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1.

Het gebruiken van het begrip sekse-identiteit biedt mogelijkheden tot nuancering
van het dichotome begrip biologische sekse. In de praktijk blijken verschillen tussen
biologische seksen echter groter dan de verschillen tussen personen van hetzelfde
geslacht met verschillende sekse-identiteit (dit proefschrift)

2.

Als jongens en meisjes dezelfde opleidingskeuze maken zegt dat niet dat er
dezelfde motieven aan ten grondslag liggen (dit proefschrift)

3.

Het is voor vrouwelijke leerlingen in een meerderheid van mannelijke leerlingen
moeilijker om zich thuis te voelen dan voor mannelijke leerlingen in een
meerderheid van vrouwelijke leerlingen (dit proefschrift)

4.

Soms is het nodig verschil te maken om gelijkheid te bewerkstelligen (naar RE
Sutton, 1991. Equity and computers in schools: a decade of research. Reviewof
Educational Research, Vol 61, no 4. p475-503:477)

5.

Bij het schrijven van een proefschrift is schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
minstens zo belangrijk als de uitvoering van het empirisch onderzoek

6.

Er zou een nieuw persoonlijk voornaamwoord moeten komen waarmee zowel
vrouwelijke als mannelijke personen kunnen worden aangeduid. Het gebruik van
een term hij/zij of zij/hij roept alleen maar discussie op over welk persoonlijk
voornaamwoord vooraan mag staan

7.

Biologisch gezien is het onlogisch dat vrouwen rokken dragen en mannen broeken
in plaats van andersom. (W Jansen 1987, De vele gezichten van genus, in:
Vrouwen in opspraak. Vrouwenstudies als cultuurkritiek. M Brügmann (red). SUN
Nijmegen p 46-62:51)

8.

De kunst van delegeren leer je op de kinderopvang: als je het belangrijkste wat je
hebt kunt toevertrouwen aan de zorg van een ander, is dat met andere zaken ook
niet zo moeilijk meer

9.

Bij het 'positieve actie-beleid' ter bevordering van het aanstellen van vrouwen
worden vaak 'sekse' en 'kwaliteit' door elkaar gehaald. (O Verhaar 1991,
Vanzelfsprekendheden en paradoxen in de discussie over voorkeursbehandeling van
vrouwen. Tijdschrift voor Vrouwenstudies, (12), p 32-46)

10.

Het woord 'meisje' is niet gelijkwaardig aan 'jongen' omdat het een verkleining
bevat. Het ware beter om voortaan in plaats van jongen, 'jongetje' te gebruiken

11.

De vaak gemaakte vergelijking tussen een zwangerschap en bevalling en het
schrijven van een proefschrift kent tenminste één verschil: bij een zwangerschap ligt
het tijdpad vast (omtrent de 9 maanden), waarbij het mogelijk is dat de bevalling
zich eerder voordoet dan verwacht. Bij een proefschrift daarentegen is het tijdpad
zeer variabel (van 3 jaar tot een veelvoud daarvan) en de afronding duurt altijd
langer dan verwacht

12.

Bij de keuze tussen een reep chocolade met en zonder hazelnoten kan men beter
de reep zonder noten kiezen, want: 'waar noten zitten, zit geen chocolade'
(persoonlijke mededeling dr.ir. RTA Kasteel)

13.

Zolang speelgoedfabrikanten huishoudelijk speelgoed blijven aanprijzen als 'leuk
voor kleine meisjes' zal een doorbraak op het gebied van de rolverdeling ten
aanzien van huishoudelijke taken weinig te verwachten zijn

14.

Het vak 'mondeling presenteren' zou verplicht moeten zijn in het curriculum van
universitaire studenten
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VOORWOORD
Ter introductie van dit proefschrift wil ik een aantal opmerkingen plaatsen.
Ten eerste ben ik blij dat ik gedurende mijn onderzoek zoveel plezier in mijn werk
heb gehad. Verder ben ik tevreden met het uiteindelijke resultaat: het valt niet
mee voor een voedingswetenschapper om te promoveren op een onderzoek op
het

raakvlak

van

onderwijskunde

en

vrouwenstudies.

Misschien

zijn

de

verschillende vakgebieden wel helemaal niet zo verschillend en kan je met een
analytische blik en een gezonde dosis zelfvertrouwen in principe elk onderwerp
onderzoeken. Misschien is het een voordeel als je niet geremd wordt door allerlei
vakdisciplinaire kennis en kun je met een frisse kijk op de zaken onvermoede
verbanden blootleggen. Maar bovenal is het leuk dat het gelukt is en dat voor dit
alles de toepasselijke (I) titel 'doctor in de landbouw- en milieuwetenschappen'
wordt toegekend.
Ten tweede wens ik u -hoewel ik weet dat vele proefschriften ongelezen als
kastvulling op een plank belanden- allen veel leesplezier (het is in het Nederlands,
dus dat verlaagt de drempel).
Tenslotte wil ik een aantal mensen bedanken die mij hebben geholpen bij het
totstandkomen van dit proefschrift. Dat zijn om te beginnen alle leerlingen en
scholen die hebben meegewerkt aan het onderzoek, zonder hun medewerking
was het schrijven van dit proefschrift niet mogelijk geweest. Ook wil ik Loran van
der Sluis bedanken voor zijn inzet bij het interviewen van de MAS-leerlingen.
Daarnaast bedank ik mijn beide promotoren, Wout van den Bor en Hetty Dekkers,
van wie ik veel nuttig commmentaar heb gekregen en die mij verder de vrijheid
lieten om zelfstandig te werken. Verder een woord van dank aan Aukje Bangma
voor het helpen afnemen van de vragenlijsten en aan Corry Wegh voor de hulp bij
tekstverwerking, aan Liset van Dijk voor haar geduldige uitleg van de logistische
regressie-analyse en aan Ard Lazonder voor de adviezen over de weergave van
de resultaten. Ook bedank ik alle collega's, familieleden en vriend(inn)en die
meeleefden en steeds belangstellend vroegen hoe het ging. Verder bedank ik
mijn paranimfen, Heieen van de Weerd en Pauline Jas, omdat ze mij nu alweer bij
een bijzondere gelegenheid terzijde staan.
En natuurlijk Jappe, dank voor je hulp bij het lay-outen en het delen van de
promotiestress, we zaten in hetzelfde schuitje. Tot slot wil ik Pauline niet
ongenoemd laten, die onbezorgd het zonnetje in huis bleef en de omschakeling
tussen werk en vrije tijd voor mij zeer gemakkelijk en aantrekkelijk maakte!
Quinta Kools, februari 1999
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Inleiding

1

Inleiding

Dit proefschrift gaat over vrouwelijke en mannelijke leerlingen in het middelbaar
agrarisch onderwijs. Het onderzoek past in de traditie van onderzoek naar sekseongelijkheid in het onderwijs, maar poogt daar vernieuwende elementen aan toe
te voegen door inzichten uit de vakgebieden vrouwenstudies en onderwijskunde
met elkaar te integreren. Om het onderzoek te kunnen plaatsen binnen een groter
geheel wordt in dit hoofdstuk in 1.1 allereerst een beschrijving gegeven van de
historische ontwikkeling in (het denken over) sekse-ongelijkheid in onderwijs. In
paragraaf 1.1.1 wordt dat verder toegespitst op sekse-segregatie in het onderwijs,
in paragraaf 1.1.2 gevolgd door een overzicht van sekse-segregatie in agrarisch
onderwijs. In paragraaf 1.2 wordt

stilgestaan bij inzichten uit de vakgebieden

onderwijskunde (1.2.1) en vrouwenstudies (1.2.2) op het gebied van onderwijs en
sekse-ongelijkheid. In paragraaf 1.3 wordt aangegeven hoe in dit onderzoek de
beide bovengenoemde vakgebieden zijn geïntegreerd. In paragraaf 1.4 tenslotte,
wordt een beschrijving gegeven van de opbouw van het gehele proefschrift.

1.1

Sekse-ongelijkheid in het onderwijs

Aandacht voor sekse-ongelijkheid in het onderwijs is niet iets van de laatste jaren.
Vanaf de eerste wet over Middelbaar Onderwijs in 1863 tot de toelating van
meisjes op de HBS, stond het recht op voortgezet en hoger onderwijs voor
meisjes ter discussie. Het verbeteren van de onderwijsmogelijkheden

voor

meisjes was een gezamenlijk streven van feministes aan het eind van de vorige
eeuw. Grotenhuis (1991) geeft een historisch overzicht van het denken over
vrouwen en onderwijs in die tijd. In de discussies over het recht op voortgezet en
hoger onderwijs voor meisjes waren de meeste mensen in de periode 1863-1920
van mening dat het onderwijs rekening moest houden met de specifieke aard,
aanleg en taak van de vrouw. De discussie draaide in die periode om de vraag of
meisjes apart onderwijs moesten krijgen of juist samen met jongens (coëducatie).
Voorstanders van apart onderwijs hielden een pleidooi voor onderscheid tussen
de seksen (tweede helft 19e eeuw), omdat volgens hen sekseverschil niet alleen
onvermijdelijk,

maar

bovendien

maatschappelijk

noodzakelijk

was.

De

seksespecifieke verschillen in karaktereigenschappen, belangstelling en dergelijke, in samenhang met de belangrijkste taak van de vrouw, het moederschap,
vergen volgens deze opvatting apart meisjesonderwijs (gericht op gelijkwaardigheid tussen seksen). In diezelfde tijd waren er ook (een klein aantal)
voorstanders van gemengd onderwijs. Zij vonden dat men dezelfde eisen moest
stellen aan de opvoeding van meisjes als aan die van jongens, hetgeen volgens
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één van hen inhield 'harmonische ontwikkeling van al haar krachten, gaven en
vermogens hun door de natuur geschonken, opdat zij, volwassen zijnde, hun
geluk kunnen vinden in een vrijwillig gekozen werkkring' (Delsey, in: Grotenhuis,
1991:69). Deze voorstandster van coëducatie pleitte, aldus Grotenhuis, voor een
volledig gelijke behandeling van meisjes en jongens binnen alle typen van
onderwijs. Zij beschouwde verschillen tussen de seksen als sociale constructies.
Ten Dam et al (1992) stellen dat de spanningsverhouding tussen de twee visies
ook tegenwoordig binnen het vakgebied vrouwenstudies inzet van veel discussie
is geweest en dat steeds meer gezocht wordt naar een combinatie van beide strategieën, waarbij men probeert het sekseverschil te erkennen, zonder terug te
vallen op de visie dat vrouwen nu eenmaal 'anders' zijn.
De strijd voor beter onderwijs voor meisjes werd beloond toen aan het begin van
deze eeuw de beperkende maatregelen betreffende de toelating van meisjes tot
middelbaar en hoger onderwijs werden opgeheven. Naast gemengde vormen van
voortgezet onderwijs bestond aanvankelijk ook de middelbare meisjesschool
(MMS), deze verdween echter bij de invoering van de Mammoetwet in 1968. De
discussie over gemengd onderwijs of apart meisjesonderwijs

is nooit een

beleidsdiscussie geweest: coëducatie werd als vanzelfsprekend ingevoerd toen
meisjes op de (jongens)scholen werden toegelaten. Met het aanbieden van
hetzelfde onderwijs aan jongens en meisjes leek het streven naar gelijkheid
bereikt. Aan het eind van de jaren '70 werd echter geconstateerd dat er sprake
was van sekse-ongelijkheid in het onderwijs. Vanaf dat moment staat sekseongelijkheid

in

het

onderwijs

dan

ook

in

de

belangstelling

onderwijsonderzoekers. Tot die tijd was het onderwijskundig

van

'achterstands'

onderzoek voornamelijk gericht op maatschappelijke ongelijkheid, met name op
de invloed van het milieu van herkomst op de schoolcarrière van leerlingen. De
constatering dat er naast maatschappelijke ongelijkheid ook sprake was van
sekse-ongelijkheid leidde tot de opkomst van onderzoek op dat gebied. Ten Dam
et al (1992) beschrijven hoe de nota 'emancipatie en onderwijs' van de
Nederlandse

overheid

in

1979

er

toe

heeft

bijgedragen

dat

diverse

emancipatieprojecten werden gestart en dat binnen de onderwijskunde een
traditie van onderzoek naar onderwijs en sekse-ongelijkheid tot stand kwam.
Sekse-ongelijkheid

in het onderwijs is overigens geen typisch

Nederlands

probleem, het is mondiaal gezien -in meerdere of mindere mate- een erkend
verschijnsel. Ook elders hebben onderzoekers zich beziggehouden met het
zoeken naar verklaringen en oplossingen.
Jaarsma (1979) geeft een beschrijving van de cijfermatige achterstand van
meisjes in het onderwijs in de jaren '70: meisjes nemen minder lang deel aan het
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onderwijs dan jongens; naarmate het niveau van onderwijs stijgt, daalt het aantal
deelnemende meisjes; meisjes volgen minder vaak beroepsonderwijs en vaker
algemeen vormend onderwijs dan jongens. Ook Dekkers & Smeets (1982)
constateren begin jaren tachtig sekseverschillen die enerzijds bestaan uit het feit
dat meisjes lagere onderwijstypen volgen en eerder van school gaan dan jongens
en anderzijds uit het feit dat meisjes andere vakken en richtingen kiezen. Dit
verschijnsel wordt wel aangeduid als verticale (niveauverschil) en horizontale
(richtingsverschil)

segregatie.

Tegenwoordig

(jaren

negentig)

bestaan

de

verschillen in richtings- en vakkenkeuze nog steeds, maar de verticale verschillen
zijn nagenoeg verdwenen. Zowel de periode dat meisjes aan het onderwijs
deelnemen als het niveau van het bereikte eindonderwijs is steeds dichter bij dat
van jongens komen te liggen (Dekkers, 1997). In een aantal landen is zelfs al
sprake

van

de

omgekeerde

situatie:

jongens

zouden

vaker

voortijdig

schoolverlaten en slechter presteren dan meisjes (Keeves & Kotte, 1994; Heward,
1997; Reed, 1997).
Een belangrijk uitgangspunt bij emancipatoir onderzoek is de gedachte dat
ongelijkheid in het onderwijs ongewenst is. Volgens Ten Dam et al (1992) zijn er
twee stromingen in het denken over gelijkheid, de 'gelijkheidsstrategie' en de
'verschilstrategie', analoog aan de twee stromingen in de vorige eeuw. Hier zou
een derde, 'tussenvisie', aan kunnen worden toegevoegd. De 'gelijkheidsstrategie'
verwoordt de visie dat vrouwen aan mannen gelijke posities en rechten zouden
moeten verwerven. Deze visie gaat uit van de gedachte dat mannen en vrouwen
in wezen gelijk zijn en dat externe, maatschappelijke factoren de realisering van
deze gelijkheid belemmeren. Het wegnemen van deze belemmerende factoren in
de maatschappij zou dan moeten leiden tot het verdwijnen van het sekseverschil.
Impliciet wordt bij deze visie de mannelijke positie als norm genomen (vrouwen
moeten hetzelfde kunnen bereiken als mannen). In de 'verschilstrategie' wordt het
standpunt geuit dat juist vrouwelijke eigenschappen gewaardeerd zouden moeten
worden. Er wordt verondersteld dat mannen en vrouwen wezenlijk verschillend
zijn en dat vooral de onderwaardering van vrouwelijke eigenschappen het
probleem vormt.

Het streven

in dit geval is naar gelijkwaardigheid

van

mannelijkheid en vrouwelijkheid in plaats van naar gelijkheid naar mannelijk
model. In de 'tussenvisie' is het uitgangspunt dat het maken van verschil tussen
meisjes en jongens te generaliserend is. Verschillen binnen de groepen zijn vaak
groter dan tussen de groepen. Volgens de tussenvisie gaat het er dan ook om dat
eenieder -ongeacht sekse- zich kan ontplooien naar eigen capaciteiten en dat niet
wordt vastgelegd wat des vrouws of des mans zou zijn. De oplossing van
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ongelijkheid is ook hier -net als bij de gelijkheidsvisie- gelegen in het wegnemen
van factoren die de individuele ontplooiing belemmeren. Hoewel in alle drie de
visies de huidige ongelijkheid in het onderwijs ongewenst is, verschillen ze in de
visie ten aanzien van de oplossing ervan.

1.1.1 Sekse-segregatie in het onderwijs
Zoals gezegd is er in het onderwijs sprake van horizontale ongelijkheid, ofwel van
segregatie

naar

vakkenkeuze

in

sekse.
het

De

horizontale

algemeen

verschillen

voortgezet

zijn

onderwijs

zichtbaar

(a.v.o.)

en

bij

de

bij

de

richtingskeuze op alle niveau's in het beroepsonderwijs. Over het algemeen
kiezen jongens in het a.v.o. vaker voor exacte vakken en meisjes voor talen. In
alle vormen van beroepsonderwijs (hoger, middelbaar, lager) kiezen jongens
vaker

voor

technische

sectoren

en

p-studierichtingen

en

meisjes

voor

verzorgende opleidingen en cc- en y-studierichtingen (Dekkers, 1997). Ook
internationaal (Verenigde Staten, Westeuropese landen) is deze scheiding naar
sekse terug te vinden.
De constatering dat er in het onderwijs sprake is van sekse-segregatie wordt door
de overheid en door onderzoekers beschouwd als een probleem. Onderzoek naar
de segregatie in richtingskeuze wordt op twee manieren verantwoord (Dekkers,
1997; Niphuis-Nell, 1992). Ten eerste wordt gesteld dat het onderwijs een
meritocratische functie hoort te hebben en dus uit alle leerlingen moet halen wat
erin zit, gelet op hun eigen verdiensten en potentieel, en niet afhankelijk van hun
maatschappelijke achtergrond. De segregatie in richtingen is een beperking van
keuzemogelijkheden die waarschijnlijk niet alleen gebaseerd is op (in aanleg)
aanwezige talenten. Recht doen aan ieders talenten zou dan (mogelijk) leiden tot
een evenwichtiger verdeling van de seksen over de richtingen. Ten tweede wordt
gesteld

dat

bepaalde

soorten

onderwijs

(technische

richtingen)

betere

toegangsmogelijkheden bieden tot deelname aan de arbeidsmarkt dan andere
(verzorgende of dienstverlenende richtingen). Sekse-segregatie in onderwijs leidt
daarmee tot sekse-segregatie op de arbeidsmarkt, hetgeen vooral nadelig is voor
vrouwen. Een aantal nadelen wordt beschreven door Niphuis-Nell (1992). 'De
beperkte spreiding van vrouwen over beroepen, functieniveaus en bedrijfstakken
betekent dat zij als groep kwetsbaarder zijn dan mannen als het gaat om
werkloosheid. Verder is segregatie een van de factoren die via

diverse

mechanismen leiden tot beloningsverschillen ten nadele van vrouwen. Bij deze
mechanismen kan men denken aan een relatief groot aanbod op de arbeidsmarkt
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in de vrouwenberoepen, lage functiewaardering van typische vrouwenfuncties en
relatief veel "dead-end jobs" onder vrouwenfuncties' (Niphuis-Nell, 1992:51).
Onder andere vanwege de vèr-strekkende gevolgen is sekse-segregatie in het
onderwijs

dus

een

onderwerp

dat

interessant

is voor

onderzoekers

en

beleidsmakers. De meeste onderzoekers richten zich daarbij op de keuzes van
meisjes; aandacht voor de geringe deelname van jongens aan verzorgende of
dienstverlenende richtingen is nauwelijks in het onderzoek terug te vinden.

