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Stellingen
1. Ambitie is meer bepalend voor de kwaliteit van de verkregen functie van de LUingenieur dan de gekozen studierichting binnen de Landbouwuniversiteit
2. Het aanwezige potentieel aan academici wordt beter benut als het verwerven van de
academische titel een persoonlijk recht geeft op een zekere postacademische scholing,
een recht dat binnen een bepaalde tijd benut kan worden onafhankelijk van de arbeidsmarktsituatie waarin de afgestudeerde verkeert.
3. Voor werkgever én werknemer (V/M) is het gunstiger wanneer tijdens een beroepsloopbaan een aantal jaren minder uren per week wordt gewerkt dan wanneer de
loopbaan langere tijd wordt onderbroken.
4. De trend van projectmatig werken doet het aandeel tijdelijke aanstellingen bij
academici toenemen en bewerkstelligt eerder baanconcurrentie dan loonconcurrentie op
de arbeidsmarkt De inkomenspositie van tijdelijke projectmedewerkers zal daardoor
achter blijven bij die van vaste medewerkers.
5. Een meer gelijke verdeling van vrouwen en mannen in onbetaald werk en betaald
werk op elk functieniveau wordt bereikt als in het fiscale stelsel een werkweek van 32
uur als norm wordt gesteld met de mogelijkheid tot extra uren werken per week, waarbij
de inkomstenbelasting over het inkomen uit de eerste 32 uur wordt verlaagd en dat over
de extra uren wordt verhoogd.
6. Wanneer vrouwelijke en mannelijke studenten in hun opleiding leren welke institutionele en maatschappelijke obstakels met name vrouwen ontmoeten bij het (willen)
uitoefenen van betaalde arbeid, zal het maatschappelijk rendement van universitair
onderwijs worden verhoogd.
7. Zolang in de Nederlandse wetgeving en het overheidsbeleid onderscheid wordt
gemaakt naar geslacht, burgerlijke staat of huishoudenssituatie, blijven Positieve
Actieplannen voor vrouwen noodzakelijk als curatief beleidsinstrument om het vrouwelijk menselijk kapitaal optimaal te benutten.
8. Streefcijfers in Positieve Actieplannen moeten voor zowel vaste als tijdelijke arbeidsplaatsen worden bepaald.
9. Betaald ouderschapsverlof is een belangrijk hulpmiddel voor mannen om status te
ontlenen aan de zorgfunctie thuis.

