‘ambitieuze leercultuur’ op de middelbare 

scholen.

Het Actieplan Beter Presteren kent geen apart gender-paragraaf, maar toch 

zal dit plan gevolgen kunnen hebben voor de relatieve prestaties van jongens en 

meisjes. Door de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde centraal te plaatsen, 

verschui� de nadruk in het onderwijs. Eerder besloot de minister van Onderwijs al 

om de exameneisen aan te scherpen voor havo en vwo. Van deze drie kernvakken 

mag een leerling nog slecht bij één vak een onvoldoende scoren. Tegelijkertijd mag 

het gemiddelde van de examencijfers niet lager dan een 5,5 liggen. Ook dit is een 

aanscherping van de exameneisen.

Door het Actieplan Beter Presteren zal de nadruk meer op de cognitieve pres-

taties van leerlingen komen te liggen. Het hierboven genoemde verschil in niet-

cognitieve vaardigenheden tussen jongens en meisjes zou een kleinere rol kunnen 

gaan spelen, a*ankelijk van de uitvoering van het actieplan.

De minister van Onderwijs hee� medewerking van de scholen afgedwongen 

door het invoeren van de PrestatieBox. Wanneer scholen aantonen dat ze proberen 

een ‘Excellente school’ te zijn voor hun excellente leerlingen, dan is de school�nan-

ciering daar erg mee geholpen. Bovenop de lumpsum �nanciering ontvangt een 

excellente school een bedrag van 66 euro per leerling in het 4e, 5e en 6e leerjaar 

van het vwo. Dit bedrag komt bovenop de 110,26 euro per leerling die een school 

normaal gesproken krijgt. De extra 66 euro is bestemd voor de 20 procent beste 

vwo-leerlingen in onder- en bovenbouw.

Alles bij elkaar zet de minister van Onderwijs in op meer ambitie in het voortge-

zet onderwijs. De plek op de PISA-ranglijst moet verbeteren. De aandacht verschui� 

van de zorgleerling naar de excellente leerling.
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Suggesties voor verder ona!ankelijk onderzoek van het onderwerp

Er zijn diverse lijnen voor verder onderzoek. Ten eerste ontbreekt er in de acade-

mische literatuur inzicht in kosten-e"ectieve maatregelen om ‘gender’-education te 

bevorderen. De motivatie en de doeltre"endheid om de motivatie te beïnvloeden is 

vaak a*ankelijk van het geslacht van jongeren. (Quasi-)experimenteel onderzoek 

kan ons inzicht bieden in ‘wat werkt’ om de geslachten doeltre"end te motiveren. 

Verder is er onderzoek nodig naar de e"ecten van gemengd onderwijs. In bijna 

alle scholen is er gemengd onderwijs, zonder dat er inzichten zijn in de bijdrage 

daarvan op de ontwikkeling, motivatie en leerprestaties van leerlingen. In welke 

mate draagt gemengd onderwijs bij aan de ontwikkeling, motivatie en leerprestaties 

van leerlingen? 

Een derde lijn van onderzoek is te focussen op de keuzes van jongeren en het 

tijdstip van deze keuzes. Jongens kiezen vaker voor technische vakken, terwijl meis-

jes meer kiezen voor sociale vakken. Er is nog weinig zicht op wat die keuzes beïn-

vloed, en hoe de overheid tot een gelijke verdeling over geslachten kan komen in de 

verschillende pro�elen. Welke factoren beïnvloeden de keuze van leerlingen? Hoe 

kan de overheid de verschillen in pro�elkeuze tussen jongens en meisjes nivelleren? 

Een vierde onderzoekslijn hee� betrekking op de vroege selectie van leerlin-

gen. In tegenstelling tot andere landen is er een vroege selectie van leerlingen naar 

schoolniveaus in leerlingen. Interessant is na te gaan in welke mate dit de latere 

prestaties van leerlingen beïnvloedt. Hee� een vroege schoolkeuze invloed op latere 

prestaties?

Een vijfde onderzoekslijn is het onderzoeken van de gendere"ecten van de 

nieuwe beleidslijn van de minister van Onderwijs. Verkleint een meer ambitieuze 

schoolcultuur het verschil in schoolprestaties tussen jongens en meisjes? Of is juist 

het omgekeerde het geval?

Tot slot is er interdisciplinair onderzoek nodig om de leerprestaties tussen de 

geslachten meer gelijk te maken. Neuropsychologen, neurobiologen, ontwikke-

lingspsychologen, pedagogen, sociologen en economen moeten samen naar de op-

lossingen op de ‘grand challenges’ zoeken. Door de oogkleppen af te nemen ontstaat 

er een dieper inzicht in de drijfveren. 