1.1.2 Sekse-segregatie in agrarisch onderwijs
Dit proefschrift gaat over vrouwelijke en mannelijke leerlingen in het middelbaar
agrarisch onderwijs (MAO). Evenals het technisch onderwijs kan het MAO als
'jongensonderwijs' aangemerkt worden, zowel wat betreft deelnamecijfers als wat
betreft cultuur. In het navolgende wordt een korte beschrijving gegeven van het
Nederlandse agrarisch onderwijs.
Het

agrarisch

onderwijs

kent

de

volgende

opleidingsmogelijkheden:

voorbereidend beroepsonderwijs in agrarische richting (VBO-groen), middelbaar
agrarisch onderwijs (MAO), hoger agrarisch onderwijs (Agrarische Hogeschool
(AHS) of Agrarische lerarenopleiding (STOAS)) en universitair agrarisch onderwijs
(Landbouwuniversiteit). Daarnaast bestaan er Innovatie Praktijk Centra (IPC) waar
cursorisch onderwijs wordt aangeboden dat wordt afgenomen door alle andere
vormen van agrarisch onderwijs en waar kadercursussen kunnen worden gevolgd.
Het onderhavige onderzoek richt zich op het middelbaar agrarisch onderwijs
(MAO). Het MAO biedt middelbare beroepsopleidingen van 2, 3 of 4 jaar die
respectievelijk

opleiden

tot

'beginnend

beroepsbeoefenaar',

'zelfstandig

beroepsbeoefenaar' en 'kaderfunctionaris'. Na het afronden van de 4-jarige
opleiding is het mogelijk door te stromen naar het (agrarisch) HBO. Het MAO leidt
vanouds op tot zelfstandig ondernemerschap in de land- en tuinbouw. De laatste
jaren zijn de opleidingen meer gericht op de periferie in de land- en tuinbouw,
zoals toeleverende en afnemende bedrijven. Ook andere sectoren buiten de
primaire agrarische productie zijn in de studierichtingsmogelijkheden opgenomen.
In een aantal publicaties (Engel & Van den Bor, 1995; Van den Bor et al, 1997)
wordt ervoor gepleit dat agrarische opleidingen rekening moeten houden met
ontwikkelingen in plattelandsvernieuwing. De taak van het agrarisch onderwijs
verschuift van het afleveren van boeren en tuinders naar het opleiden van
afgestudeerden die zich een plaats kunnen verwerven in een breed (agrarisch)
werkveld. Het onderwijs moet volgens Engel & Van den Bor (1995) in dat geval
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niet vaktechnisch gericht, maar probleem-georiënteerd zijn, met een breed
curriculum en nauw gerelateerd aan lokale en regionale ontwikkelingen. In
opleidingen wordt tegenwoordig steeds meer aandacht besteed aan het aanleren
van algemene beroepsvaardigheden, waardoor afgestudeerden breder inzetbaar
zijn. Op een aantal scholen wordt daarnaast beleid ontwikkeld voor het aanboren
van

nieuwe

mogelijkheden

op

de

arbeidsmarkt.

De

thans

mogelijke

studierichtingen in het MAO staan vermeld in tabel 1.1.
Tabel 1.1 Percentages vrouwelijke leerlingen per schooljaar en per studierichting in het
MAO. (Bron: Statistische Informatie Landbouwonderwijs, Ministerie van LNV, 1996)
studierichting in MAO
94/95
95/96
90/91
93/94
4

5

6

8

biologisch dynamische landbouw

40

42

39

40

bloemschikken

72

82

85

86

dierverzorging

85

83

83

83

groene ruimte

-

-

9

10

groenverzorging

11

12

11

14

levensmiddelentechnologie

32

34

33

34

milieutoezicht

-

-

24

27

paardenhouderij

-

62

66

71

plantenteelt

12

11

13

15

veehouderij

12

18

24

29

bosbouw/cultuur/milieutechniek

Voor de toelating tot het MAO gelden verschillende toelatingseisen voor de
verschillende kwalificatieniveau's. Voor het volgen van de tweejarige opleiding zijn
geen voorvereisten. Voor het volgen van de driejarige opleiding is een diploma
van MAVO of VBO met vier vakken op B-niveau vereist. Voor toelating tot de
vierjarige opleiding zijn een moderne taal, wiskunde en één van de vakken
natuurkunde of biologie (of scheikunde voor VBO-leerlingen) op C-niveau vereist
(SILO, 1997). Het onderwijs wordt aangeboden op MAO-scholen die deel
uitmaken van Agrarische Opleidings Centra (AOC's) waar ook VBO-groenopleidingen worden verzorgd. Binnen Nederland bestaan regionaal verdeeld 18
AOC's (SILO, 1997).
In het schooljaar 1988/89 bedroeg het percentage vrouwelijke leerlingen in het
MAO 19%, in de loop van de tijd is dat percentage door jaarlijkse stijgingen
toegenomen tot 37% in 1996/97 (ministerie van LNV, 1997). Binnen de
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studierichtingen van het MAO is sprake van horizontale segregatie naar sekse.
Zoals te zien in tabel 1.1 zijn er richtingen waar meisjes een (zeer grote)
meerderheid

vormen

(bloemschikken,

dierverzorging,

paardenhouderij)

en

richtingen waar ze in de minderheid zijn (bosbouw, groene ruimte, plantenteelt).
Niet alle studierichtingen worden op elke school aangeboden. Per school varieert
het percentage vrouwelijke leerlingen daardoor, afhankelijk van de aangeboden
richtingen. Op een school met een richting bloemschikken is het totale percentage
vrouwelijke leerlingen hoger dan op een school zonder die richting. Als de door
Van den Bor et al (1997) voorgestelde verbreding van het curriculum doorzet, is
het denkbaar

dat in de toekomst de sekse-segregatie

in het MAO

zal

verminderen. Wellicht trekken bredere studierichtingen die zich bezighouden met
maatschappelijke problemen meer vrouwelijke leerlingen aan.
Volgens een literatuurstudie van Draafsel & Wilbrink (1989) zijn de meeste MAOscholen 'jongensscholen' die opleiden voor een 'mannenberoep'. Dit gegeven zou
volgens de auteurs invloed hebben op de interactie in de klas en op de normen en
waarden die de dagelijkse gang van zaken op school bepalen. Volgens Draafsel
en Wilbrink bestaat het risico dat het 'vrouwelijke' als afwijkend en minder wordt
beschouwd, tenminste

als

het gaat

om zaken

als

het

beoordelen

van

schoolprestaties of het functioneren in een beroep. Uit empirisch onderzoek is tot
nog toe weinig bekend over de positie van vrouwelijke leerlingen in het MAO. Het
is mogelijk dat ze zich prima op hun plaats voelen maar het is ook denkbaar dat er
wat haken en ogen zitten aan hun komst naar het MAO. Uit onderzoek van Kools
(1994) blijkt dat MAO-scholen over het algemeen weinig beleid ontwikkelen dat
specifiek gericht is op vrouwelijke leerlingen. Meisjes zijn welkom als leerling,
maar hun komst leidt niet tot veranderingen in het schoolbeleid. In hoeverre het
ontbreken van beleid in het voordeel is van vrouwelijke leerlingen is niet bekend.

1.2

Onderwijskunde en vrouwenstudies

De constatering van sekse-ongelijkheid in het onderwijs heeft geleid tot een
stroom van publicaties binnen het vakgebied onderwijskunde, maar ook binnen
het vakgebied vrouwenstudies. In deze paragraaf zal worden gekeken wat de
invalshoeken zijn vanuit beide disciplines en wat overeenkomsten en verschillen
zijn tussen beide. In paragraaf 1.2.1 wordt ingegaan op visies en begrippen uit
het vakgebied onderwijskunde op het gebied van sekse-ongelijkheid in het
onderwijs.

In

1.2.2

worden

de

invalshoeken

binnen

vrouwenstudies met betrekking tot dat onderwerp beschreven.
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1.2.1 Onderwijskundig onderzoek
Binnen de onderwijskunde is sekse-ongelijkheid vanaf begin jaren zeventig
onderwerp van onderzoek geworden, toen in schoolloopbaan-onderzoek werd
vastgesteld dat meisjes een grote achterstand hadden in het onderwijs. Meisjes
namen minder lang deel aan het onderwijs en bereikten lagere eindniveau's dan
jongens (Dekkers, 1996). De sekseverschillen in deelname aan het onderwijs
werden in de loop van de tijd steeds kleiner en momenteel, in de jaren negentig, is
er alleen nog sprake van een verschil in keuzen van meisjes en jongens voor wat
betreft vakken en studierichtingen: jongens kiezen vaker dan meisjes voor exacte
vakken en technische richtingen (zie ook paragraaf 1.1.1). De meeste recente
onderzoeken richten zich dan ook op het zoeken van verklaringen voor deze
'horizontale' sekseverschillen. In de loop van de jaren is een groot aantal
verklaringstheorieën voor de verschillen tussen de seksen ontwikkeld. Er is
gezocht

naar

verklaringen

op

biologisch,

psychologisch,

sociologisch

en

onderwijskundig gebied. Vanuit elk van de genoemde disciplines zijn theorieën en
empirische

gegevens

aangedragen

ter

verklaring

van

sekse-verschillen.

Biologische verklaringen proberen verschillen tussen jongens en meisjes te
verklaren door aangeboren, biologische kenmerken. Het biologisch onderzoek
was

lange

tijd

nogal

deterministisch

onveranderbare verschillen, waarvan

van

aard

en

betreft

niet is aangetoond

grotendeels

dat ze

werkelijk

universeel geldend zijn. Daarnaast bieden biologische verklaringen

weinig

aangrijpingspunten voor beïnvloeding (verschillen zijn volgens deze redenering
immers vaststaand) terwijl juist beïnvloedbare factoren interessant zijn voor
onderzoekers

die

willen

bijdragen

aan

beleidsverandering.

De

overige

verklaringsgronden, psychologisch, sociologisch en onderwijskundig onderzoek
hebben elk afzonderlijk theoretische verklaringen en empirische

gegevens

opgeleverd voor de verklaring van sekse-ongelijkheid. De verklaring van sekseongelijkheid is waarschijnlijk echter een samenspel van individuele en sociale
factoren. Resultaten van onderzoek wijzen in de richting van gecombineerde
socio-psychologische modellen, met de nadruk op de betekenis van socialisatie.
Dekkers & Smeets (1982) constateerden op grond van een internationale
literatuurstudie dat verschillen in leerprestaties tussen meisjes en jongens lang
niet zo groot zijn als gedacht wordt en meer het gevolg lijken te zijn van door
socialisatie

aangeleerde

verschillen

dan

van

intrinsieke

(biologische)

eigenschappen.
Het werk van Eccles et al (1985) is een voorbeeld van een integratie van diverse
sociologische en psychologische verklaringen in een theoretisch model. Het
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model verklaart keuzes van individuen (bijvoorbeeld vakkenkeuze) vanuit de
achtergrond van het individu en vanuit diens verwachting van succes bij die keuze
en de subjectieve waarde van die keuze. In het model is enerzijds plaats voor
individuele of leerlingfactoren en anderzijds voor gezins- of schoolfactoren. De
invloed van de factoren uit het model van Eccles blijkt eveneens uit diverse
publicaties van andere auteurs. Leerlingfactoren die van invloed zijn op de keuzes
van leerlingen zijn (voorafgaande) leerprestaties, het zelfbeeld van de leerling,
interesse en plezier in schoolvakken, en het toekomstperspectief of het nut dat de
leerling aan bepaalde vakken toekent. Gezinsfactoren die van invloed zijn op de
keuze van leerlingen zijn opleidingsniveau en beroep van beide ouders, mening
van ouders of belangrijke anderen. Schoolfactoren die de keuze van leerlingen
zouden beïnvloeden zijn het curriculum, verwachtingen en gedrag van docenten,
aanwezigheid van vrouwelijke docenten, interactie in de klas. Dekkers (1985)
noemt

nog andere schoolfactoren, zoals

het ontbreken van een

typisch

conservatieve of progressieve maatschappijvisie, aandacht voor organisatorische
vernieuwing, beargumenteerde disciplinehandhaving, betrokken schoolleiding en
afstandelijk-vriendelijk

contact

keuzebegeleidingssysteem,

met

leerlingen.

persoonlijk

contact

Verder

worden

een

goed

met

ouders

en

hoge

verwachtingen ten aanzien van leerlingen genoemd (Kristensen & Jenneskens,
1991).
Samengevat is in de onderwijskunde een veelheid aan empirisch onderzoek
verricht ter verklaring van de horizontale sekseverschillen in het onderwijs. Vanuit
onderwijskunde

is vooral veel concrete

informatie over

sekse-ongelijkheid

aangedragen, zoals de determinanten van vakken- of richtingskeuze. Dit heeft
echter vaak deelverklaringen

opgeleverd

over één of enkele

verklarende

variabelen. Pogingen om te komen tot een meer samenhangend model ter
verklaring van sekseverschillen in onderwijskeuzen en prestaties zijn ondernomen
door Eccles et al (1985). Het model omvat vooral

(sociaal)psychologische

variabelen (ingeschat nut, waarde en verwachtingen), waarbij ruimte wordt
geboden voor eerdere (onderwijs)ervaringen en prestaties. Het model biedt
minder ruimte voor onderwijskundige (context) variabelen (schooleffectiveness) en
voor (sociologische) factoren uit de maatschappelijke context van het onderwijs.
Daarom wordt er door Dekkers (1997) gepleit voor een meer omvattend
onderwijskundig interdisciplinair kader, waarin de verschillende variabelen uit de
verschillende mono-disciplines (sociologisch, psychologisch, onderwijskundig) zijn
opgenomen.

Vanuit

dit

kader

zouden

seksespecifieke

onderwijsresultaten

(keuzes, prestaties) verklaard kunnen worden. Ook Ten Dam et al (1995) pleiten
voor
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verschillende

theoretische

oriëntaties

en

disciplines

(oa

vrouwenstudies,

bedrijfskunde, organisatiekunde, psychologie) in het onderzoek te betrekken.
Andere toekomstige invalshoeken die Ten Dam et al noemen zijn specificatie in
het onderzoek (aandacht voor verschillen tussen vrouwen) en grotere diversiteit in
type en functie van het onderzoek (versterking theorie-praktijk).

1.2.2 Inzichten uit vrouwenstudies
Voordat de inzichten vanuit het vakgebied vrouwenstudies op het gebied van
onderwijs besproken worden, is het zinvol eerst enkele veel gebruikte begrippen
uit het vakgebied te beschrijven. Vrouwenstudies als vakgebied is ontstaan in een
periode van maatschappelijke verandering en vanuit kritiek op de bestaande
wetenschap.

Vanuit

feministische

kringen

werd

opgemerkt

dat

(wetenschappelijke) kennis eenzijdig is samengesteld door en over mannen en
dat kennis door en over vrouwen nagenoeg ontbreekt. Vanuit de wens deze
leemte in te vullen is het vakgebied vrouwenstudies ontstaan. 'Het idee dat
wetenschappelijke kennis niet neutraal of 'waardevrij' is staat al enkele decennia
ter discussie. Waarden en normen beïnvloeden de waarneming en waardering
van maatschappelijke verschijnselen: feiten en waarden zijn niet zo strikt te
scheiden. (...) Mensen die behoren tot dominante groepen beoordelen sociale
verschijnselen vaak anders dan mensen die behoren tot minder machtige
groepen.

De

zogenaamd

wetenschappelijke

objectiviteit

verhult

belangenverschillen en suggereert bovendien dat er maar één -objectievewaarheid is. Het beeld van dominante groepen overheerst in onderzoek' (Brouns,
1995:23-24). Samenhangend met de kritiek op de bestaande vormen van
wetenschap en onderzoek werden destijds binnen het vakgebied vrouwenstudies
bewust speciale

onderzoeksmethoden gehanteerd. Zo werd vaak gebruik

gemaakt van diepte-interviews vanuit de overweging dat met die methode de
geïnterviewde volledig tot haar recht kwam. Hoewel binnen het vakgebied
vrouwenstudies

nog steeds veel gebruik wordt gemaakt

van

kwalitatieve

methoden, is tegenwoordig niet zozeer de methode van onderzoek als wel de
invalshoek die daarbij betracht wordt tekenend voor een

vrouwenstudies-

onderzoek(st)er. De benaming 'vrouwenstudies' is een overkoepelende term voor
wetenschap(st)ers van diverse disciplines die met elkaar gemeen hebben dat ze
werken vanuit een specifieke invalshoek: de systematische aandacht voor sekse
(Van Lenning et al, 1995).