10. Zolang in informele contacten op het werk niet sekseneutraal wordt gedacht, blijven
netwerken van vrouwen onmisbaar om gelijke kansen op de arbeidsmarkt te bewerkstelligen.
11. Zolang er sprake is van ongelijkheid in getalsverhouding tussen vrouwen en mannen
op alle functieniveaus blijven vertrouwenspersonen voor sexuele intimidatie noodzakelijk.
12. Bij een klein aantal kinderen per gezin vervullen huisdieren een belangrijke functie
in het aanleren van zorgtaken bij kinderen.
13. Objectief gemeten lichaamslengte wordt subjectief ervaren.
14. Vanuit educatief en fondsenwervend oogpunt dienen namurbeschermingsorganisaties
meer aandacht te geven aan lokale projecten.
15. Secundaire analyse en promoveren in deeltijd is een goede combinatie.
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Voorwoord
De eerste werkzaamheden van mij bij de MPW in 1979 op het gebied van loopbaanonderzoek onder afgestudeerden van de Landbouwuniversiteit vormden geen doelbewuste start
voor dit proefschrift. Studie naar de beroepsloopbanen van de vrouwelijke en mannelijke
afgestudeerden bracht al snel de ongelijkheid in beroepsloopbanen aan het licht. Deze
kennis was een goede basis voor vele emancipatorisch getinte discussies binnen het bureau
van NILI-MPW over activiteiten voor Wageningse afgestudeerden. De besturen van MPW
en NILI dank ik voor de ruimte, die zij hebben gegeven veel van de ideeën uit te voeren.
Met de resultaten van het in 1987 door Wies Leer en Maria van Schaijik uitgevoerde
onderzoek onder vrouwelijke LU-ingenieurs kon het NHJ Positief Actieplan voor
vrouwelijke afgestudeerden van de Landbouwuniversiteit worden opgesteld.
Met de instelling van de bijzondere leerstoel 'Vrouwen in arbeidsorganisaties' werd een
kader geschapen de beschikbare onderzoeksresultaten te gebruiken om de ongelijkheid
tussen loopbanen van vrouwen en mannen in de loop van de tijd diepgaander te analyseren.
Velen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift en het plezier erin om
dit te voltooien.
In het bijzonder ben ik mijn promotor Anneke van Doorne-Huiskes erkentelijk voor de
aanzet dit promotie-onderzoek uit te voeren en voor de zorgvuldige en enthousiasmerende
begeleiding. Jouw analytisch inzicht en de stimulerende gesprekken heb ik als zeer
waardevol ervaren. Mijn promotor Ad Nooij dank ik voor de hulp bij sociale methodiek.
Al tijdens mijn studietijd heb je mijn voorliefde voor 'cijfers' aangewakkerd. Gedurende
dit promotie-onderzoek waardeerde ik je hulp bij het analyseren van de gegevens en de
vertaling naar de maatschappelijke werkelijkheid. Het regelmatige overleg met jullie beiden
was bijzonder stimulerend.
Veel dank gaat uit naar Henk van 't Klooster, directeur van het bureau NILI-MPW. De vele
gesprekken, je commentaar op het manuscript en de vrijheid om aan dit proefschrift te
werken, zijn een grote steun geweest.
Ina Veld en Henriëtte Nijdam, ik ben jullie zeer dankbaar voor de voortdurende belangstelling, jullie commentaar, en de zorgvuldige wijze waarop jullie het manuscript lazen.
Bij het doorgronden van de statistische problemen heb ik veel steun gehad aan Rob
Verdooren, die met heel veel enthousiasme de vele mogelijkheden heeft getoond.
Ian Cressie dank ik voor zijn goede adviezen aangaande layout en uitgave.
De grote groep van Wageningse afgestudeerden ben ik dankbaar voor hun anonieme
bijdrage aan de omvangrijke bron van loopbaangegevens. Een deel daarvan is uit de
anonimiteit getreden: de informele contacten binnen het Netwerk NILI Vrouwen zijn een
voortdurende aanmoediging geweest.
Hoe waardevol informele contacten zijn heb ik ook ervaren door de morele steun van
collega's, van vrienden en niet in het minst van een fijn thuisfront Margreet en Dirk, jullie
dank ik voor de positieve kanten die een dubbele loopbaan biedt, de plezierige werkonderbrekingen en de ruimte in huis. Lieve les, jou dank ik in het bijzonder voor je onvoorwaardelijke steun, voor het kritische doornemen van de tekst en de hulp bij het maken van de
figuren.
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Inleiding en probleemstelling

1.1

Aanleiding tot het onderzoek

Over het onderwerp 'vrouwen op de arbeidsmarkt' wordt in deze tijd veel gesproken en
geschreven. In onze samenleving veranderen normen en waarden. Deze veranderende
normen en waarden vinden een weerslag in het arbeidsproces en de sociale zekerheid.
Er is sprake van een toenemende tolerantie ten opzichte van werkende vrouwen. In de
regelgeving lijkt dit geïnstitutionaliseerd te worden. Tussen 1975 en 1986 heeft de
Europese Raad van Ministers vijf EG-Richtlijneh inzake Gelijke Behandeling van
mannen en vrouwen aangenomen. Deze richtlijnen worden in Nederland, zij het schoorvoetend, omgezet in nationale wetgeving. Een belangrijke doelstelling van het emancipatiebeleid van de Nederlandse overheid eind jaren tachtig is de bevordering van de
economische zelfstandigheid van vrouwen. Uitgangspunt van dit beleid is dat economische zelfstandigheid van vrouwen in de eerste plaats moet worden bereikt door een
grote (blijvende) deelname van vrouwen aan betaalde arbeid. Op het niveau van de
arbeidsorganisatie zijn en worden door overheid en particuliere werkorganisaties
positieve actieplannen opgesteld. Het in 1988 opgezette Landelijke Netwerk Positieve
Actie kan zich verheugen in een grote belangstelling van zowel functionarissen bij
verschillende overheden, inclusief het hoger onderwijs, als van de kant van (vooral
grote) particuliere ondernemingen. De opstelling van de overheid komt tot stand onder
invloed van het parlement, van pressiegroepen en van de betrokken ambtenaren. Deze
invloed klinkt door in beleidsnota's zoals het Beleidsplan Emancipatie (1985), de
Concept-Nota (Her)-intredende vrouwen (1986) en het Hoger Onderwijs en Onderzoek
Plan 1990 (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1989). Bij de overheid zijn
rechtvaardigheid en het geven van een voorbeeldfunctie uitgangspunten bij het opzetten
van positieve actieplannen. In het bedrijfsleven komen de motieven voort uit de
verwachte demografische ontwikkelingen en de toenemende behoefte aan hoger opgeleid
personeel. Bij een vergrijzende bevolking is het van groot belang dat de schaarser
wordende productiefactor arbeid, zowel van vrouwen als van mannen, optimaal wordt
benut.
Binnen deze maatschappelijke veranderingen valt te constateren dat de deelname van
vrouwen aan hoger onderwijs en de deelname van vrouwen aan het arbeidsproces zijn
toegenomen. Toch zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in hogere functies
en oververtegenwoordigd in het werklozenbestand.
In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de positie van de vrouw op de
arbeidsmarkt in Nederland. Schoemaker e.a. (1978) en meer recent De Bruijn (1989) en
Brouns en Schokker (1990) geven hiervan een overzicht. Onderzoek naar de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen werd ondermeer verricht door Schoemaker e.a. (1978),
Van Doorne-Huiskes (1979, 1983, 1986), Schippers (1987) en Siegers (1988). Veel
onderzoek is verricht naar verschillen in beloning tussen vrouwen en mannen, bijvoor1

beeld Van Doorne-Huiskes en Luijkx (1987), Schippers (1987) en de Loontechnische
Dienst (1987, 1988). Beroepssegregatie, de scheiding rassen vrouwen en mannenberoepen, is onderwerp van studies van onder andere Schippers (1982, 1987), Mourik e.a.
(1983, 1988), Key e.a. (1986), Schippers en Siegers (1989) en Tijdens (1989). Waardevolle bijdragen aan de verklaring voor beroepssegregatie zijn in Groot-Brittannië en de
Verenigde Staten te vinden bij Roos (1981), England (1984), Reskin (1984) en Dex
(1985). De oorzaken voor de slechte doorstroming van vrouwen naar hogere functies in
een arbeidsorganisatie zijn ondermeer onderzocht door Kanter (1977), Ru e.a. (1983),
De Jong (1985), Weggelaar e.a. (1986) en Hermanussen e.a. (1988). Een specifieke
verklaring voor achterstand van vrouwen in arbeidsorganisaties is die van statistische
discriminatie. Deze werd ondermeer onderzocht door Thurow (1975), Arrow (1973) en
Schippers (1982).
Zijn de gevonden verschillen tussen vrouwen en mannen het gevolg van het nog
bestaande verschil in opleidingsniveau of spelen andere factoren een rol? Onderzoek
onder vrouwen en mannen met een gelijke opleiding kan een bijdrage leveren aan het
beantwoorden van die vraag. Men zou mogen verwachten dat zij met hun opleiding
dezelfde bagage hebben om dezelfde functies te bereiken in hun loopbaan. Onderzoek
naar loopbanen binnen arbeidsorganisaties onder gematchte paren van vrouwen en
mannen met gelijk opleidingsniveau wijst uit dat er verschillen zijn tussen de loopbanen
van vrouwen en mannen. De Jong (1985) onderzocht dit binnen een bankorganisatie en
Kinkel bij de overheid (Kinkel en Veenman, 1987). Ook onderzoek onder wetenschappelijk personeel aan universiteiten wijst uit, dat er verschillen bestaan tussen loopbanen
van universitair opgeleide vrouwen en mannen (Hawkins en Van Balen, 1983/1984; Van
Doorne-Huiskes en Luijkx, 1987; Beekes en Van Doorne-Huiskes, 1988). In de
Verenigde Staten werd in de periode 1957-1975 door Sewell e.a. (1980) een longitudinaal onderzoek verricht naar beroepsprestige onder vrouwen en mannen met dezelfde
schoolopleiding (highschool).
Verder onderzoek, dat in verschillende jaren wordt uitgevoerd onder mensen met gelijke
opleiding, kan de kennis omtrent de oorzaken van loopbaanverschillen tussen vrouwen
en mannen uitbreiden.
De beroepsvereniging van afgestudeerden van de Landbouwuniversiteit (LU) Wageningen, het Nederlands Instituut van Landbouwkundig Ingenieurs (NLLI), beschikt over
uitgebreide loopbaangegevens van de afgestudeerden van de LU. Het NDLI startte in
1973 met het opzetten van een dynamisch informatiesysteem over loopbanen van LUingenieurs. Een zeer belangrijke informatiebron is een enquête, die elke vijf jaar onder
aTle afgestudeerden wordt gehouden. In 1988 omvatte de beroepsbevolking van LUingenieurs circa 2500 vrouwen en 7500 mannen. De gegevens over deze grote groep
hoger opgeleiden kunnen goed worden gebruikt voor een secundaire analyse teneinde de
aard van de functies van vrouwen en mannen met een universitaire opleiding te
onderzoeken.
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1.2