11

Inleiding

Een kernbegrip binnen het vakgebied vrouwenstudies is sekse (Brouns, 1995).
Sekse is in het gangbare onderzoek een neutrale variabele, evenals leeftijd of
opleiding en wordt beschouwd als een eigenschap van mensen: iemand is vrouw
of man, op grond van biologische verschillen. In het feminisme is het gebruik van
biologische verschillen echter verdacht, omdat deze te vaak zijn aangeroepen om
de positie van vrouwen als tweede sekse te legitimeren. Binnen vrouwenstudies
wordt daarom ook gebruik gemaakt van de term 'gender . Deze term benadrukt
1

volgens Van Lenning (1995) 'de culturele component in de betekenis van
mannelijkheid en vrouwelijkheid. Er kan zodoende afstand worden genomen van
de dualiteit man-vrouw die op het anatomisch verschil stoelt en niet veranderbaar
is. In plaats van naar de onveranderlijkheid en het universele karakter van het
verschil tussen de seksen refereert het begrip gender aan de variabele
betekenissen

die

in een

specifieke

context

aan

het op zichzelf

triviale

anatomische onderscheid worden verbonden' (Van Lenning, 1995:4). Jansen
(1987) geeft het begrip 'gender liever de Nederlandse naam 'genus', waarmee ze
1

overigens hetzelfde bedoelt. 'Sekse verwijst naar de biologische verschillen
tussen

mannen

psychologische
1987:46).

en

vrouwen

constructies

en

van

genus

naar

mannelijkheid

de

sociale,

culturele

en vrouwelijkheid'

en

(Jansen,

Dit analytisch onderscheid is volgens Jansen nodig omdat sociaal-

culturele patronen van man-zijn of vrouw-zijn nog steeds worden gezien als
natuurlijk

of biologisch gedetermineerd. Het hanteren van een

analytisch

onderscheid wil overigens niet zeggen dat sekse en genus gemakkelijk van elkaar
losgekoppeld kunnen worden, want beide begrippen beïnvloeden elkaar en zijn
nauw op elkaar betrokken. Jansen verklaart de samenhang tussen sekse en
genus als volgt: 'Het allereerste criterium waarnaar mensen sociaal worden
ingedeeld is sekse. Op basis van de biologische tweedeling worden aan mannen
en vrouwen ook allerlei culturele aspecten toegeschreven en construeert men een
heel

complex

van

met

elkaar

samenhangende

opvattingen,

normen

en

uitdrukkingen van vrouwelijkheid en mannelijkheid. Als gevolg daarvan vinden we
de indeling in mannelijk en vrouwelijk niet alleen terug in de classificatie van
mensen maar ook van karaktereigenschappen, werk, gedrag, ruimte, kleding,
denkwijzen of lichaamsbewegingen. Men zou kunnen zeggen dat deze gebieden
genusgeladen

zijn, dat wil zeggen dat vooronderstellingen over mannelijk en

vrouwelijk daarin doorwerken' (Jansen, 1987:48-49). Als theoretisch begrip wordt
de term

'gender"

veel gebruikt, zowel

binnen

als buiten

het

vakgebied

vrouwenstudies, maar in empirisch onderzoek wordt vooralsnog doorgaans de
term 'sekse' gebruikt. Dat komt enerzijds vanwege de sterke verankering van
'sekse' als ordeningsprincipe in onze maatschappij, anderzijds vanwege het nog
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grotendeels ontbreken van Instrumenten om 'gender" of 'sekse-identiteit' te meten.
Het navragen van 'sekse' is nagenoeg standaard aanwezig in onderzoek en kan
doorgaans door elke respondent eenvoudig worden aangegeven. Sekse-identiteit
daarentegen is geen constante factor en komt tot stand onder invloed van
socialisatie. Om de sekse-identiteit van mensen vast te stellen is het gebruikelijk
ze een zogenoemde 'sekse-rol identificatielijst' te laten invullen. Daarmee is het
mogelijk een indeling te maken op grond van niet-lichamelijke eigenschappen in
vier categorieën: androgyn, masculien, feminien en ongedifferentieerd.

Het

navragen van iemands sekse-identiteit is nog lang niet ingeburgerd - de meeste
mensen weten zonder het invullen van een sekse-rol identificatielijst waarschijnlijk
niet wat hun sekse-identiteit is- en wordt in het merendeel van de onderzoeken
(nog) niet toegepast.
Binnen het vakgebied vrouwenstudies wordt verder een intensief debat gevoerd
over twee andere dualiteiten, namelijk 'gelijkheid en verschil' en 'eenheid en
verscheidenheid'. Het eerstgenoemde debat heeft betrekking op verschil of
gelijkheid tussen vrouwen en mannen, het tweede heeft betrekking op verschillen
tussen vrouwen of mannen onderling.
Met betrekking tot 'verschil en gelijkheid' stelt Brouns (1995) dat het streven naar
gelijkheid

(inhalen

van

achterstanden)

of

het

benadrukken

van

verschil

(herwaarderen van vrouwelijke eigenschappen) niet als eikaars tegengestelden
moeten worden gezien. Het tegenovergestelde van gelijkheid is immers niet
verschil, maar ongelijkheid en het tegenovergestelde van verschil is niet
gelijkheid, maar overeenkomst. Door het verwarrende gebruik van de term
verschil als tegenovergestelde van gelijkheid worden twee begrippenparen met
elkaar vermengd. Daardoor wordt de maatschappelijke ongelijkheid tussen
vrouwen en mannen verward met 'natuurlijke' verschillen tussen mannen en
vrouwen. Of er wezenlijk verschil is tussen mannen en vrouwen is volgens Brouns
een filosofische vraag. Dat er op maatschappelijk gebied verschillen bestaan (in
maatschappelijke

positie,

kansen, taken,

verantwoordelijkheden)

is

vrijwel

onomstreden. Maar of, en zo ja hoe deze verschillen verminderd kunnen worden
is een politieke en ethische vraag.
Het tweede debat over eenheid en verscheidenheid heeft te maken met de
overeenkomsten en verschillen tussen vrouwen (of mannen) onderling. Ondanks
overeenkomsten die er tussen vrouwen als groep bestaan (bijvoorbeeld in
anatomie) zijn er ook verschillen, zoals etniciteit, sociaal milieu, seksuele voorkeur
etcétera. Het is de vraag of er wel een algemene uitspraak gedaan kan worden
over 'de' vrouw (of man) omdat vrouwen (en mannen) onderling zo sterk
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verschillend kunnen zijn. Fischer et al (1993) betogen dat sekse onder andere
door de zichtbaarheid van sekseverschillen een hardnekkige categorie is. Sekse
is -net als huidkleur- in alle zichtbaarheid een belangrijk aangrijpingspunt voor
anderen om bepaalde betekenissen toe te kennen en verwachtingen te hechten
aan iemands bestaan. Volgens Fischer et al is het dus (momenteel) belangrijk om
aandacht te hebben de gemeenschappelijke kenmerken van vrouwen. Enerzijds
is het dus mogelijk te pleiten voor het groepsbelang van 'de' vrouw, anderzijds
moet recht worden gedaan aan de verscheidenheid tussen vrouwen (Brouns,
1995).
Vrouwenstudies en onderwijs
Binnen vrouwenstudies is vanuit verschillende invalshoeken geschreven over de
positie van vrouwen in het onderwijs. Met name in Engeland is veel geschreven
over dit onderwerp. Acker (1994, 1997) beschrijft een indeling in drie stromingen de liberale, sociale en radicale stroming- voor de Engelse situatie. Kenmerkend
voor de Engelse stromingen is dat ze beïnvloed zijn door de vrouwenbeweging en
de bijbehorende feministische denkbeelden. De liberale feministen verklaren
sekse-ongelijkheid in het onderwijs vanuit de socialisatie van een individu, terwijl
de beide andere stromingen vooral het onderwijssysteem als oorzaak voor het
ontstaan van ongelijkheid aanwijzen. In de liberale stroming is het uitgangspunt
het streven naar gelijkheid: vrouwen moeten dezelfde toegang tot onderwijs
hebben als mannen (Acker, 1994, 1997). De sociale stroming richt zich op de
vraag in hoeverre het onderwijs bijdraagt aan de

reproduktie van sekse-en

klasse-ongelijkheid

stroming

(Weiner,

1994).

De

radicale

is

het

meest

controversieel van de drie stromingen en streeft naar het beëindigen van de
onderdrukking van vrouwen door mannen in kennis en cultuur; volgens deze
stroming moeten vrouwen en meisjes in het middelpunt worden geplaatst
(Spender, 1982; Acker, 1997).
Volgens Ten Dam & Volman

(1991)

is de Engelse situatie niet

geheel

vergelijkbaar met de Nederlandse, aangezien in Engeland expliciet een indeling
gemaakt kan worden aan de hand van het type feminisme dat aan het onderzoek
ten grondslag ligt, terwijl dergelijke verschillen in Nederland veel implicieter blijven.
In Nederland is relatief weinig vrouwenstudiesonderzoek naar onderwijs verricht,
maar wel is vanuit het vakgebied vrouwenstudies steeds gereageerd op (nota's
van)

het

beleidsterrein

onderwijs

(Ten

Dam

&

Volman,

1995).

Enkele

kernbegrippen uit het vakgebied vrouwenstudies zijn daarin terug te vinden, zoals
het debat over verschil en gelijkheid en de discussie over eenheid

en

verscheidenheid. Het verschil/gelijkheidsdebat is terug te vinden in de kritiek op
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de eenzijdige 'achterstands'benadering van het onderwijsemancipatiebeleid. Ten
Dam & Volman beschrijven de kritiek als volgt (1995:122): 'Het emancipatiebeleid
is de laatste jaren beperkt geraakt tot het 'inhalen van achterstanden' van meisjes,
met name op het gebied van exacte en technische vakken. Wat jongens doen
wordt zelden als achterstand benoemd, ook niet als daar aanleiding voor is, zoals
in het basisonderwijs waar jongens vaker worden doorverwezen naar het speciaal
onderwijs en waar hun lees- en schrijfprestaties achterblijven bij die van meisjes.
(..) Van meisjes werd volgens de critici verwacht dat ze meer op jongens gingen
lijken (in hun prestaties, vakkenkeuze en hun toekomstperspectieven) zonder dat
de voorwaarden werden geschapen waaronder het voor hen aantrekkelijk was te
veranderen èn zonder dat de vraag gesteld werd of dit wel zo'n wenselijk
perspectief was. Zo werd bijvoorbeeld beargumenteerd dat toegang krijgen tot
'mannelijke domeinen' zoals technische beroepen en opleidingen onder de
huidige omstandigheden voor meisjes helemaal geen vooruitgang is, en dat het
zinniger is eerst energie te steken in het 'vrouwelijker* of 'vrouwvriendelijker'
maken van mannelijke domeinen en mannen'. (NB de hier genoemde kritiek gaat
impliciet uit van het bestaan van een gemeenschappelijke
waarvan

het

bestaan

te

eenheid/verscheidenheid, QK).

betwisten

valt,

zie

het

'vrouwelijkheid'
debat

over

De kritiek vanuit het vakgebied vrouwenstudies

richt zich dus met name op de eenzijdige aandacht voor het bereiken van
'gelijkheid', gelijkheid die bovendien gestoeld is op mannelijk voorbeeld. Ook het
debat betreffende eenheid/verscheidenheid is terug te vinden in de kritiek op het
emancipatiebeleid. Het emancipatiebeleid van de jaren negentig richt zich
nauwelijks meer op meisjes in het algemeen maar op 'doelgroepen', zoals
bijvoorbeeld

allochtone

meisjes,

laaggeschoolde

meisjes

of

voortijdige

schoolverlaatsters. Enerzijds is die specificatie positief omdat een gedifferentieerd
beleid meer mogelijkheden biedt aan te sluiten bij specifieke behoeften van de
doelgroepen. Aandacht voor verschillen tussen vrouwen onderling sluit aan bij de
gedachte dat vrouwelijkheid geen vaste betekenis heeft en dat de categorie
'vrouw' niet eenduidig is. Ten Dam & Volman voegen daaraan toe (1995:124):'het
benadrukken van de diversiteit tussen vrouwen onderling is in vrouwenstudies
bovendien gebruikt als strategie om te laten zien dat sekse-ongelijkheid niet het
probleem van 'de vrouw' is. Als er immers zoveel verschillende vormen van
vrouwelijkheid en mannelijkheid zijn (o.a. gerelateerd aan klasse, etniciteit of
seksuele voorkeur), dan is er aanleiding om de aandacht te vestigen op de
invloed die een specifieke historische- en culturele situatie uitoefent op de
betekenis van sekseverschillen. Het gaat met andere woorden om de context
waarin

sekse-verschillen

en sekse-ongelijkheid

vorm

krijgen, niet

om

de
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kenmerken van meisjes'. Anderzijds is door het accentueren van verschillen
tussen meisjes onderling geen specifieke aandacht voor die context ontstaan. Het
lijkt erop dat de opsplitsing in groepen de overeenkomsten tussen de groepen
verdoezelt. Volgens Ten Dam & Volman (1995) staat het beleid voor de taak om
te balanceren tussen diversiteit en algemeenheid. 'De vraag is wat de problemen
van specifieke groepen meisjes te maken hebben met die van andere. Hoe
kunnen we gevoelig zijn voor de verschillen tussen meisjes onderling, zonder zicht
te verliezen op 'algemene principes' van sekse-ongelijkheid?' (Ten Dam &
Volman, 1995:125).
Hoewel vanuit het vakgebied vrouwenstudies dus geen concrete oplossing wordt
aangedragen voor het probleem van sekse-ongelijkheid in het onderwijs, roept de
kritiek wel op tot het kritisch blijven bezien van de uitgangspunten van het beleid,
maar ook tot het doen van kritisch onderzoek. Kortom, vanuit het vakgebied
vrouwenstudies wordt aandacht gevraagd voor beleid en onderzoek op het gebied
van sekse-ongelijkheid in het onderwijs, zonder meisjes als 'het probleem' te
beschouwen en zonder de diversiteit binnen de groep meisjes over het hoofd te
zien (Ten Dam & Volman, 1995).

1.3

Invalshoeken in dit proefschrift

Wetenschappelijk gezien is dit proefschrift in een aantal opzichten van belang.
Ten eerste is het onderhavige onderzoek van belang omdat het deel uitmaakt van
de meest recente stroming uit het onderwijskundig onderzoek naar sekseongelijkheid. Het onderzoek naar vrouwelijke en mannelijke leerlingen in het
middelbaar agrarisch onderwijs is te rangschikken binnen het onderwijskundig
onderzoek dat zich richt op het bestuderen van determinanten van succesvolle
loopbanen van meisjes in traditionele jongensopleidingen (Ten Dam et al, 1992).
Het onderzoek richt zich op meisjes en jongens die kiezen voor een niettraditionele opleiding in het middelbaar agrarisch onderwijs. In een kwalitatieve en
een kwantitatieve studie wordt meisjes en jongens gevraagd naar hun motieven
voor opleidingskeuze, hun ervaringen in de niet-traditionele omgeving en naar hun
toekomstplannen.

Het

onderzoek

sluit

daarmee

aan

bij

onderwijskundig

onderzoek naar ervaringen van vrouwelijke leerlingen in 'mannelijke' (veelal
technische) studierichtingen (zie oa Braams & Meesters, 1991; Rinck et al, 1987;
Alting, 1987; Udo, 1987; Marinussen et al, 1987; Dekkers, 1992; Schonewille &
Wielhouwer, 1986). Ten tweede is het in dit proefschrift de bedoeling inzichten en
visies uit de vakgebieden onderwijskunde en vrouwenstudies met elkaar te
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combineren. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een suggestie van Ten Dam
et al (1992) , Acker (1987) en Wolffensperger (1993) die het zinvol achten
onderwijskundig onderzoek te verrichten waarbij inzichten uit het vakgebied
vrouwenstudies worden toegepast, met als doel de vruchtbaarheid van dit
theoretisch kader voor het terrein van onderwijs aan te tonen. Er zijn raakvlakken
tussen beide vakgebieden. De term 'gender* -afkomstig uit het vakgebied
vrouwenstudies- vertoont naar inhoud overeenkomst met het in het vakgebied
onderwijskunde gebruikte begrip 'socialisatie'. In beide gevallen wordt gedoeld op
invloeden vanuit de omgeving, die maken dat vrouwen en mannen -in meerdere
of mindere mate- 'leren' wat 'vrouwelijk' of 'mannelijk' gedrag is, hetgeen bijdraagt
aan de vorming aan hun persoonlijkheid. In onderwijskundig onderzoek wordt
biologische sekse als maat voor sekse gebruikt, maar daarnaast worden
socialiserende variabelen in verklaringsmodellen opgenomen. In vrouwenstudies
onderzoek probeert men het begrip gender-identiteit meetbaar te maken en mee
te nemen in onderzoek. De verweving van beide vakgebieden is dus impliciet al
aanwezig, maar wordt in dit onderzoek explicieter gemaakt. Het onderzoek is naar
methode en uitvoering vooral onderwijskundig, de invloed van vrouwenstudies is
terug te vinden in de detaillering en aanscherping van de onderzoeksvragen. In dit
onderzoek zal het uit vrouwenstudies afkomstige begrip 'gender* op empirische
bruikbaarheid worden getoetst. In navolging van Severiens (1997) wordt dit
onderzoek gekeken of het begrip gender(-identiteit) in empirisch onderzoek
bruikbaar en toepasbaar is in vergelijking tot sekse. Severiens motiveert haar
keuze om zowel (biologische) sekse als gender-identiteit in haar onderzoek naar
leerstijlen te betrekken als volgt: 'gender identity might offer a better insight into
possible gender related processes in iearning compared to gender, because it
takes the gendered attributes and behaviours students have learned through their
lifetime into account, instead of'just' their biological gender" (Severiens, 1997:41).
Het begrip 'gender'(identiteit) is een begrip dat niet rechtstreeks meetbaar is, maar
met behulp van een vragenlijst vastgesteld moet worden. Of een dergelijke 'extra'
meting ook werkelijk wat oplevert in de zin van andere uitkomsten dan op grond
van sekse verwacht worden, is de vraag. In dit onderzoek zal naast biologische
sekse ook het begrip gender-identiteit worden gemeten in de hoop een uitspraak
te kunnen doen over de empirische bruikbaarheid van het begrip 'gender*. Verder
zal

de

uit

de

vrouwenstudies

arbeidsorganisatieleer

afkomstige

-en

in

het

vakgebied

niet onbekende- 'token-theorie' van Kanter (1977)

worden

toegepast op de situatie in het onderwijs. Mogelijk kunnen inzichten uit de tokentheorie de positie van vrouwelijke leerlingen en mannelijke leerlingen in niettraditionele studierichtingen verhelderen. Deze theorie is tot nu toe alleen door
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Overdijk (1995) toegepast bij haar onderzoek in het technisch

universitair

onderwijs. Voortbouwend op Overdijk lijkt toepassing van de token-theorie ook in
ander

onderzoek

naar

meisjes

in

'jongensonderwijs'

of

jongens

in

'meisjesonderwijs' zinvol. Het middelbaar agrarisch onderwijs vormt een geschikte
omgeving

om

de

theorie

te

toetsen.

De

begrippen

uit

het

vakgebied

vrouwenstudies dienen in dit onderzoek dus tot nadere detaillering van het
onderzoek, dat verder wordt uitgevoerd vanuit onderwijskundig perspectief en met
onderwijskundige methoden en technieken.
Ook maatschappelijk gezien voorziet het onderhavige onderzoek in een behoefte.
Informatie over vrouwelijke en mannelijke leerlingen in niet-traditionele richtingen
in het MAO is onmisbaar voor scholen die het onderwijs optimaal willen
afstemmen op de behoeften van een leerlingpopulatie die bestaat uit mannelijke
én vrouwelijke leerlingen. Hoewel meisjes en jongens kiezen voor dezelfde
agrarische opleiding is het -op grond van literatuur, zie hoofdstuk 2- aannemelijk
dat ze vanuit verschillende verwachtingen voor dat onderwijs hebben gekozen, er
op verschillende wijze aan deelnemen en verschillende toekomstvisies hebben.
Het is dus aannemelijk dat deze op het oog homogene groep in werkelijkheid
bestaat uit leerlingen die (sterk) van elkaar verschillen in motivatie, leerwensen en
inzet. Het is belangrijk dat degenen die vormgeven aan onderwijs op de hoogte
zijn van eventuele verschillen tussen leerlingen. Een citaat van Severiens (1997)
geef aan waarom dat zo is: 'Individual differences between learners has been the
topic of educational research for many decades. A wide range of constructs in
which learners can differ has been covered extensively. Intelligence, motivation,
interest, gender and ethnicity are but a few examples (..). These individual
differences may be important to bear in mind when designing education. Teachers
are confronted with, for example, differences in students' motivation or differences
between women and men, and have to find ways to deal with such heterogeneity
in their classrooms' (Severiens, 1997:1).

1.4

Indeling van dit proefschrift

De hoofdstukindeling van dit proefschrift is als volgt. Dit eerste hoofdstuk is een
inleidend hoofdstuk waarin het onderzoek binnen het bredere kader van sekseongelijkheidsonderzoek in onderwijs wordt geplaatst. Om te beginnen wordt een
historische lijn geschetst van het bestaan van sekse-ongelijkheid in het onderwijs,
waarna de beschrijving zich toespitst op sekse-segregatie in het onderwijs en
tenslotte op sekse-segregatie in het agrarisch onderwijs. Verder wordt in dit
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hoofdstuk een beschrijving gegeven van de twee invalshoeken die in dit
proefschrift

met

elkaar

gecombineerd

worden,

namelijk

de

vakgebieden

vrouwenstudies en onderwijskunde. In paragraaf 1.2.1 en 1.2.2 worden beide
onderzoeksterreinen

nader

beschreven.

Paragraaf

1.3

beschrijft

de

samenvoeging van beide invalshoeken in dit proefschrift.
In hoofdstuk 2 volgt een afbakening van het onderzoeksgebied en de motivering
voor het onderzoeken van drie chronologisch samenhangende

concepten,

namelijk studiekeuze, onderwijsloopbaan en uitstroom uit het onderwijs. Elk van
deze concepten wordt vervolgens in een paragraaf nader uitgediept aan de hand
van literatuur, hetgeen uiteindelijk leidt tot de keuze voor het onderzoeken van
motieven voor opleidingskeuze, ervaringen op school en toekomstplannen.
Paragraaf 2.5 geeft een samenvattend overzicht van het belang van het
onderzoeken van elk van deze drie hoofdconcepten.
De

afbakening

van

het

onderzoeksterrein

en

de

analyse

van

de

drie

hoofdconcepten leiden in hoofdstuk 3 tot de weergave van de probleemstelling en
de onderzoeksvraag. Ook de onderzoeksopzet, die bestaat uit een verkennende
kwalitatieve voorstudie met een kwantitatief vervolg, wordt hier toegelicht.
Hoofdstuk 4 beschrijft de opzet, uitvoering en resultaten van de verkennende
studie. Voor deze studie zijn interviews gehouden met 42 leerlingen (vim) van het
MAO, over hun motieven voor opleidingskeuze, ervaringen op school en hun
toekomstplannen. De uitkomsten van de interviews vormden de aanzet voor het
toetsende onderzoek, waarin soortgelijke vragen schriftelijk aan een grotere groep
leerlingen zijn voorgelegd.
Hoofdstuk 5 beschrijft de opzet, uitvoering en resultaten van de toetsende studie.
In dit hoofdstuk wordt -naar aanleiding van de in hoofdstuk 4 beschreven
interviews- gezocht naar verschillen tussen meisjes en jongens in motieven voor
opleidingskeuze, ervaringen op school en toekomstplannen. Daarbij wordt tevens
gekeken naar het effect van gender-identiteit en van 'token-positie'.
In hoofdstuk 6 worden de conclusies geformuleerd naar aanleiding van de beide
studies en

vervolgens bediscussieerd in het licht van bestaande theoretische

opvattingen. Het hoofdstuk besluit met aanbevelingen voor scholen en voor
verder onderzoek.
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In dit hoofdstuk wordt een nadere afbakening gemaakt van het onderzoeksgebied
waar dit proefschrift zich op richt. In paragraaf 2.1 wordt het onderzoek
afgebakend binnen de discipline onderwijskunde. Er worden drie hoofdconcepten
uit de onderwijskunde onderscheiden die achtereenvolgens aan de hand van
literatuur worden uitgewerkt in de paragrafen 2.2, 2.3 en 2.4. Het hoofdstuk wordt
besloten met een samenvatting in paragraaf 2.5.

2.1

Afbakening onderzoeksgebied

Zoals in hoofdstuk 1 al is vermeld gaat dit proefschrift over vrouwelijke en
mannelijke leerlingen in het agrarisch onderwijs en wil het gebruik maken van
inzichten uit de vakgebieden onderwijskunde en vrouwenstudies. Dit onderzoek
spitst zich toe op seksespecifieke deelname en beleving van niet-traditioneel
onderwijs, namelijk op meisjes èn jongens in niet-traditionele meisjes- en
jongensopleidingen.
Schematisch gezien spitst het onderzoek zich toe op drie hoofdconcepten die
chronologisch achter elkaar gerangschikt zijn, namelijk: 1) studiekeuze; 2)
onderwijsloopbaan en 3) uitstroom (in werkelijkheid is het zeer wel denkbaar dat
plannen voor de uitstroom reeds een rol spelen bij de studiekeuze, maar in de tijd
gezien vallen deze plannen na het moment van keuze). De keuze voor juist deze
drie concepten is niet nieuw: in de 'Beleidsnota Emancipatie' van het ministerie
van LNV (1992) worden school- en studiekeuze, onderwijsloopbaan en instroom
op de arbeidsmarkt als aangrijpingspunten voor beleid genoemd. Het ministerie
van LNV vermoedt dat instroom, doorstroom en uitstroom van meisjes in het
agrarisch onderwijs niet optimaal verlopen en heeft ze daarom tot speerpunten
van beleid benoemd. In dit onderzoek wordt dit vermoeden aangegrepen als
leidraad voor het onderzoek naar vrouwelijke en mannelijke leerlingen om
zodoende verschillen en/of knelpunten aan het licht te brengen.
In de paragrafen 2.2, 2.3 en 2.4 worden de drie hoofdconcepten studiekeuze,
onderwijsloopbaan

en

uitstroom

nader

uitgewerkt

aan

de

hand

van

onderwijskundige literatuur. Het is de bedoeling in deze paragrafen een beter
beeld te krijgen van elk van de drie concepten en parameters voor het onderzoek
te destilleren. De gevonden parameters worden in hoofdstuk 3 ingebed in de
onderzoeksvragen. Aangezien het in dit onderzoek specifiek om vrouwelijke en
mannelijke leerlingen gaat, is gezocht naar literatuur over elk van de drie
onderdelen waarbij sekseverschillen een rol spelen. Het gaat dan om literatuur
waarin aandacht bestaat voor mogelijke verschillen tussen vrouwelijke
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mannelijke leerlingen. De meeste literatuur in paragraaf 2.2 is afkomstig uit
onderwijskundig

onderzoek omdat binnen vrouwenstudies weinig

empirisch

onderzoek is gedaan op het gebied van onderwijs. In de paragrafen 2.3 en 2.4 is
zowel onderwijskundige literatuur als literatuur uit het vakgebied vrouwenstudies
verwerkt.

2.2

Determinanten voor keuze

In het Nederlandse schoolsysteem bestaan verschillende keuzemomenten in de
schoolloopbaan. Na de basisschool moet de leerling kiezen voor het algemeen
vormend onderwijs of het voorbereidend beroepsonderwijs; binnen het gekozen
schooltype moeten vervolgens keuzes gemaakt worden voor vakkenpakketten en
deze keuzes zijn op hun beurt voorwaardenscheppend voor de keuze van een
vervolgopleiding. Het blijkt dat meisjes minder vaak exacte vakken en technische
richtingen kiezen dan jongens. De verschillen in keuze en deelname tussen
meisjes en jongens worden in veel cohort- en/of peilingenonderzoek vastgesteld
(oa CBS, 1994). Wiliems & De Grip (1994) spreken van een trechtermodel met
drie vernauwingen waar het gaat om de keuze voor technische of exacte vakken.
De trechter eindigt voor meisjes smaller dan voor jongens. Aan het begin van de
trechter is het potentieel voor een technische keuze nog 100%. Bij het eerste
keuzemoment na de basisschool treedt de eerste vernauwing op: een kwart van
de meisjes kiest voor een niet-technische VBO-opIeiding (en is dus 'verloren' voor
de techniek). In het voortgezet onderwijs is de tweede vernauwing van de trechter
te vinden bij de keuze van het vakkenpakket. Hier kiest slechts een klein deel van
de meisjes voor exacte vakken die het mogelijk maken later te kiezen voor een
technische richting. Tenslotte is de laatste vernauwing te vinden bij de keuze voor
een vervolgopleiding waar slechts een deel van de meisjes met een geschikt
vakkenpakket blijkt te kiezen voor de techniek. Volgens Wiliems & De Grip kiest
uiteindelijk slechts 6% van de 100% meisjes aan het begin van de trechter voor
een technische richting, tegen 44% van de jongens.
De constatering dat er bij opleidings- of vakkenkeuze sekseverschillen optreden,
heeft er toe geleid dat veel onderzoekers zich hebben beziggehouden met het
zoeken naar verklaringen voor deze seksedifferentiatie. In Nederland hebben
Alting (1987) en Udo (1987) zich gericht op meisjes in het middelbaar technisch
onderwijs, Rinck et al (1987), Marinussen et al (1987) en Van den Berg-de Hart et
al (1987) op het hoger technisch onderwijs en Dekkers (1990) en Overdijk (1995)
op het universitair technisch onderwijs. Daarnaast hebben onder andere Kuyper &
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Otten (1989), Jörg et al (1989) en Dekkers (1993, 1996) zich beziggehouden met
de keuze van leerlingen (v/m) voor wiskunde en natuurkunde. Niet alleen in
Nederland, maar ook in andere (Europese) landen en in de Verenigde Staten
wordt de ondervertegenwoordiging van meisjes in technische vakken of richtingen
onderzocht (oa Boswell, 1985;

Eccles et al 1985; Friedman, 1989; Fry Bohlin,

1994; Kelly, 1987; Sutton, 1991; Ware et al, 1985, Whyte, 1984). In paragraaf
2.2.1 wordt nader ingegaan op literatuur over verschillen in vakkenkeuze in het
algemeen vormend onderwijs (a.v.o.) en in 2.2.2 wordt nader gekeken naar
richtingskeuze in het beroepsonderwijs.

2.2.1 Vakkenkeuze
De meeste auteurs richten zich bij het verklaren van sekse-ongelijkheid op de
vakkenkeuze en met name op het verklaren van de geringere deelname van
meisjes in het a.v.o. aan exacte vakken zoals wis- en natuurkunde. In de literatuur
wordt een groot aantal determinanten voor vakkenkeuze genoemd (zie ook 1.2.2)
die zijn onder te verdelen in leerling-, gezins- en schoolfactoren. Leerlingfactoren
die invloed zouden hebben op de keuze van leerlingen zijn voorafgaande
leerprestaties, het zelfbeeld van de leerling, interesse en plezier in schoolvakken
en het toekomstperspectief of het nut dat de leerling aan bepaalde vakken toekent
(oa Sadker et al, 1991; Walberg, 1991; Stallings, 1985; Jörg et al, 1990; Ware et
al, 1985). Er is geen overtuigend effect op onderwijskeuze aangetoond van
biologische verschillen tussen meisjes en jongens (oa Feingold, 1992; Keeves &
Kotte, 1994). Leerprestaties

hebben volgens de meeste auteurs invloed op de

keuze van een vak: betere leerprestaties bevorderen de keuze (Willems & De
Grip, 1994; Stallings, 1985; Brush, 1985; Ware et al, 1985). De eigen inschatting
van capaciteiten, ook wel zelfbeeld

genoemd, heeft volgens sommigen wel

(Eccles et al, 1985), volgens anderen geen (Willems & De Grip, 1994) invloed op
de keuze. Meisjes zouden hun eigen capaciteiten lager inschatten dan jongens
(Brush, 1985; Ware et al, 1985; Keeves & Kotte, 1994; Kelly, 1987) en daardoor
minder vaak kiezen voor exacte vakken. Jongens blijken meer interesse in exacte
of technische vakken te hebben dan meisjes (Willems & De Grip, 1994). Het
toekomstperspectief

van leerlingen is een factor die samenhangt met het nut dat

een leerling toekent aan een vak. Leerlingen die exacte vakken nodig denken te
hebben voor hun toekomst of die deze vakken nuttig vinden kiezen de vakken
eerder (Stallings, 1985; Jörg et al, 1990). Meisjes kennen aan het vak wiskunde
minder nut toe dan jongens (Brush, 1985). Enkele onderzoekers menen dat
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stereotype denkbeelden over exacte vakken een belemmering zouden zijn voor
meisjes om dergelijke vakken te kiezen (Stallings, 1985; Boswell, 1985; Ware et
al, 1985; Kelly, 1987), hoewel anderen dat niet kunnen aantonen (Brush, 1985).
Brush (1985) vond verder een effect van sociaal economische status: leerlingen
uit hogere milieu's kozen vaker exacte vakken dan leerlingen uit lagere milieu's.
Gezins- en schoolfactoren zijn opleidingsniveau en beroep van beide ouders,
mening van ouders en belangrijke anderen, het curriculum en verwachtingen en
gedrag van docenten (oa Braams & Meesters, 1991; Ware, 1985; Rinck et al,
1987; Sadker et al, 1991; Spear, 1987; Jones, 1989; Smail, 1987). Opleiding en
beroep van de ouders blijkt in sommige onderzoeken wel (Braams & Meesters
1991; Ware et al, 1985) en in sommige onderzoeken geen effect (Willems & De
Grip, 1994) te hebben op de vakkenkeuze. De mening van ouders en belangrijke
anderen blijkt volgens de meeste onderzoeken een belangrijke rol te spelen bij de
keuze (Ware et al, 1985), ondanks het feit dat leerlingen denken dat ze de keuze
grotendeels zelf bepalen (Stallings, 1985). Ook over de invloed van

vrouwelijke

docenten als rolmodel voor meisjes zijn de meningen verdeeld. Verschillende
auteurs wijzen erop dat het aantal vrouwen in de scholen zou moeten toenemen,
zowel bij de docenten als in de directie (Dekkers, 1992; Schonewille &
Wielhouwer, 1986; Brouwer et al, 1990; Alting, 1987; Udo, 1987; Laval & De Rijk,
1990). Volgens deze auteurs zouden vrouwen in dergelijke functies een voorbeeld
zijn voor vrouwelijke leerlingen. Van der Werf (1986) onderzocht of ze deze
stelling theoretisch kon onderbouwen voor zover het gaat om docenten in exacte
vakken. Haar conclusie luidt dat vrouwelijke docenten niet zonder meer geschikte
rolmodellen zijn voor meisjes. De invloed van vrouwelijke docenten hangt eerder
af van hun attitudes en gedrag ten opzichte van meisjes dan van hun sekse op
zich. Wanneer mannelijke docenten dezelfde attitudes en gedrag bezitten, is hun
invloed even belangrijk als van hun vrouwelijke collega's. Wat betreft het
curriculum zijn sommige auteurs van mening dat meisjes gebaat zouden zijn bij
andere lesmethoden of lesinhoud (Witte, 1994; Janssen Reinen & Plomp, 1992;
Sutton, 1991, Sadker et al, 1991) die meer aansluit bij hun interesse. Het gedrag
van de docent en diens verwachtingen van de leerling zouden ook invloed hebben
op de keuze van exacte vakken (oa Sadker et al, 1991; Spear, 1987; Stallings,
1985; Ecclesetal, 1985).
Een aantal van de hier genoemde factoren is door Eccles et al (1985) in een
model samengevoegd. De belangrijkste factoren in het model zijn attitude,
verwachtingen,

toekomstperspectief,

attributie,

voorafgaande

prestaties

en

mening van belangrijke anderen. In Eccles' model wordt de keuze van de leerling
voor een bepaald vak het meest direct beïnvloed door de waarde die de leerling
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toekent aan het vak en door de verwachting van succes van dat vak. Feitelijke
prestaties spelen dus een ondergeschikte rol, de interpretatie van de prestaties is
belangrijker. Kritiek op het model van Eccles is dat er wat weinig ruimte is voor
onderwijskundige variabelen en voor maatschappelijke factoren uit de context van
het onderwijs (Dekkers, 1997). In het onderwijskundig kader dat Dekkers voorstelt
zijn deze factoren wel opgenomen (zie paragraaf 1.2.1).

2.2.2

Richtingskeuze

In de meeste literatuur die zich specifiek richt op richtingskeuze in het beroeps- of
universitair onderwijs worden dezelfde factoren genoemd die ook bij vakkenkeuze
een rol spelen, dus leerling-, gezins- en schoolfactoren.
Er is in Nederland veel onderzoek gedaan naar de keuze van vrouwelijke
leerlingen voor technische richtingen (oa Alting, 1987; Dekkers, 1992; Udo, 1987;
Marinussen et al, 1987; Rinck et al, 1987; Braams & Meesters, 1990) en ook naar
de keuze voor agrarische richtingen (Ter Borg, 1991; Sinnema, 1990). In het
navolgende

zullen

de

leerlingfactoren

voorafgaande

prestaties,

zelfbeeld,

interesse, toekomstperspectief en de gezins- en schoolfactoren opleiding en
beroep van de ouders, mening van ouders en belangrijke anderen, curriculum en
verwachtingen

en gedrag van docenten

besproken worden

in relatie

tot

richtingskeuze. Sommige factoren zijn van minder belang of hebben minder
betekenis dan bij vakkenkeuze.
Net als bij vakkenkeuze is de factor (voorafgaande) prestaties van belang bij de
keuze voor een technische richting. Vrouwelijke leerlingen die kiezen voor een
lagere technische opleiding (LTO) hebben over het algemeen goede cijfers voor
exacte vakken in vergelijking met meisjes die niet voor LTO kiezen (Dekkers,
1992), terwijl ook Braams & Meesters (1991) constateren dat meisjes van LTO
hogere CITO-scores

halen dan meisjes van LHNO

(Lager Huishoud- en

Nijverheids Onderwijs). Dekkers (1990) stelt vast dat vrouwelijke studenten die
een technische richting kiezen gemiddeld hogere examencijfers hadden voor
exacte vakken dan meisjes die geen technische studie kiezen. Van Eek et al
(1997) constateren dat vrouwelijke studenten aan de Technische Universiteit
lagere eindexamencijfers hadden voor exacte vakken dan mannelijke studenten,
er is niet bekeken hoe de cijfers van vrouwelijke technische studenten zich
verhouden ten opzichte van andere vrouwelijke studenten. Over het zelfbeeld (in
de zin van eigen capaciteiten) van leerlingen in relatie tot richtingskeuze is weinig
literatuur te vinden. Dekkers (1992) vindt in haar onderzoek dat LTO-meisjes van
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zichzelf vinden dat ze net zo goed presteren als jongens, terwijl uit CBS-gegevens
blijkt dat jongens in de technische vakken iets hoger scoren. Marinussen et al
(1987) constateren dat meisjes die gestopt zijn met de HTS veel meer moeite
zeiden te hebben met het niveau en de lesinhoud dan meisjes die de studie
afmaakten. Interesse

en plezier zijn factoren die terug te vinden zijn in de

motieven voor richtingskeuze. Braams en Meesters (1991) concluderen dat
meisjes en jongens dezelfde drie redenen aangeven voor de keuze voor de MTS,
namelijk het in de techniek willen werken, leuke vakken op school en de grote
kans op werk. Er zijn wel verschillen in de mate waarin de redenen voor meisjes
en jongens

belangrijk zijn: jongens

laten vaker

arbeidsmarktperspectieven

meespelen terwijl meisjes meer vakinhoudelijke redenen aanvoeren voor hun
keuze. Udo (1987) constateert dat 40% van de door haar ondervraagde meisjes
koos

voor

een

middelbaar

technische

opleiding

vanwege

het

handvaardigheidsaspect, zo'n 19% had een ongespecificeerde interesse voor
techniek. Dekkers (1992) vindt in haar onderzoek dat meisjes kiezen voor het LTO
omdat ze het een 'leuke' opleiding vinden. Een andere factor die bij richtingskeuze
een rol lijkt te spelen is toekomstperspectief,

in smallere term ook wel aangeduid

als arbeidsmarktperspectief. Waarschijnlijk zal de factor toekomstperspectief een
grotere invloed hebben dan bij vakkenkeuze omdat deze meer direct in verbinding
staat met de richtingskeuze. Verschillende auteurs noemen belangstelling voor
een bepaald beroep (Babeliowski 1989, in: Ter Borg, 1991), aantrekkelijkheid van
het toekomstige beroep, kans op werk of een hoog salaris (Rinck et al, 1987;
Braams & Meesters, 1991) als reden van leerlingen om een bepaalde richting te
kiezen. De meest genoemde reden van zowel meisjes als jongens voor het volgen
van een opleiding in de informatica is het vergroten van de kans op een baan
(Voogt & Van den Berg, 1990). In het onderzoek van Udo (1987) zegt 18% van de
meisjes de MTS-opleiding te hebben gekozen om daarna door te kunnen
studeren of om een bepaald beroep te kunnen uitoefenen. Volgens Van
Genuchten