Deelname van vrouwen aan het wetenschappelijk onderwijs

Tot de jaren zestig neemt de onderwijsparticipatie van vrouwen langzaam toe. In de
zestiger en zeventiger jaren nemen steeds meer meisjes/vrouwen deel aan voortgezet en
hoger onderwijs. De deelname van jongens en meisjes tot 18 jaar aan het onderwijs
wordt in de jaren tachtig nagenoeg gelijk. Onder 18-30 jarigen is de deelname van
vrouwen evenwel minder en op lager opleidingsniveau dan van mannen (de Boer e.a.,
1988).
De oprichting van de eerste meisjes-HBS in 1867 is een mijlpaal in de eerste emancipatiegolf. Een universitaire studie was voor vrouwen niet mogelijk totdat in 1871 Aletta
Jacobs, met speciale toestemming van minister Thorbecke, als eerste vrouw werd toegelaten tot een Nederlandse universiteit.
Het wetenschappelijk onderwijs (WO) was begin deze eeuw bijna geheel een mannenzaak. Het aantal mannelijke studenten bij het WO is sterk toegenomen, van bijna 3000
in het studiejaar 1900/1901 tot een vrij constant aantal van circa 100.000 in de jaren
tachtig. Vrouwen drongen pas later door in het wetenschappelijk onderwijs, maar hun
aantal neemt nog jaarlijks toe, terwijl het totaal aantal schoolverlaters afneemt door de
leeftijdssamenstelling van de Nederlandse bevolking. In 1900/1901 bedroeg het aantal
vrouwelijke studenten circa 200 en in 1988/1989 bijna 70.000. Vrouwen zijn duidelijk
bezig met een inhaalbeweging (zie figuur 1.1). Dit blijkt eveneens uit de procentuele
verdeling van vrouwelijke en mannelijke studenten (zie tabel 1.1).
Tabel 1.1
jaar
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1990

Aandeel vrouwelijke studenten in het WO (in procenten)
Wetenschappelijk Onderwijs NL
uitstroom student
Tjaars
5
9
13
,

12
12
13
13
17
20
27
31
37
89/90: 41

11
13
18
19
15
18
18
19
22
26
31
36
40
43

Landbouwuniversiteit
uitstroom student

l jaars
e

.
14
20
,

16
17
18
19
24
31
35
40
43
46

4
2
4
2
10
10
14
18
19
23
26
32
42

2
3
4
6
14
15
15
20
25
27
36
40
43

6
2
5
7
16
15
14
22
27
32
39
42
47

gegevens ontbreken
Bron: CBS Zakboek Onderwijsstatistieken, CBS Hoofdafdeling Statistieken van onderwijs en
wetenschappen. Statistisch bulletin (CBS, 1991 no 24) en LU Wageningen
3

Het aandeel vrouwen onder alle studenten bedroeg in 1900 nog slechts 7%. Tot begin
zeventiger jaren nam het aandeel vrouwelijke studenten in het wetenschappelijk
onderwijs slechts geleidelijk toe. Vanaf 1974 is er een sterke toename. (Achermann e.a.
1982). In 1976 is het aandeel vrouwen onder de studenten al ruim een kwart en in het
studiejaar 1988/1989 40% (CBS, 1989). Het aandeel vrouwen onder de eerstejaars in
1988 is 43%. Hieruit valt op te maken dat vrouwen en mannen getalsmatig dichter bij
elkaar zijn gekomen.
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Ingeschrevenen bij het wetenschappelijk onderwijs (CBS, 1990b)