& Boekhold

(1993) veronderstellen

docenten

in het

agrarisch

onderwijs dat meisjes en jongens met verschillende motieven naar de school
komen. Docenten noemen als belangrijkste motief van jongens dat zij het bedrijf
van hun ouders willen overnemen. Meisjes zouden volgens de docenten vooral
geïnteresseerd zijn in natuur en milieu. Van vrouwelijke leerlingen in de richting
veehouderij wordt soms gedacht dat ze komen om 'pony's te aaien' of voor 'iets
met dieren' (Osinga, 1994). Deze uitspraak van Osinga doet vermoeden dat de
motieven van meisjes in vergelijking met die van jongens niet erg serieus worden
genomen. De opleiding en het beroep van de ouders wordt in veel onderzoeken
genoemd. Rinck et al (1987) constateren dat meisjes vaker dan jongens
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aangeven dat het beroep van hun vader en de interesse die zij voor dit beroep
hebben, hen op het idee voor de keuze van een technische richting heeft
gebracht. Dekkers (1990) constateert dat vrouwelijke studenten in een technische
studie vaker een hoger opgeleide vader hebben dan meisjes die niet-technisch
kiezen en dan jongens. Willems & De Grip (1994) vinden daarentegen geen effect
van opleidingsniveau en beroep van de ouders op de keuze voor een technische
richting.

Ook

leeftijdsgenoten)

de

mening

van

ouders

en

belangrijke

anderen

(decaan,

zou invloed hebben op de studiekeuze. Met name bij een niet-

traditionele keuze, bijvoorbeeld als meisjes kiezen voor een technische richting,
zou steun vanuit de omgeving

bevorderend werken. Rinck et al

(1987)

constateren dat ouders meer invloed hebben op de studiekeuze dan de decaan:
20% van de leerlingen (v/m) uit het onderzoek gaf aan door de ouders beïnvloed
te zijn, tegen slechts 5% door de decaan. Overigens hebben de leerlingen zelf
sterk de indruk dat ze de keuze zelfstandig maken, zo'n 70% van de leerlingen
vindt dat ze niet beïnvloed zijn. Braams & Meesters (1991) constateren dat de
helft van de respondenten uit hun onderzoek gestimuleerd is door (één van beide)
ouders. Vaders met een technische achtergrond stimuleren hun dochter meer tot
een technische keuze dan niet-technische vaders. De school -in de persoon van
decaan of docent technische vakken- heeft voor 4 1 % van de respondenten een
stimulerende rol gespeeld. Naast stimulans bemerkten de respondenten van
Braams & Meesters echter ook tegenwerking, een kwart van hen gaf spontaan
aan dat iemand uit de omgeving niet bepaald enthousiast was. Dekkers (1992)
merkt op dat meisjes die kiezen voor het LTO daarbij nauwelijks tegenwerking
hebben ervaren, steun kwam vaak van hun vader. Steun in de vorm van
specifieke keuzebegeleiding is door de meisjes niet gesignaleerd. Warries (1979)
maakt bij het advies van de school (decaan) onderscheid in een objectief en een
subjectief deel. De objectieve beoordeling bestaat uit het beoordelen van cijfers of
prestaties van de leerling in relatie tot de te kiezen opleiding. Bij de subjectieve
beoordeling

spelen

opvattingen

over

wat

vrouwen

zijn

en

kunnen

een

belemmerende rol: 'heersende opvattingen in maatschappij en school kunnen
ertoe leiden dat meisjes voor bepaalde opleidingen minder geschikt worden
bevonden, misschien met de toevoeging dat dit in hun eigen belang is' (Warries,
1979:107). De objectieve beoordeling verandert in een subjectieve: er zijn
voorbeelden dat meisjes lagere adviezen krijgen dan jongens als ze gelijke
objectief meetbare gegevens hebben. Hoewel deze beschrijving van Warries niet
erg recent is (1979), kan het mechanisme wat hij beschrijft (nog) best een rol
spelen. Udo (1987) constateert namelijk dat het meest genoemde argument om
de keuze voor de MTS aan meisjes af te raden is dat het voor meisjes een
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'ongepaste' opleiding zou zijn. Udo (1987) stelt vast dat zo'n 40% van de door
haar geïnterviewde MTS-meisjes is afgeraden voor de MTS te kiezen. Weerstand
kwam daarbij vaak van de moeder van het meisje of van leraren. Ondanks deze
negatieve adviezen hebben de meisjes overigens toch voor de MTS gekozen.
Van Eek et al (1997) doen de opmerkelijke constatering dat steun bij de keuze
van een technische studie een negatief effect heeft op de studieloopbaan van
vrouwelijke studenten. Als verklaring hiervoor stellen zij dat wellicht bij studenten
voor wie de studiekeuze vanzelfsprekend is qua capaciteiten en interesse en die
op basis daarvan een grote kans hebben op een succesvolle loopbaan, minder
sprake is van expliciete steun dan bij studenten voor wie de keuze minder
vanzelfsprekend is. Van het curriculum en van het gedrag en verwachtingen

van

docenten is niet aan te nemen dat ze invloed hebben op de richtingskeuze;
leerlingen weten als ze de keuze maken waarschijnlijk nog niet hoe het curriculum
eruit ziet of hoe docenten met de leerlingen omgaan, hoewel er via het mond-opmond circuit soms wel verhalen over een school of studierichting circuleren. Er
wordt echter verondersteld (Van Eek et al, 1997) dat inhoud en didactiek van
technisch en exact onderwijs slecht zijn afgestemd op kenmerken van vrouwen en
meisjes die de opleiding binnenkomen. Verder zou voor vrouwelijke studenten met
name contextrijkheid van de studie-inhoud van belang zijn, omdat ze de invulling
van 'techniek' vaak te beperkt vinden. Een factor die wel een rol zou kunnen
spelen bij de richtingskeuze is het imago van de opleiding. Volgens Willems & De
Grip (1994) heeft het technisch onderwijs op HBO en WO-niveau bij leerlingen
een vrij negatief imago op het punt van de verwachte moeilijkheidsgraad. Het is
ook mogelijk dat meisjes opzien tegen de keuze voor een technische richting
omdat zo'n richting een mannelijk imago zou hebben (Stallings, 1985; Boswell,
1985; Ware et al, 1985; Kelly, 1987). Deze bewering is in empirisch onderzoek
naar opleidingskeuze echter niet onderzocht. Een relatie tussen

sekse-identiteit

en studiekeuze wordt gevonden door Boswell (1985). Zij constateerde dat er
verschil in sekse-identeit bestond tussen vrouwelijke studenten in de richtingen
wiskunde, Engels en psychologie. De wiskunde studentes waren het vaakst
masculien of feminien, de studentes Engels waren het vaakst androgyn en de
psychologiestudentes het minst vaak masculien. Boswell komt in haar artikel niet
met verklaringen voor deze constatering en verbindt er ook geen verdere
conclusies aan. Over een relatie tussen sekse-identiteit en studiekeuze kunnen op
grond van deze bevindingen dus geen uitspraken worden gedaan.
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2.2.3 Implicaties voor dit onderzoek
In bovengenoemde literatuur is steeds sprake van het verklaren van de seksespecifieke vakken- of richtingskeuze van leerlingen. In de meeste onderzoeken
worden determinanten gezocht die de keuze van leerlingen verklaren, waarbij de
aandacht is gericht op verschillen in keuzes tussen meisjes en jongens. Een groot
aantal onderzoekers besteedt aandacht aan meisjes die net als jongens kiezen
voor technische richtingen (Dekkers, 1990, 1992; Udo, 1987; Alting, 1987;
Overdijk, 1995; Braams & Meesters, 1991; Rinck et al, 1987; Marinussen et al,
1987). Het agrarisch onderwijs is minder vaak onderwerp van onderzoek geweest
(Sinnema, 1990; Ter Borg, 1990, Van Genuchten & Boekhold, 1993).
Als de bevindingen uit de literatuur op het gebied van vakken- en richtingskeuze
naast elkaar worden gelegd blijkt dat de verschillende auteurs veelal dezelfde
factoren noemen die van invloed zijn op de keuze voor exacte vakken of richtingen.

Voorafgaande

leerprestaties,

interesse,

toekomstperspectief

en

opleiding en beroep van de ouders lijken de meeste invloed te hebben. Over de
mening van ouders of belangrijke anderen zijn de onderzoeksresultaten niet
eenduidig. Het begrip 'gender" of sekse-identiteit' is slechts in één onderzoek
meegenomen, maar er werden geen verklarende effecten aan toegeschreven.
In het onderhavige onderzoek ligt de nadruk op motieven voor studiekeuze. Uit
literatuur is gebleken dat de motieven van meisjes en jongens voor een zelfde
technische opleiding van elkaar verschillen: meisjes zouden meer vakinhoudelijk
geïnteresseerd

zijn

terwijl jongens

vooral

arbeidsmarktperspectieven

laten

meespelen. In dit onderzoek wordt gekeken of de motieven van meisjes en
jongens voor de keuze van een (zelfde) agrarische richting van elkaar verschillen;
waarbij overige factoren die in literatuur een rol blijken te spelen worden
meegenomen. Specifieke aandacht zal worden besteed aan het begrip 'sekseidentiteit', omdat het effect daarvan nog niet vaak eerder onderzocht is en er
aanwijzingen zijn (Severiens, 1997) dat deze factor wellicht een rol zou kunnen
spelen.

2.3

Onderwijsloopbaan

De loopbaan van leerlingen in het onderwijs kan op verschillende manieren
worden bekeken. Er kan bijvoorbeeld worden gekeken naar de schoolresultaten
van leerlingen of naar de uitval onder leerlingen. In dit onderzoek wordt echter
gekozen voor een andere invalshoek en zal worden gekeken naar de beleving
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van het onderwijs oftewel naar de ervaringen van leerlingen tijdens

hun

schoolperiode. Het begrip 'ervaringen' is nogal breed en het is derhalve zinvol
daarbinnen een beperking te maken. Ervaringen van leerlingen op school (positief
of negatief) kunnen betrekking hebben op heel veel aspecten, van lesstof tot
docenten, van

medeleerlingen tot schoolbeleid.

In dit onderzoek

worden

'ervaringen' beperkt tot sociale ervaringen, namelijk de contacten in de klas met
medeleerlingen. Een tweede inperking is dat ervaringen in dit onderzoek alleen
betrekking hebben op situaties in het onderwijs waarbij sprake is van een
ongelijke verdeling van meisjes en jongens, zoals in het agrarisch onderwijs het
geval is. Deze beide inperkingen worden gemaakt omdat dit onderzoek vooral
gericht

is op

de

beleving

van

meisjes

en jongens

van

niet-traditionele

onderwijsrichtingen.
Het Nederlandse schoolsysteem wordt gekenmerkt door het bestaan

van

coëducatie: jongens en meisjes volgen hetzelfde onderwijs, in dezelfde klas of
groep. In het voortgezet onderwijs zijn de aantallen meisjes en jongens in de
klassen doorgaans nagenoeg gelijk verdeeld. Er is veel onderzoek gedaan naar
interactie in klassituaties, waarbij de aandacht mede gericht is op-de rol die
docenten daarbij spelen. In een situatie met een min of meer gelijke verdeling van
jongens en meisjes in een klas blijken jongens te domineren in gedrag. Docenten
dragen daaraan (veelal onbewust) bij door jongens meer beurten, meer aandacht
en meer kritiek te geven (Petit & Sterringa, 1986; Sterringa et al, 1990; Jones,
1989).

In practica waarbij jongens en meisjes samenwerken

verschillende

rollen

op

zich

te

nemen:

jongens

veelal

blijken ze

uitvoerend

en

experimenterend en meisjes (daardoor) meer afwachtend (Whyte, 1984; Walberg,
1991).
In het

beroepsonderwijs

is niet altijd sprake van een

gelijke verdeling.

Samenhangend met de opleidingsrichting zitten er meer jongens dan wel meisjes
in een klas. Technische en agrarische richtingen worden meer door jongens dan
door meisjes gevolgd, terwijl het bij verzorgende en gezondheidsrichtingen juist
andersom is. Deze ongelijke verdeling heeft gevolgen voor de situatie in de klas.
Deze situatie kan op twee -met elkaar samenhangende- manieren worden
bekeken: numeriek of belevingsgeoriënteerd. De numerieke invalshoek besteedt
vooral aandacht aan de getalsmatige situatie: er is sprake van een eenling
temidden van een meerderheid. In de belevingsgeoriënteerde invalshoek wordt de
eenling als representant van een bepaalde cultuur gezien die haar/zijn intrede
doet in de cultuur van de meerderheid. Het meeste onderzoek naar situaties met
ongelijke

aantallen

is

te

rangschikken

onder

de

belevingsgeoriënteerde

invalshoek, waarbij doorgaans de intrede van meisjes in een 'mannencultuur

1
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wordt bestudeerd en niet die van jongens in een 'vrouwencultuur" (waarschijnlijk
omdat de intrede van meisjes in jongensrichtingen wordt gestimuleerd in het
onderwijsbeleid QK).

2.3.1 Numerieke aspecten van ongelijke aantallen
Het numerieke onderzoek naar de positie van vrouwen in een meerderheid van
mannen is nog niet vaak op het gebied van onderwijs uitgevoerd, maar wel in
arbeidssituaties. Ook in arbeidsorganisaties zijn vrouwen vaak in een minderheid
aanwezig ten opzichte van mannen. Kanter (1977) heeft op basis van onderzoek
in arbeidsorganisaties de zogenoemde 'token-theorie' opgesteld. Zij onderscheidt
drie typen groepen met een ongelijke getalsverhouding: 'skewed groups', 'tilted
groups' en 'balanced groups'. In 'skewed groups' is de verhouding minderheid:
meerderheid =15:85, in 'tilted groups' is die verhouding al minder scheef met
35:65 en in 'balanced groups zijn de verhoudingen nagenoeg in balans met 40:60
of 50:50. In de groep waar de meerderheid het grootst is (skewed en tilted)
overheersen de normen en waarden van de cultuur van de meerderheid. De
minderheidsleden uit een 'skewed group' worden door Kanter 'token' genoemd.
Een token is een eenling in een groep en krijgt volgens Kanter te maken met drie
aspecten: zichtbaarheid, contrast en assimilatie. Het eerste aspect, zichtbaarheid,
heeft te maken met het feit dat een token opvalt binnen de groep omdat zij/hij
anders is. Het tweede aspect, contrast, duidt erop dat de overige groepsleden
zich door de aanwezigheid van de token meer bewust zijn van onderlinge
overeenkomsten tussen leden van de meerderheid en van verschillen met de
token. Zij zullen -aldus Kanter- dit contrast benadrukken. Met het derde aspect,
assimilatie,

bedoelt

Kanter

dat

de

meerderheidsgroep

in

stereotype,

generaliserende termen over de token denkt. Het wordt de token niet toegestaan
zich als individu te gedragen, zij/hij wordt ingedeeld in een sociale categorie. Deze
drie aspecten werken in het algemeen in het nadeel van de token. Ott (1985)
heeft de token-theorie getoetst en komt tot de conclusie dat de nadelen van het
token-zijn wel gelden voor vrouwen die zich in een minderheidspositie bevinden,
maar niet voor mannen. Volgens Ott heeft het token-zijn alleen negatief effect als
de token behoort tot een groep die in de maatschappij weinig aanzien heeft.
Vrouwen hebben in onze maatschappij minder aanzien en macht dan mannen en
daarom werkt de theorie in het nadeel van vrouwen. Mannen ondervinden volgens
Ott juist voordeel van een tokenpositie. Yoder (1994) scherpt de bewering van Ott
nog meer aan: volgens haar is de token-theorie niet sekse-neutraal. Volgens
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Yoder leidt de tokenpositie op zichzelf niet tot de drie negatieve effecten
(zichtbaarheid, contrast, assimilatie) die Kanter beschrijft. Yoder veronderstelt dat
dit effect zich alleen voordoet als drie factoren samen aanwezig zijn, namelijk
tokenpositie, vrouw-zijn en hoge beroepsstatus. Overdijk (1995) gebruikt de
theorie van Kanter en Ott in haar onderzoek in het universitair technisch
onderwijs. Zij stelt dat vrouwelijke studenten in een door mannen gedomineerde
studie-omgeving hoe dan ook opvallen, ongeacht hoe succesvol zij zijn in hun
studie. Overdijk concludeert dat naarmate vrouwelijke studenten meer een
uitzonderingspositie innemen, ze meer inzet en overtuiging nodig hebben om hun
studieloopbaan succesvol te laten verlopen (Overdijk, 1995:123).
De numerieke invalshoek gaat ervan uit dat vooral de cijfermatige achterstand de
oorzaak is voor problemen. Volgens

Kanter (1977) zou een toename in

'eenlingen' -hetgeen leidt tot een toename van de minderheidsgroep en een
afname van de scheve verhoudingen- leiden tot een betere integratie. Het
probleem van aanpassing aan een andere cultuur zou vanzelf worden opgelost
doordat de groter wordende minderheidsgroep aandacht opeist voor de eigen
cultuur. Voor het onderwijs zou dit betekenen dat de intrede van vrouwelijke
leerlingen in jongensonderwijs of van mannelijke leerlingen in meisjesonderwijs
gestimuleerd moet worden. Een andere mogelijkheid is de reeds aanwezige
meisjes of jongens bij elkaar in de groep te plaatsen zodat hun aantallen relatief
gezien groter worden. Deze eenvoudige maatregel wordt echter in de praktijk
(nog) niet toegepast, zo blijkt uit onderzoek van Van den Berg et al (1987) in het
hoger technisch onderwijs (HTO). Geen enkele HTO-school heeft beleid om
vrouwelijke studentes bij elkaar in de klas te plaatsen, terwijl dit een eenvoudige
maatregel zou zijn om de uitzonderingspositie van studentes aanzienlijk te
verkleinen. Volgens Marinussen et al (1987) heeft de schoolleiding daarbij

'de

angst dat een klas met meerdere meisjes, naast alleen jongensklassen,
bestempeld gaat worden als meisjesklas. Deze klas zou minder aanzien hebben
dan andere klassen. Daarnaast heeft men de mening dat het gerechtvaardigd is
meisjes te verdelen over de klassen om zo de sfeer in alle klassen te verbeteren,
hetgeen in het belang van de docenten en de mannelijke studenten is'
(Marinussen et al, 1987:110).

Opmerkelijk aan het bovenstaande citaat is ten

eerste dat wordt gesteld dat een 'meisjesklas' minder aanzien heeft, ten tweede
dat het belang van vrouwelijke studenten ondergeschikt is aan dat van mannelijke
studenten en docenten. Zolang een dergelijke zienswijze op scholen blijkt te
bestaan, lijkt aandacht voor de kwestie van ongelijke aantallen en de ermee
gerelateerde problemen van minderheidsgroepen noodzakelijk.
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2.3.2 Belevingsgeoriënteerde aspecten van ongelijke aantallen
In het meer belevingsgeoriënteerde onderzoek naar groepen met ongelijke
aantallen wordt de nadruk gelegd op de beleving van de uitzonderingspositie en
de zichtbaarheid van meisjes die intreden in een jongensgroep. Met betrekking tot
het onderwijs zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. De resultaten van het
onderzoek zijn echter niet eenduidig. Met betrekking tot het technisch onderwijs in
de Nederlandse situatie (lager, middelbaar en hoger) rapporteren enkele auteurs
vooral goede ervaringen van meisjes in een groep met mannelijke klasgenoten
(Dekkers, 1992; Udo, 1987), terwijl anderen vooral minder goede ervaringen
constateren (Marinussen et al, 1987; Braams & Meesters, 1991; Schonewille &
Wielhouwer, 1986). Ook in het middelbaar en universitair agrarisch onderwijs is
dergelijk onderzoek verricht (Wolffensperger & Venema, 1992; Zwart, 1989)
waaruit vooral minder goede ervaringen van vrouwen blijken. Goede ervaringen
die Udo (1987) rapporteert zijn dat meisjes blij zijn met de keuze voor deze
(technische) opleiding en dat ze tevreden zijn over de sfeer in vergelijking met hun
vorige school. Voor een aantal meisjes (22% ) zijn er geen nadelen aan om in een
klas met (bijna) uitsluitend jongens te zitten (voor 78% dus wel? QK). Dekkers
(1993) constateert dat er geen problemen lijken te zijn in de sfeer van contacten
van de meisjes met hun mannelijke klasgenoten en leerkrachten. Evenals Udo
(1987) vindt ook Dekkers dat meisjes het over het algemeen niet prettig vinden als
ze als uitzondering behandeld worden door docenten, omdat het hen in een
uitzonderingspositie plaatst en de acceptatie door de klas bemoeilijkt. De minder
goede ervaringen hebben te maken met de uitzonderingspositie die meisjes
hebben in een groep mannelijke klasgenoten. Marinussen et al (1987) zeggen
hierover: 'in de beginperiode op de HTS probeerden de vrouwelijke leerlingen een
houding en gedrag te ontwikkelen waarbij ze zo min mogelijk last ondervonden
van hun uitzonderingspositie. Kenmerken van dat gedrag zijn: het dragen van
onopvallende kleding; leren je grenzen kenbaar te maken bij seksistische grapjes;
meepraten over onderwerpen die je in eerste instantie niet interessant vindt; niet
meisjesachtig reageren en goed op je woorden letten. De gedragsaanpassingen
zijn erop gericht een geaccepteerd en gewaardeerd lid van de klas te worden'
(Marinussen et al, 1987:108). In hun onderzoek maken Marinussen et al
onderscheid tussen studiestaaksters en studentes die hun technische opleiding
afmaken. De studiestaaksters oordelen negatief over de omgang met hun
mannelijke klasgenoten: ze vinden dat de klasgenoten meisjes links laten liggen,
seksistische grappen maken en vooroordelen uiten. De studentes die hun studie
wel voortzetten slagen er beter in contacten te leggen met klasgenoten. Ook
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Schonewille & Wielhouwer (1986) en Braams & Meesters (1991) rapporteren over
de uitzonderingspositie van meisjes in een jongensgroep. Meisjes komen terecht
in een 'mannencultuur' waar andere gedragscodes heersen. Meisjes die klagen
over gedragingen die hen niet aanstaan lopen het risico dat hun klacht wordt
afgedaan, waarbij wordt verwezen naar de geldende gedragscode: 'zo gaan wij
hier met elkaar om'. Schonewille & Wielhouwer zijn van mening dat er ruimte moet
komen voor normen en gedragscodes van meisjes en vrouwen binnen de school.
Onderzoek naar de situatie van jongens in meisjesgroepen is niet gevonden.
Uit

bovenstaande

beschrijvingen

over

de

positie

van

meisjes

in

een

meerderheidsgroep van mannelijke klasgenoten blijkt dat er zowel negatieve als
positieve ervaringen zijn. Afgezien van de mogelijkheid dat onderzoekers wellicht
in hun interpretatie bepaalde uitkomsten meer benadrukken dan andere, of dat er
onderlinge verschillen bestaan tussen mannenculturen (de ene mannencultuur
hoeft de andere niet te zijn) lijkt het erop dat ófwel sommige meisjes wel in de
mannencultuur passen en anderen niet, ófwel dat sommige meisjes zich beter
aanpassen dan anderen. Het kan zijn dat socialisatie hierbij een rol speelt en
bezien vanuit de inzichten uit vrouwenstudies is het mogelijk dat niet (biologische)
sekse, maar 'gender

1

of sekse-identiteit een verklaring kan bieden voor dit

verschijnsel. Mogelijk voelen de (biologische) meisjes met een 'vrouwelijk' gender
zich minder snel thuis in een mannencultuur dan (biologische) meisjes met een
'mannelijk' gender. Uit een onderzoek van Jagacinski (1987) blijkt dat androgyne
en masculiene mannen en vrouwen meer tevreden zijn over hun werkomgeving
dan feminiene en ongedifferentieerde types. Er lijkt dus wel enige invloed van
sekse-identiteit op 'welbevinden' te bestaan. Het is voor het onderhavige
onderzoek interessant na te gaan wat de invloed van sekse-identiteit is op
ervaringen in de schoolomgeving.

2.3.3 Implicaties voor dit onderzoek
Ervaringen van leerlingen tijdens de schoolperiode worden in dit onderzoek
beperkt tot ervaringen in de omgang met docenten en medeleerlingen. Samen
zorgen deze factoren ervoor of een leerling met plezier naar school gaat of niet. In
onderwijs waar meisjes een minderheid vormen ten opzichte van jongens is
sprake van een bijzondere situatie. Onderzoekers hebben gekeken hoe het
vrouwelijke

leerlingen

vergaat

in een

meerderheidsgroep

van

mannelijke

klasgenoten. De 'token-theorie' biedt aanknopingspunten voor onderzoek in
onderwijs waar sprake is van ongelijke getalsverhoudingen tussen groepen.
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Negatieve ervaringen van vrouwelijke leerlingen zouden te verklaren zijn vanuit
een 'token-positie' oftewel een positie als eenling in een klas met meerderheid
aan jongens. Vanuit de 'belevings-georiënteerde richting komen aanwijzingen dat
de 'mannencultuur voor sommige meisjes wel en voor andere geen problemen
1

oplevert. Het is mogelijk dat het begrip 'gender" of sekse-identiteit kan bijdragen
aan de verklaring hiervan: mogelijk hebben meisjes die zich makkelijk aanpassen
aan de mannencultuur een

'mannelijker

1

gender dan meisjes die zich niet

aanpassen.
In dit onderzoek zal worden gekeken of de ervaringen van meisjes en jongens in
niet-traditionele richtingen van elkaar verschillen en of het begrip 'sekse-identeit' ,
de tokentheorie of andere (achtergrond)factoren daarbij een verklarende rol
spelen.

2.4

Uitstroom

Bij de naderende afronding van de opleiding staan leerlingen voor de keuze
tussen werken of verder leren en maken plannen voor het inrichten van hun privéleven. Bij 'toekomstplannen' gaat het enerzijds om de wensen van de leerling voor
wat betreft omvang en inhoud van het werk en anderzijds om de mogelijkheden
op de arbeidsmarkt

en in het privé-leven om die wensen te realiseren. Het is

bekend (oa Dekkers, 1993) dat de toekomstplannen van jongens en meisjes nog
steeds

zeer

verschillend

zijn,

aansluitend

bij

de

huidige

verschillen

in

arbeidsmarktparticipatie. In het navolgende komen een aantal aspecten aan bod
die betrekking hebben op toekomstverwachtingen. Wat is de relatie tussen
opleidingskeuze en toekomstmogelijkheden, hoe ziet de arbeidsmarkt eruit, wat
verwachten meisjes en jongens van de toekomst, welke plaats nemen werk en
privé-leven in de toekomstplannen?

2.4.1 Toekomstmogelijkheden van meisjes en jongens
Vanaf hun 18e jaar worden jongeren in Nederland geacht economisch zelfstandig
te zijn. 'Een betaalde baan en daarmee een eigen inkomen verwerven is een
belangrijke stap in het verkrijgen van economische zelfstandigheid. Meisjes
hebben -net als jongens- de vanzelfsprekende verwachting dat ze na het verlaten
van het onderwijs gaan werken en koesteren daartoe bepaalde beroepswensen
en aspiraties' (Naber & Peters, 1991:67). Volgens velen zijn de kansen van
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meisjes op de arbeidsmarkt slechter dan voor jongens. Niphuis-Nell (1992)
beschrijft

verschillen

tussen

de

seksen

in

langdurige

werkloosheid

bij

schoolverlaters. Bij VBO-schoolverlaters blijkt dat meisjes ruim twee maal zo vaak
werkloos zijn als jongens, bij MBO- en HBO-schoolverlaters is dat iets minder dan
twee maal zo vaak. De verschillen zijn in het nadeel van meisjes en hangen
volgens Niphuis-Nell samen met de segregatie en grotere concentratie van
meisjes in bepaalde onderwijsrichtingen. Sekse-segregatie doet zich ook voor op
de arbeidsmarkt; meisjes hebben relatief vaak administratieve, dienstverlenende
of commerciële functies en jongens hebben relatief vaak ambachts-,

industriële

en transportberoepen. Niphuis-Nell wijst op de nadelen voor meisjes van de
segregatie in onderwijsrichting en op de arbeidsmarkt, zoals een grotere kans op
werkloosheid en een lager uurloon. Voor meisjes gelden de kenmerken die
typerend zijn voor de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt: ze hebben slechts
toegang tot een beperkt aantal beroepssectoren, komen terecht in lage functies
met geringe doorstroomkansen en zijn vaker en langer werkloos (Triest, 1989 in:
Naber & Peters, 1991). Dit geldt vooral voor meisjes met een opleiding op VBOniveau; voor meisjes met hogere opleidingen zijn de kansen beter. Desondanks
moeten ze er rekening mee houden dat het verwerven van een baan niet
synoniem is met het maken van carrière. Hoewel er formeel sprake is van gelijke
kansen voor beide seksen, is doorstroom naar hogere functies voor vrouwen
moeilijk te realiseren (Bruyn-Hundt, 1988 in: Naber & Peters, 1991).
Als meisjes kiezen voor een mannelijke opleidingsrichting gevolgd door een
daarop aansluitende functie op de arbeidsmarkt, garandeert dat nog geen
gelijkheid met mannelijke collega's. Onderzoeken van Braams & Meesters (1991)
en Sanders (1991) laten zien dat vrouwen in deze richtingen meer problemen
hebben om werk te vinden dan de mannen en dat zij in hun eerste banen een
lager uurloon ontvangen en minder promotiemogelijkheden hebben. Braams &
Meesters (1991) stellen vast dat vrouwen en mannen binnen de technische
opleiding niet dezelfde studierichtingen kiezen. Gedeeltelijk hierdoor zijn de
functies waar mannen en vrouwen met een MTS-opleiding terecht komen
verschillend van aard. Vrouwen hebben vaker een functie in de technisch
ondersteunende sfeer, terwijl mannen meer in technisch ambachtelijke beroepen
terechtkomen. Uit het onderzoek van Sanders (1991) blijkt dat vrouwen en
mannen verschillende voorkeur hebben voor bepaalde typen banen. Mannelijke
afgestudeerden hebben een voorkeur voor banen met hoog inkomen en goede
promotiemogelijkheden. Deze verschillen in voorkeur blijken voor een deel te
herleiden tot een verschil in toekomstperspectief op het gebied van privé-leven.
Jagacinski (1987) vindt in haar onderzoek naar tevredenheid en prestaties in het
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werk een invloed van sekse-identiteit: androgyne types zijn meer tevreden en
presteren beter. Jagacinski stelt dat het in haar onderzoek niet vast te stellen is of
deze invloed oorzakelijk van aard is: het zou kunnen dat androgyne types beter
presteren maar het is ook denkbaar dat succes in het werk leidt tot een meer
androgyne persoonlijkheid. Ongeacht welke verklaring de juiste is, komen uit de
bevindingen van Jagacinski wel aanwijzingen voor het bestaan van een verband
tussen sekse-identiteit en prestaties in beroep.
Volgens Agrarisch Opleidings Centrum-directeur

Roel Schilt, (in: Boetzkes

1997:12) hebben afgestudeerden met een agrarische opleiding grote kans op
werk. De werkloosheidspercentages van VBO-groen en MAO behoren tot de
laagste van alle sectoren. Hoewel de primaire landbouwsector krimpt neemt de
werkgelegenheid in andere agrarische sectoren toe en aangezien een agrarische
opleiding tot veel meer mogelijkheden opleidt dan alleen de primaire landbouw
zijn de vooruitzichten voor afgestudeerden rooskleurig. Over de vraag of de
arbeidsperspectieven voor meisjes en jongens even rooskleurig zijn, laat Schilt
zich niet uit.

2.4.2 Betekenis van arbeid
Hoewel

meisjes

en

jonge

vrouwen

steeds

meer

belang

hechten

aan

beroepsarbeid en hoewel de vanzelfsprekendheid om haar baan op te zeggen
voor het moederschap vermindert, komt ook uit recent jongerenonderzoek naar
voren dat de betekenis van arbeid in het levensperspectief een andere is dan in
dat van jongens (Niphuis-Nell, 1992). Jongens zijn sterker op arbeid georiënteerd
en

meisjes

sterker

op

relaties.

Hierdoor

bestaan

grote

verschillen

in

toekomstperspectieven van meisjes en jongens ten aanzien van de combinatie
van werk en relatie- en gezinsvorming. Peters & Du Bois-Reymond (1990 in:
Niphuis-Nell, 1992) vonden in onderzoek dat jongens een traditionele opvatting
hebben van de combinatie tussen werk en gezinsleven. Ruim driekwart van de
ondervraagden ziet voor zichzelf een voltijds beroepscarrière, waarbij hun partner
de zorg voor de kinderen draagt. Meisjes denken minder traditioneel dan jongens:
ongeveer de helft verwacht te zullen stoppen met werken als er kinderen komen,
de andere helft wil werk en zorg voor kinderen combineren of wil tijdelijk stoppen
met werken als de kinderen nog klein zijn. Naber & Peters (1991) stellen dat
steeds meer meisjes zowel een betaalde baan als moederschap ambiëren. De
wijze waarop meisjes dat denken te realiseren verschilt. Naber & Peters
beschrijven dit als volgt: 'Een deel (vooral MAVO-leerlingen) wil na de geboorte
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van het eerste kind haar fulltime baan verwisselen voor een parttime functie. Zij
denken niet in termen van carrière, een betaalde baan is voor hen veeleer een
middel om gedeeltelijk economisch onafhankelijk te zijn van de partner en een
middel om in de samenleving te blijven functioneren. Een beperkt aantal meisjes
wil -net als hun moeders- fulltime werken tot aan de geboorte van het eerste kind,
dan een tijdje stoppen met werk tot de kinderen naar school gaan om vervolgens
weer parttime te gaan werken (het 'driefasenmodel'). Deze meisjes (vooral van
LBO) lassen een baanloze (en economisch afhankelijke) periode van zo'n tien jaar
in, en zijn daarmee de 'herintreedsters' van de toekomst die afzien van een
continue beroepsloopbaan. Een belangrijke reden hiertoe is dat ze veel waarde
hechten aan het zelf opvoeden van de kinderen totdat de schoolleeftijd is bereikt.
Slechts een paar meisjes -voornamelijk van HAVO of VWO-wil fulltime blijven
werken, óók nadat er kinderen geboren zijn. Ze denken dit te kunnen realiseren
door thuis- of kinderopvang en verwachten niet dat de toekomstige partner de
zorg voor de kinderen op zich zal nemen' (Naber & Peters, 1991:69-70). Ook
Hoogeveen (1991) constateert in haar onderzoek dat meisjes wel graag zouden
willen dat hun partner een evenredig deel van de huishouding en de opvoeding
van de kinderen op zich neemt, maar daarover niet al te optimistisch zijn. Meisjes
houden er rekening mee dat zij later de hoofdverantwoordelijken zullen zijn voor
de verzorging en opvoeding van de kinderen. Waarschijnlijk is dit voor meisjes
een reëel toekomstbeeld, want uit onderzoek van Ravesloot & Peters (1991) blijkt
dat de meeste jongens nog steeds gericht zijn op een voltijds baan en een
beroepscarrière en dat zij hopen dit zonder al te veel problemen en compromissen
te kunnen realiseren. Zij willen best een aantal huishoudelijke en verzorgende
taken op zich nemen, maar dan wel in hun vrije tijd (Ravesloot & Peters,
1991:306).
Keuzenkamp (1995) onderscheidt drie typen vrouwen ten aanzien van gezins- en
beroepsoriëntatie. Het eerste type is 'werkgericht'. Vrouwen van dit type zijn
relatief hoog opgeleid en van de drie typen het meest gericht op het verrichten
van betaalde arbeid. Zij staan positief ten aanzien van het buitenshuis werken van
moeders, hoewel een deel van hen zelf kinderloos denkt te blijven. Het tweede
type is 'combinatiegericht'. Deze vrouwen zijn gemiddeld middelbaar opgeleid en
ook zij staan positief ten aanzien van buitenshuis werkende moeders. In hun
eigen leven stellen zij echter het al dan niet buitenshuis werken afhankelijk van de
situatie thuis. Al deze vrouwen zijn van plan kinderen te krijgen en een gezin te
vormen. Het derde type is moederschapsgericht. Vrouwen van dit type zijn van
mening dat moeders thuis voor de kinderen horen te zorgen en ook in hun eigen
leven stellen zij hun gezin op de eerste plaats. Deze vrouwen zijn relatief laag
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opgeleid. De indeling van Keuzenkamp in drie types is gemaakt aan de hand van
literatuurstudie en loopt min of meer parallel aan opleidingsniveau. Vrouwelijke
leerlingen met een MAO-opleiding zouden volgens Keuzenkamps indeling veelal
'combinatiegericht' zijn.
Ophouden met werken ten gunste van het opvoeden van kinderen lijkt een
negatieve klank te hebben gekregen. Jorna & Offers (1991) nuanceren dat beeld
enigszins. Het zich richten op de privésfeer is voor vrouwen een acceptabele
manier om te ontsnappen aan een (soms) onbevredigende arbeidssituatie. Voor
mannen ontbreekt zo'n alternatief.