Deze toename van studenten brengt uiteraard eveneens een toename van het jaarlijks
aantal afstuderenden met zich mee. Het aandeel vrouwen onder hen was tot 1930
minder dan 10%. Vervolgens steeg het geleidelijk tot ruim 15% begin jaren zeventig om
daarna sterk te stijgen tot 37% in 1987/1988 (CBS, 1989).
De toegenomen participatie van vrouwen aan het wetenschappelijk onderwijs heeft tot
nu toe niet geleid tot een evenredige verdeling naar studierichting. Vrouwen kiezen
vooral taal-, cultuur-, gedrag- en maatschappijwetenschappen, studies waarin zij in de
jaren tachtig zijn oververtegenwoordigd. In de medische en gezondheidswetenschappen,
rechten en landbouw wordt thans een meer gelijke verdeling tussen aantallen vrouwen
en mannen benaderd. In de andere studiesectoren, met name techniek, economie en
natuur is nog steeds sprake van een grote achterstand vjan vrouwen.
1.3

Arbeidsmarktparticipatie van vrouwen

In het algemeen is de onderwijsparticipatie van vrouwen en mannen, afgezien van
studiekeuze, thans bijna gelijk. Dit wordt echter niet in gelijke mate gevolgd door de
arbeidsmarktparticipatie.
Uitgaande van de totale beroepsbevolking (werkenden én werkzoekenden) is het aandeel
van vrouwen daarin van het begin van deze eeuw tot 1960 steeds circa 22% geweest.
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Daarna zet een stijging in: 26% in 1971, 31% in 1980 en 44,3% in 1988 (CBS, 1982,
1985 en 1989).
Het aandeel vrouwen in de leeftijdscategorie 15-64 jaar met een betaalde baan is in
1970 29,7%, in 1980 33,0% en in 1989 45,2% (CBS, 1990c). Het aandeel van 15-64
jarige mannen met een betaalde baan is veel groter, maar vertoont een tegengestelde
trend: 83,1% in 1970, 75,1% in 1980 en 74,7% in 1989 (CBS, 1990c). Terwijl de
arbeidsmarktparticipatie van mannen geleidelijk afneemt, neemt die van vrouwen juist
toe.
Onder de werkende vrouwen op de arbeidsmarkt bevinden zich steeds meer gehuwde
vrouwen. Van alle werkende vrouwen was in 1973 41% gehuwd en in 1989 53% (CBS,
1974 en 1990a). In 1960 werkte 7% van de gehuwde vrouwen, in 1971 15%, in 1979
25% en in 1985 had 36% van hen een functie buitenshuis (Arbeidskrachtentellingen
CBS). Het Centraal Planbureau (in Emancipatieraad, 1989) verwacht dat in het jaar
2000 50% van de gehuwde vrouwen betaalde arbeid zal verrichten. De arbeidsmarktparticipatie van vrouwen stijgt naarmate hun opleidingsniveau hoger is (zie tabel 1.2).
Tabel 1.2

Arbeidsmarktparticipatie naar opleidingsniveau in 1983 (%)

Opleidingsniveau
laag
HBO
WO

Vrouwen
28
73
84

Gehuwde vrouwen
24
61
77

Mannen
80
96
97

Bron: de Boer e.a. (1988, p 17)
Uit tabel 1.2 blijkt dat het verschil tussen vrouwen en mannen in arbeidsmarktparticipatie kleiner wordt naarmate het opleidingsniveau hoger is.
1.4

Beroepssegregatie

Meer werkende vrouwen betekent evenwel niet meer vrouwen in alle beroepen en op
alle functieniveaus. Onderzoek van bijvoorbeeld Hawkins en Van Balen (1983/1984),
het CBS (1986) en de Loontechnische Dienst (1987) wijzen uit dat er sprake is van een
hardnekkige beroepssegregatie tussen vrouwen en mannen. Onder beroepssegregatie
wordt verstaan het verschil in de verdeling van vrouwen en mannen over de beroepen.
Het grootste deel van de vrouwen werkt in een beperkt aantal beroepen. Ook binnen
arbeidsorganisaties is sprake van een gesegregeerde structuur met 'vrouwen'- en
'mannen'-afdelingen. Deze situatie lijkt met de toename van het aantal werkende
vrouwen niet te veranderen. Mannen dringen eerder door in vrouwenberoepen dan dat
vrouwen in mannenberoepen gaan werken. Onderzoek van Van Mourik, De Poel en
Siegers (1983) geeft aan dat de groei van de vrouwelijke beroepsbevolking tussen 1971
en 1981 slechts voor 16% plaats vond in beroepen waar meer dan 60% mannen
5