Peters (1992) bekritiseert het feit dat een

mannelijke beroepsbiografie als referentiekader voor de biografie en levensloop
van meisjes en vrouwen wordt genomen. 'Ook de termen die gebruikt worden om
de toekomstwensen van meisjes te beschrijven, lijken de mannelijke levensloop
impliciet als richtsnoer te nemen. Bij meisjes wordt gesproken van 'ambivalente of
dubbele'

toekomstperspectieven,

terwijl

voorstellingen

van

jongens

nooit

beschreven worden met normatief geladen termen als 'enkel, eendimensionaal of
eenzijdig' (Peters, 1992:14-15). Vanuit een ander gezichtspunt kan gesteld
worden dat jonge vrouwen bewust kiezen voor ontplooiing op twee terreinen in
plaats van op één gebied omdat ze dat als beperkend ervaren. En probleem is
echter om te achterhalen 'in hoeverre werkelijk sprake is van een eigen bewuste
keuze voor 'beide', c.q. in hoeverre de arbeidsmarkt een doorslaggevende rol
speelt in de uiteindelijke keuzen van meisjes' (Peters, 1992:15).

2.4.3 Implicaties voor dit onderzoek
Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de toekomstperspectieven van jongens en
meisjes verschillen. Een feitelijke constatering is dat de kans op werkloosheid
voor meisjes groter is dan voor jongens. Ook zijn meisjes in andere sectoren
werkzaam dan jongens. De plannen voor het combineren van werk en gezin
blijken voor jongens en meisjes verschillend. Jongens verwachten vooral fulltime
te werken, terwijl meisjes rekening houden met een dubbel toekomstperspectief
waarin ze werk en zorg voor een gezin met elkaar combineren. Als meisjes kiezen
voor een 'mannenopleiding' blijken ze langer werkloos te zijn dan hun mannelijke
mede-afgestudeerden

en komen ze terecht in andersoortige functies

met

doorgaans een lager uurloon. Deze negatief overkomende constateringen hoeven
echter

niet

te

betekenen

toekomstmogelijkheden.

In

dat
dit

meisjes
onderzoek

zelf
zal

ontevreden
gekeken

zijn

over

worden

of

hun
de

toekomstplannen van meisjes en jongens uit agrarische richtingen verschillen en
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of het begrip sekse-identiteit of andere (achtergrond)factoren

daarbij

een

verklarende rol spelen.

2.5

Samenvattend over dit hoofdstuk

In dit hoofdstuk is de min of meer chronologische lijn van studiekeuzeonderwijsloopbaan-uitstroom

nader

uitgewerkt.

Over

elk

van

de

drie

hoofdconcepten is literatuur besproken op het raakvlak met sekse-ongelijkheid.
Het doel van deze zoektocht was te bekijken of het zinvol is deze drie concepten
te bestuderen in het Middelbaar Agrarisch Onderwijs (MAO).
Ten aanzien van de studiekeuze blijkt een aantal

factoren een rol te spelen:

voorafgaande leerprestaties, interesse, toekomstperspectief en opleiding

en

beroep van (beide) ouders. De meeste literatuur op het gebied van school- en
richtingskeuze heeft betrekking op keuzeverschillen tussen meisjes en jongens.
Voor wat betreft leerlingen in het MAO lijkt de verwachting aannemelijk dat er
verschillen bestaan tussen meisjes en jongens. De factor 'toekomstperspectief is
immers voor meisjes en jongens verschillend (zie paragraaf 2.4). Anderzijds is het
goed mogelijk dat meisjes en jongens die een agrarische richting kiezen dezelfde
interesses delen en ook in capaciteiten niet van elkaar verschillen. Al met al leiden
de bevindingen uit literatuur ertoe dat het interessant is te kijken naar de motieven
van studiekeuze van meisjes en jongens die dezelfde richtingskeuze maken, zoals
in het MAO.
Ten aanzien van de schoolloopbaan (ervaringen op school), wordt in dit
proefschrift gekozen voor het bestuderen van 'sociale ervaringen' tijdens die
loopbaan, dus ervaringen die betrekking hebben op contact met medeleerlingen.
Uit literatuur blijkt dat onderzoeken naar ervaringen van vrouwelijke leerlingen in
'jongensonderwijs' wisselende

resultaten opleveren. Sommige

onderzoekers

constateren dat meisjes het prima naar hun zin hebben, terwijl anderen
aanwijzingen hebben dat meisjes zich minder goed thuisvoelen in een groep
mannelijke klasgenoten. De token-theorie biedt mogelijkheden om de positie van
leerlingen in een minderheidssituatie te bestuderen. Volgens deze theorie zijn er
nadelen verbonden aan de positie van een 'eenling' in een meerderheidsgroep. In
hoeverre deze theorie verklarend kan zijn in het (agrarisch) onderwijs is nog niet
eerder onderzocht. Het is interessant te bekijken in hoeverre deze theorie
geldigheid bezit in de situatie van het agrarisch onderwijs.
Ten aanzien van de uitstroom (toekomstplannen) blijkt uit de literatuur dat meisjes
en jongens doorgaans verschillende verwachtingen hebben. Zowel wat betreft de
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combinatie van werk en privé-leven als wat betreft de gewenste beroepsinvulling
zijn er verschillen tussen meisjes en jongens. Het is interessant te bekijken in
hoeverre meisjes en jongens die dezelfde opleiding en studierichting volgen van
elkaar verschillen in toekomstplannen. Hoewel de combinatie van werk en privéleven waarschijnlijk verschillend voorgesteld wordt door meisjes en jongens, zou
het verrassend zijn als leerlingen van dezelfde studierichting sterk van elkaar
verschillen in beroepswens.
Samenvattend leidt de uitkomst van de zoektocht naar onderzoeksconcepten in
het MAO tot de conclusie dat motieven, ervaringen en

toekomstplannen

interessante hoofdconcepten zijn op het gebied van sekse-ongelijkheid. Van de
factoren 'sekse-identiteit' en 'token' kan op grond van bevindingen in literatuur
worden verwacht dat ze wellicht een verklarende rol spelen bij eventuele
verschillen tussen meisjes en jongens. In dit onderzoek zal de rol van deze
factoren -die in ander onderzoek tot nu toe niet of nauwelijks zijn onderzochtwórden

bekeken,

naast

andere

(achtergrond)factoren.

Van

de

meeste

achtergrondvariabelen is (uit literatuur) een effect bekend of kan effect verwacht
worden op de motieven van leerlingen voor opleidingskeuze, op ervaringen in de
klas en op toekomstplannen. Ook is het mogelijk dat er onderlinge samenhang
bestaat tussen motieven, ervaringen en toekomstplannen. Het is bijvoorbeeld
denkbaar dat ervaringen op school invloed hebben op de toekomstplannen,
bijvoorbeeld slechte ervaringen op stage kunnen leiden tot het bijstellen van de
beroepswens. Van toekomstplannen op zich is (uit literatuur) bekend dat ze een
rol kunnen spelen bij opleidingskeuze: wie het ouderlijk veehouderijbedrijf wil gaan
overnemen zal om die reden kiezen voor het volgen van een opleiding in de
veehouderij. Het is in dit onderzoek de bedoeling meer aanwijzingen te krijgen
voor het bestaan van verbanden tussen de drie hoofdconcepten motieven,
ervaringen en toekomstplannen. Uitgaande van deze drie hoofdconcepten zullen
in hoofdstuk 3 een probleemstelling en onderzoeksvragen worden geformuleerd.

42

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 3
Probleemstelling en opzet van het onderzoek

43

Probleemstelling en opzet van het onderzoek

In hoofdstuk 1 is een beschrijving gegeven van sekse-ongelijkheid in onderwijs,
zowel bezien vanuit het vakgebied onderwijskunde als vanuit het vakgebied
vrouwenstudies. In hoofdstuk 2 werd vervolgens aan de hand van literatuur nader
ingegaan op de drie hoofdconcepten uit het onderhavige onderzoek. In het
komende hoofdstuk worden de bevindingen uit hoofdstuk 1 en 2 met elkaar
gecombineerd en leiden tot de probleemstelling en de onderzoeksvraag van dit
proefschrift. In paragraaf 3.1 worden de probleemstelling en de onderzoeksvragen
van dit proefschrift uitgewerkt alsmede de parameters die daarbij een rol spelen.
In paragraaf 3.2 wordt de opzet van het onderzoek weergegeven.

3.1

Probleem- en vraagstelling

In hoofdstuk 1 is geconstateerd dat sekse-ongelijkheid in het onderwijs een
belangrijk

onderwijskundig

probleem

is.

Zowel

binnen

het

vakgebied

onderwijskunde als binnen het vakgebied vrouwenstudies is veel onderzoek en
theorievorming gewijd aan dit probleem. Een bijzonder aandachtsveld binnen het
onderzoek naar sekse-ongelijkheid is onderzoek naar vrouwelijke leerlingen in
'jongensonderwijs', waartoe ook het middelbaar agrarisch onderwijs

(MAO)

gerekend kan worden. In hoofdstuk 2 is gebleken dat er ten aanzien van de
motieven voor intrede, schoolloopbaan en uitstroom van vrouwelijke leerlingen in
het MAO weinig empirische kennis beschikbaar is. Vrouwelijke leerlingen zijn
nieuwkomers in het van oudsher op de opleiding van (boerenjongens gerichte
agrarisch onderwijs. De stijging van het percentage vrouwelijke leerlingen dat
deelneemt aan het MAO roept de vraag op hoe hun intrede in dat onderwijs
verloopt. Als de leerlingpopulatie van overwegend jongens verandert naar een
meer gemengde samenstelling, heeft dat consequenties voor de organisatie en
inhoud van het onderwijs. Maatschappelijk én wetenschappelijk is het van belang
te bestuderen of de komst van (meer) vrouwelijke leerlingen in het agrarisch
onderwijs een andere benadering vereist van dat onderwijs. Behalve de positie
van meisjes, die interessant is omdat meisjes nieuwkomers zijn en in sommige
richtingen een minderheid vormen, is ook de positie van jongens in niettraditionele richtingen interessant. Ook zij vormen in deze richtingen (bijvoorbeeld
bloemschikken) een minderheid en het is de vraag of zij in alle opzichten
vergelijkbaar

zijn

met

meisjes

uit deze

probleemstelling van dit onderzoek als volgt:
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'Het percentage vrouwelijke leerlingen dat deelneemt aan het middelbaar
agrarisch onderwijs vertoont de laatste jaren een stijging. Vrouwelijke
leerlingen nemen vanwege hun geringere aantallen een bijzondere positie
in. Er is echter weinig bekend over de motieven voor studiekeuze,
ervaringen op school en toekomstplannen van deze leerlingen. Ook
mannelijke

leerlingen

in

niet-traditionele

richtingen

verkeren

in

een

bijzondere situatie. Het is de vraag of er verschillen zijn tussen meisjes en
jongens in het agrarisch onderwijs voor wat betreft hun motieven, ervaringen
en toekomstplannen en zo ja, óf en hoe de school daarop kan reageren.'
In hoofdstuk 2 is een beschrijving gegeven van de drie hoofdconcepten van dit
onderzoek. In paragraaf 2.5 is geconcludeerd dat het zinvol is te onderzoeken of
er verschillen zijn tussen meisjes en jongens in het MAO voor wat betreft hun
motieven voor schoolkeuze, ervaringen op school en toekomstplannen. Door dit te
onderzoeken wordt globaal een beeld verkregen van hun 'loopbaan' op de school:
van hun verwachtingen bij aankomst, via hun ervaringen onderweg tot hun
plannen bij het verlaten van de school. In het MAO kunnen leerlingen kiezen voor
11 verschillende studierichtingen (zie tabel 1.1 in paragraaf 1.1.2). De variabele
'studierichting' zal waarschijnlijk invloed hebben op motieven, ervaringen en
toekomstplannen van leerlingen. Voor vergelijkingen tussen leerlingen is het
zinvol deze variabele constant te houden (dus alleen leerlingen van dezelfde
studierichting

met elkaar vergelijken).

Iemand

die kiest voor

de

richting

veehouderij zal andere motieven en toekomstverwachtingen hebben dan iemand
die kiest voor de richting bloemschikken. Ook is het te verwachten dat de
ervaringen

(met klasgenoten

en docenten)

van leerlingen verschillen

per

studierichting. Zoals in tabel 1.1 in paragraaf 1.1.2 te zien is, verschilt de verdeling
van vrouwelijke en mannelijke leerlingen sterk per studierichting. Bij plantenteelt,
groene ruimte of bosbouw zitten bijna geen meisjes, bij bloemschikken en
dierverzorging bijna geen jongens. Volgens de in paragraaf 2.3.1 besproken
token-theorie van Kanter (1977) is de positie van 'eenlingen' of 'tokens' in een
meerderheidsgroep (bijvoorbeeld een meisje in een klas met een meerderheid
aan

mannelijke

klasgenoten)

een

moeilijke

positie.

Voor

de

meeste

studierichtingen in het MAO geldt een meer of mindere mate van seksesegregatie. Het is dan ook aannemelijk dat er vaak sprake is van situaties waarin
leerlingen zich als 'token' bevinden in een meerderheid van de andere sekse en
hun ervaringen zullen daarmee samenhangen. De factor 'token' zal dan ook in dit
onderzoek worden meegenomen voor het verklaren van eventuele verschillen in
ervaringen tussen vrouwelijke en mannelijke leerlingen.
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Een ander begrip dat in paragraaf 2.5 genoemd is als interessante factor om mee
te nemen in het onderzoek is 'sekse-identiteit'. Verschillen in sekse-identiteit
zouden mogelijk een verklaring kunnen geven voor de diversiteit tussen mannen
en vrouwen onderling. De variabele 'sekse-identiteit' is nog weinig in empirisch
onderzoek toegepast en er is dus weinig over bekend. Het zou kunnen dat
meisjes in een jongensrichting een 'mannelijker' sekse-identiteit hebben dan
meisjes in een 'meisjesrichting' en dat jongens in een meisjesrichting 'vrouwelijker"
zijn dan jongens in een 'jongensrichting'.

Of dat werkelijk zo is zal uit het

onderzoek moeten blijken. Een aantal andere achtergrondfactoren waarvan effect
verwacht kan worden zijn agrarische herkomst, vooropleiding, leerjaar en leeftijd.
De variabele 'agrarische herkomst' zal waarschijnlijk een rol spelen bij de
motieven voor schoolkeuze en bij de toekomstplannen. Als de ouders thuis een
agrarisch bedrijf hebben kan dat een reden zijn om een agrarische opleiding te
gaan volgen om zodoende in de toekomst dat bedrijf te kunnen voortzetten. Uit
statistische informatie (ministerie van LNV, 1996) is bekend dat meer jongens dan
meisjes afkomstig zijn van een agrarisch bedrijf. Dit zou ertoe kunnen bijdragen
dat jongens zich makkelijker thuisvoelen op een agrarische school, omdat ze
bijvoorbeeld al bekend zijn met de vaktermen die worden gebruikt. Agrarische
herkomst zou dan ook invloed kunnen hebben op 'ervaringen'. De variabele
vooropleiding kan in twee opzichten een rol spelen bij schoolkeuze, ervaringen en
toekomstplannen. In de eerste plaats is er onderscheid tussen een agrarische
(VBO-groen) en een niet-agrarische vooropleiding (bijvoorbeeld MAVO). Een
leerling die afkomstig is van een agrarische vooropleiding is al bekend met de
gang van zaken op een agrarische school en op de hoogte van vaktermen. In die
zin zou deze variabele een rol kunnen spelen bij ervaringen. Voor wat betreft
motieven en toekomstplannen kan het zijn dat een leerling door de keuze voor
een agrarische vooropleiding al duidelijk een agrarisch traject heeft gekozen en
dus duidelijke motieven heeft om ook door te stromen naar het MAO. Anderzijds
kan het echter ook zo zijn dat de doorstroom van VBO-groen naar MAO een
'gemaksdoorstroom' is, dus zonder expliciet op het MAO gerichte motieven. In de
tweede plaats kan de vooropleiding voor wat betreft niveau van invloed zijn op
motieven, ervaringen en toekomstplannen. Het niveau van de vooropleiding
bepaalt mede het niveau dat binnen het MAO gekozen kan worden en hangt
derhalve ook samen met de toekomstmogelijkheden. Het huidige leerjaar kan van
betekenis zijn bij ervaringen van leerlingen. Een leerling in het vierde leerjaar
heeft al vier jaar doorgebracht op de school en is daardoor wellicht beter
'aangepast' aan de klasgenoten. Voor een leerling in het eerste leerjaar is de
schoolomgeving nog nieuw en dat zou een moeilijke situatie kunnen zijn. Het
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omgekeerde is echter ook denkbaar: een eerstejaars leerling staat nog open voor
allerlei ervaringen en wil er het beste van maken, terwijl een vierdejaars leerling
misschien geen moeite meer wil doen voor de omgang met de klasgenoten. Van
de variabele 'leeftijd' tenslotte is het onduidelijk wat voor effect ervan te
verwachten is. Oudere leerlingen weten wellicht beter wat ze willen dan jongere
leerlingen, maar het zou ook omgekeerd kunnen zijn.
Behalve de factoren die met leerlingen zelf te maken hebben, zijn er ook factoren
die te maken hebben met de school. Achtergrondvariabelen die te maken hebben
met de school kunnen worden afgeleid uit paragraaf 2.3.1. Het aantal vrouwelijke
docenten

op een school zou volgens sommige auteurs

(Dekkers,

1992;

Schonewille & Wielhouwer, 1986; Brouwer et al, 1990; Alting, 1987; Udo, 1987;
Laval & de Rijk, 1990) een positieve invloed hebben op vrouwelijke leerlingen in
'jongensonderwijs'. Ook aan het bestaan van een emancipatiebeleidsplan of het
hebben van een vertrouwenspersoon wordt door sommigen een positief effect
toegekend.