werkten. Andersom vond de groei van de mannelijke beroepsbevolking voor 91% plaats
in beroepen met meer dan 60% vrouwen. De ongelijke situatie van vrouwen en mannen
bij toegang tot gesegregeerde beroepen blijkt ook uit onderzoek van Ott (1985) naar
mannelijke verplegers en vrouwelijke agenten van politie. Van Mourik en Siegers
(1988) geven aan dat de segregatie ook nu nog een zeer duurzaam karakter heeft.
Horizontale beroepssegregatie leidt tot achterstelling van vrouwen. Door het functioneren in een beperkt aantal beroepen lopen vrouwen grotere kans werkloos te worden.
Bovendien heeft arbeidsoverschot in een bepaald beroep een negatieve invloed op het
loonniveau. Beroepssegregatie geldt ook verticaal. Hogere en leidinggevende beroepen
zijn nog moeilijk toegankelijk voor vrouwen (o.a. Schippers en Siegers, 1989). Dit
betekent een belemmerende factor bij de arbeidsmobiliteit in opwaartse richting.
1.5

Functiekwaliteit

Ondanks toenemende onderwijs- en arbeidsmarktparticipatie zien we een duurzame
segregatie van beroepen. Bestaat deze ook bij hoog opgeleiden en zo ja, wat betekent
dit voor de kwaliteit van de functies, in het bijzonder voor die van academici?
Het begrip kwaliteit van functie is een complex begrip. Van Hoof (1980) stelt dat de
invulling van het begrip afhankelijk is van de invalshoek die wordt gehanteerd.
Functiekwaliteit kan worden geanalyseerd vanuit het management, de overheid en vanuit
de werknemersorganisaties en de werkers zelf. De zienswijze vanuit wetenschap en
beleid is dat sprake is van een hogere of betere kwaliteit naarmate de arbeidssituatie een
beroep doet op hoger gewaardeerde kenmerken van werkers.
Vanuit het gezichtspunt van de werkers zelf is sprake van een hogere of betere kwaliteit
naarmate de arbeidssituatie (en dus de vereisten en mogelijkheden) meer in overeenstemming zijn met de feitelijke kenmerken van de werkers.
Huijgen e.a. (1983, p 4) noemen kwaliteit van de arbeid een normatief en relationeel
begrip, dat wil zeggen, het betreft een evaluatie van de confrontatie tussen (kenmerken
van) de arbeidssituatie en (kenmerken van) de werknemers. Als persoonsgebonden
aspecten van de arbeidssituatie worden onderscheiden: 1. de vereiste kwalificatie, 2. de
aard van de belasting, 3. de hoogte van het loon, en 4. de aard van de werkzekerheid.
Deze kenmerken van de arbeidssituatie kunnen worden vergeleken met de kenmerken
van de werknemers die in de beschreven functies werkzaam zijn. Wat de arbeidsomgeving betreft zijn er in de jaren tachtig ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, die leiden tot
flexibilisering van arbeid. Dit gegeven kan van invloed zijn op de kwaliteit van arbeid.
Ook wanneer vrouwen en mannen eenzelfde opleidingsniveau hebben en/of in soortgelijke functies werkzaam zijn, is dit geen garantie voor gelijke kwaliteit van de functie.
Uit gegevens van de Loontechnische Dienst (1987) blijkt dat vrouwen gemiddeld minder
verdienen dan mannen en dat zij minder zijn doorgestroomd naar hogere functies.
Onderzoek aan de RU Utrecht (Van Doorne-Huiskes en Luijkx, 1987) toont aan dat
mannelijk wetenschappelijk personeel per maand gemiddeld circa ƒ 1000,- bruto meer
verdient dan vrouwelijk wetenschappelijk personeel. Ook wanneer opleidingsniveau (al
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