Ook

het

al

dan

niet

aanwezig

zijn

van

een

studierichting

bloemschikken op een school kan effect hebben, aangezien hierdoor het
percentage vrouwelijke leerlingen op de totale leerlingpopulatie van de school
toeneemt.

Schoolfactoren zijn dan dus: 'het percentage vrouwelijke docenten',

'het al dan niet aanwezig zijn van de studierichting bloemschikken', ' het hebben
van

een

emancipatiebeleidsplan'

en

'de

aanwezigheid

van

een

vertrouwenspersoon'.
Op basis van literatuur kan verwacht worden dat er sprake is van enige
samenhang tussen motieven, ervaringen en toekomstplannen. Bij de keuze van
een opleiding spelen toekomstplannen vaak al een rol, omgekeerd zal de relatie
tussen

toekomstplannen

en

motieven

ook

kunnen

worden

aangetoond.

Ervaringen tijdens de opleiding zouden kunnen leiden tot bijstelling van de
toekomstplannen. Draafsel & Wilbrink (1989) constateren dat meisjes in het MAO
naar aanleiding van hun stage-ervaringen vaak besluiten om na de opleiding een
vervolgopleiding te gaan doen, omdat ze dan in een ander soort banen
(bijvoorbeeld kantoorbanen) terecht kunnen komen. Ervaringen op de opleiding
zouden beïnvloed kunnen worden door de motivatie van de leerling voor de
opleidingskeuze: een leerling die bijzonder graag deze studie gaat volgen en
daarin gesteund wordt door haar/zijn omgeving zal wellicht positievere ervaringen
hebben.
Voortvloeiend uit de probleemstelling en de hierboven genoemde overwegingen
kan de volgende onderzoeksvraag geformuleerd worden:
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' zijn er verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke leerlingen in het MAO
in al dan niet traditionele studierichtingen voor wat betreft hun motieven
voor studiekeuze, ervaringen op school en toekomstplannen en zo ja, is
daarvoor een verklaring te vinden in de (achtergrond)kenmerken van de
leerlingen of van de scholen?'
Om de hierboven genoemde onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is
gekozen voor twee fasen in het onderzoek. Eerst is er een verkennende
kwalitatieve studie uitgevoerd, vervolgens een toetsende kwantitatieve studie, dit
wordt ook wel een 'getrapt' onderzoeksdesign genoemd. Er is eerst een
kwalitatieve studie uitgevoerd om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de
motieven,

ervaringen

en

toekomstplannen

van

MAO-leerlingen.

Door

het

uitvoeren van de verkennende studie vindt aanscherping van de vraagstelling
plaats voor de vervolgstudie, die een meer toetsend karakter heeft. Tevens
ontstaat door de voorstudie een beeld van het taalgebruik van de leerlingen en
van de gebruikte begrippen op de scholen. Met deze kennis is het mogelijk een
schriftelijke vragenlijst op te stellen voor de toetsende studie die goed aansluit bij
het betekenisniveau van de leerlingen.

3.2

Onderzoeksdesign

In deze paragraaf wordt het onderzoeksdesign van het onderzoek naar de
motieven,

ervaringen

en toekomstplannen

van

vrouwelijke

en

mannelijke

leerlingen in het MAO beschreven. In paragraaf 3.2.1 wordt de tweedeling in een
verkennend kwalitatief en een toetsend kwantitatief deel toegelicht. In paragraaf
3.2.2 wordt de keuze van de onderzoekspopulaties van beide deelstudies
beschreven. In paragraaf 3.2.3 worden enkele opmerkingen gemaakt over de
betrouwbaarheid en de validiteit van beide deelstudies.

3.2.1

Onderzoeksopzet

Verkennende

studie

In de onderhavige studie is het in de verkennende fase van het onderzoek
belangrijk dat een zo breed mogelijk beeld ontstaat van de motieven, ervaringen
en toekomstplannen van MAO-leerlingen. Daarom is in de onderhavige studie
gekozen voor het houden van open interviews met vrouwelijke en mannelijke
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leerlingen in het MAO. Het gebruik van interviews als onderzoeksmethode heeft
volgens Molenaar (1986) de volgende voordelen: 'Het interview is een betrekkelijk
eenvoudige, snelle- en vaak zelfs de enig mogelijke- manier om van of over vele
personen allerlei gegevens te verkrijgen. Het is de meest aangewezen methode
als het gaat om niet direct waarneembare eigenschappen (motieven, houdingen,
meningen, gevoelens, wensen, plannen) en als het gaat om activiteiten of
gedragingen die moeilijk op een andere manier zijn te achterhalen (....). Verder
biedt de aanwezigheid van een interviewer de mogelijkheid om het gedrag van de
respondenten tijdens het beantwoorden van de vragen tot op zekere hoogte te
controleren en zonodig via toelichtingen, doorvragen en dergelijke bij te sturen
(Molenaar, 1986:11-12). Er zijn echter ook nadelen verbonden aan interviewen als
onderzoeksmethode. Molenaar stelt dat er soms twijfel bestaat over de kwaliteit
van de verkregen gegevens, met name of en in hoeverre de antwoorden die de
respondenten geven beïnvloed zijn door aspecten die te maken hebben met het
proces van interviewen op zich. Globaal gezien zijn er vier soorten 'verstoringen'
denkbaar, namelijk : de rol en houding van de interviewer; de rol en houding van
de respondent; de interviewsituatie; en de inhoud en formulering van de vragen
(Molenaar, 1986). Door een zorgvuldige werkwijze en onderzoeksopzet is het
mogelijk aan voornoemde bezwaren tegemoet te komen. Door een goede training
en voorbereiding van de interviewer(s) is hun rol en houding voor een groot deel
van stabiliteit verzekerd. De rol en houding van de respondent zijn niet goed te
controleren, maar door duidelijkheid te verschaffen over de reden van het
interview en door een goed getrainde interviewer is ook dit redelijk te stabiliseren.
De interviewsituatie dient voor alle respondenten zoveel mogelijk gelijk te zijn,
bijvoorbeeld in een aparte ruimte zonder aanwezigheid van derden. Tenslotte is
door een zorgvuldige formulering van de vragen en een protocol voor 'doorvragen'
het laatste bewaar te ondervangen. Met inachtneming van deze procedures en
voorzorgsmaatregelen blijft het interview een waardevolle onderzoeksmethode.
Er zijn grofweg twee vormen van interviews mogelijk: het gestructureerde of
gesloten interview of het exploratieve, open interview (De Vries, 1982; Emans,
1985).

Bij een gesloten interview zijn de antwoorden op de vragen al

voorgestructureerd door de onderzoeker, waardoor de antwoordruimte van de
respondent is ingeperkt. In dit geval moet de onderzoeker heel zeker zijn van de
conceptualisering

van

de

vragen,

aangezien

het

denkbaar

is

dat

antwoordmogelijkheden die voor de respondenten betekenis hebben door de
onderzoeker over het hoofd worden gezien omdat ze buiten diens blikveld vallen.
In een open interview speelt dit probleem niet. In dit geval introduceert de
onderzoeker het gespreksonderwerp en laat de geïnterviewde daar vrijuit over
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vertellen. Eventuele ideeën van de onderzoeker spelen een ondergeschikte rol,
de geïnterviewde kan dèt antwoord geven dat het best haar/zijn situatie
weergeeft. De achterliggende gedachte bij het houden van een open interview is
dat zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de respondent (Weeda, 1986). De
interviews in de onderhavige studie zijn gehouden aan de hand van een themalijst
met een aantal vaste beginvragen (zie bijlage 1). De themalijst fungeert als een
kader waarbinnen

het gesprek zich ontwikkelt. Het gespreksonderwerp

is

aangegeven maar daarbinnen is elke leerling vrij haar/zijn eigen accenten aan te
brengen. Na het stellen van de beginvraag over een onderwerp is de taak van de
interviewer vooral gericht op doorvragen voor het verkrijgen van aanvullende of
verhelderende informatie. Om de onderzoeksomstandigheden zoveel mogelijk
vergelijkbaar te laten zijn, zijn alle interviews uit één periode door dezelfde
interviewer

afgenomen.

De

interviews

met

de vrouwelijke

leerlingen

zijn

afgenomen in de maanden maart/april van het schooljaar '93/94, de mannelijke
leerlingen zijn in de maand maart van het schooljaar '94/'95 geïnterviewd. De
deelname aan het interview geschiedde op vrijwillige basis. Binnen de gekozen
methode is het belangrijkste criterium voor de deelname van informanten dat zij
gemakkelijk praten en zodoende in staat zijn veel informatie te verschaffen. Alle
interviews vonden plaats in een aparte ruimte op de school, zonder toehoorders.
Toetsende studie
Voor het toetsen van de bevindingen uit de interviews is gekozen voor het
uitvoeren van een kwantitatief survey. Volgens Swanborn (1987) is het doel van
een survey het verzamelen en analyseren van gegevens ten behoeve van de
oplossing beschrijvings- of verklaringsproblemen. Swanborn stelt dat het gebruik
van een survey voor de hand ligt in de volgende omstandigheden: 'als het aantal
personen waar je gegevens over wilt hebben groot is; als het aantal te meten
variabelen

groot

is;

bij

onderzoek

van

motieven,

houdingen,

opinies,

toekomstplannen en dergelijke; maar ook bij onderzoek van gedrag, bijvoorbeeld
van gedrag dat zich in het verleden heeft afgespeeld' (Swanborn, 1987:265). In
een survey worden de respondenten benaderd met een standaardvragenlijst,
waarin de vragen voor elke respondent gelijk zijn en waarin ook de formulering en
de volgorde waarin de vragen gesteld worden vastliggen (Nooij, 1988). Er zijn
verschillende

mogelijkheden

om

de

vragenlijst

af

te

nemen:

schriftelijk,

telefonisch, in een interview, in een 'natuurlijke groep' (bijvoorbeeld schoolklas).
Nooij (1988) noemt enkele nadelen bij het houden van een survey. Ten eerste is
er een verschil tussen wat respondenten rapporteren over hun gedrag en wat zij
werkelijk doen. Ten tweede zijn meningen van respondenten vaak niet scherp
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uitgekristalliseerd. Bij het gebruik van voorgestructureerde antwoorden kan dit
leiden tot het 'zomaar" invullen van een antwoord. Ondanks deze nadelen is in het
onderhavige onderzoek gekozen voor het afnemen van een schriftelijke vragenlijst
bij mannelijke en vrouwelijke leerlingen in het MAO. De lijst wordt zowel
voorgelegd aan leerlingen in een groepssituatie (schoolklas) als aan leerlingen
individueel.

Er

is

voorgestructureerde

gebruik

gemaakt

van

een

vragenlijst

vragen. De antwoordmogelijkheden

met

gesloten,

bij de vragen

zijn

opgesteld aan de hand van de voorstudie, zowel voor wat betreft inhoud als voor
wat betreft taalgebruik en formulering.

3.2.2

Onderzoekspopulatie

Het onderzoek

richt zich op verschillen tussen vrouwelijke en

mannelijke

leerlingen die dezelfde (niet-traditionele) studierichting hebben gekozen. Daarbij is
één van de vragen of meisjes in een niet-traditionele richting dezelfde ervaringen
hebben als jongens in een niet-traditionele richting, oftewel (zie tabel 3.1) of
token-meisjes (A) dezelfde ervaringen hebben als token-jongens (B). In het
onderzoek wordt deze vraag meegenomen door onderscheid te maken naar
'jongensrichtingen' waar jongens in de meerderheid zijn en 'meisjesrichtingen'
waar meisjes in de meerderheid zijn.
Tabel 3.1 token-positie van meisjes en jongens in 'meisjes-' en 'jongensrichtingen'
'jongensrichting'
'meisjesrichting'
meisjes
token (A)
meerderheid (b)
jongens
meerderheid (a)
token (B)
Voor het toetsen van de 'token-theorie' is het noodzakelijk dat er voldoende
'eenlingen'

of

'tokens'

in de

onderzoekspopulatie

aanwezig

zijn.

Bij

het

samenstellen van de onderzoekspopulatie is rekening gehouden met een aantal
factoren, namelijk studierichting, school van herkomst en selectie van leerlingen.
Studierichting
In het onderzoek is gekozen voor het onderzoeken van studierichtingen die voor
jongens of meisjes 'traditioneel' te noemen zijn. Op grond van

landelijke

deelnamecijfers is gekeken welke studierichtingen als 'traditionele richting' konden
worden aangemerkt. Als criterium voor het benoemen van een studierichting tot
'traditioneel' is aangehouden dat zo'n 85% van de leerlingen respectievelijk
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'jongen' of 'meisje' is, de richting is dan te classificeren als 'traditionele
jongensrichting' of als 'traditionele meisjesrichting'.

Als 'meisjesrichting' is

gekozen voor de studie bloemschikken, een richting met 82% vrouwelijke
leerlingen in het schooljaar 1993/94 (ministerie van LNV, 1996). De belangrijkste
reden om voor bloemschikken te kiezen is het feit dat deze richting op meerdere
scholen wordt aangeboden (in tegenstelling tot de richting dierverzorging of de
richting paardenhouderij, welke laatste trouwens in 1993 nog niet bestond). Als
'jongensrichting' is in eerste instantie gekozen voor de richting veehouderij, een
richting die landelijk gezien op veel scholen aangeboden wordt. Ten tijde van het
uitvoeren van de kwalitatieve studie in het schooljaar 1993/94 was dat nog een
richting met 82% mannelijke leerlingen (ministerie van LNV, 1996). Bij de
uitvoering van het kwantitatieve

onderzoek

in 1997 was

het

percentage

mannelijke leerlingen bij veehouderij echter behoorlijk afgenomen tot 7 1 % . De
toename van vrouwelijke veehouderijleerlingen is waarschijnlijk het gevolg van het
aanbieden van andere specialisatiemogelijkheden binnen de veehouderij, zoals
de specialisatie 'kleine huisdieren' of 'paarden'. Als gevolg van de toename kan
de richting veehouderij echter niet meer als 'jongensrichting' aangemerkt worden.
Voor de

kwantitatieve

studie zijn daarom twee

andere

jongensrichtingen

toegevoegd, namelijk plantenteelt (85% jongens) en groenvoorziening (86%
jongens). De richting veehouderij is wel meegenomen in het onderzoek, enerzijds
omdat deze richting op sommige scholen nog wel een 'jongensrichting' is,
anderzijds om te kijken of hogere percentages meisjes leiden tot verschil met de
beide 'jongensrichtingen'.

Scholen
Na de keuze voor de studierichting is een keuze gemaakt ten aanzien van de
deelnemende

scholen. Voor de verkennende studie is gekozen voor

het

onderzoeken van twee MAO-scholen. Het criterium voor deelname was dat de
beide studierichtingen

veehouderij

en

bloemschikken

binnen

deze

school

gegeven moesten worden om ervoor te zorgen dat leerlingen uit de richtingen
veehouderij en bloemschikken een verder vergelijkbare schoolomgeving hebben.
Van de vijf MAO-scholen die op grond hiervan in aanmerking kwamen is gekozen
voor twee MAO-lokaties in middelgrote steden in Brabant en Drente. Een reden
voor deze keuze was dat er met deze beide scholen al goede contacten
bestonden uit eerder onderzoek (Kools, 1994).
De toetsende studie is uitgevoerd bij acht MAO-scholen, waarvan er vijf zowel de
richting bloemschikken als één of meer van de 'jongensrichtingen' aanboden en
drie alleen één of meer van de 'jongensrichtingen'. Het opnemen van scholen met
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en zonder richting bloemschikken maakt het mogelijk de invloed van de
aanwezigheid van extra meisjes op school als schoolfactor te bekijken. Een
overzicht van het de beide uitgevoerde studies met het aantal scholen en de
betrokken studierichtingen wordt gegeven in tabel 3.1.
Leerlingen
De keuze voor de deelnemende leerlingen is als volgt tot stand gekomen. In het
MAO worden 2-, 3- en 4-jarige opleidingen aangeboden. Alle drie de niveau's
maken deel uit van de onderzoekspopulatie. Voor de verkennende studie zijn 42
leerlingen geïnterviewd: 15 vrouwelijke en 8 mannelijke leerlingen uit de richting
bloemschikken en 11 vrouwelijke en 8 mannelijke leerlingen uit de richting
veehouderij. Alle mannelijke bloemschikleerlingen waren 'eenlingen' in hun klas,
evenals de vrouwelijke veehouderijleerlingen. Bij deze studie is gekozen voor het
(zoveel mogelijk) interviewen van leerlingen uit het tweede leerjaar, omdat
leerlingen van alle drie de niveau's een tweede leerjaar hebben. Voor het
informatiegehalte van de interviews zijn leerlingen uit het eerste leerjaar van de
MAO-opleiding minder geschikt om op te nemen omdat ze nog maar kort op de
MAS zitten en daardoor wellicht minder uitgesproken meningen hebben over de
school(periode). Bij het uitvoeren van het onderzoek bleek echter dat er te weinig
vrouwelijke leerlingen in het tweede leerjaar van veehouderij zaten, daarom zijn zij
aangevuld

met

eerste-

en

derdejaars

leerlingen.

De

leerlingen

hebben

deelgenomen op vrijwillige basis. Zoals eerder gezegd is het voor het houden van
open interviews een belangrijk criterium dat de leerlingen 'makkelijk' praten. Bij
het selecteren is daarom aan de decaan of docent gevraagd dié leerlingen te
benaderen die geen moeite zouden hebben zich te uiten in een interview.
Aan de toetsende studie hebben 1197 leerlingen deelgenomen. Ook hier hebben
leerlingen van alle drie de kwalificatieniveau's (2-, 3- en 4-jarig) meegedaan. Om
voldoende aantallen leerlingen te krijgen is geen onderscheid gemaakt naar
leerjaar, alle vier de leerjaren zijn vertegenwoordigd. Om voldoende 'eenlingen' te
krijgen moeten al diegenen die als 'eenling' getypeerd kunnen worden binnen een
school meedoen. Dit betekent bijvoorbeeld dat op een school met een richting
bloemschikken alle jongens uit de richting bloemschikken een vragenlijst krijgen.
Naast ervaringen van 'eenlingen' moeten ook ervaringen van de 'meerderheid' (in
dit geval meisjes uit de richting bloemschikken) aan bod komen. Daarom is van
elk leerjaar één gehele klas (de klas met de meeste eenlingen) gevraagd een
vragenlijst in te vullen. Een schematisch voorbeeld van deze wijze van selecteren
is hieronder weergegeven in tabel 3.2
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Tabel 3.2 Voorbeeld van de selectie van deelnemende leerlingen uit een studierichting.
opleidingsniveau
2-jarig
3-jarig

leerjaar 3

leerjaar 1

leerjaar 2

alleen eenling
alleen eenling

hele klas
alleen eenling

-

leerjaar 4

-

hele klas
4-jarig
hele klas
alleen eenling alleen eenling
alleen eenling
In dit voorbeeld zijn er in totaal 9 klassen van deze studierichting op de school aanwezig. Van 3 van
deze 9 klassen vullen alle leerlingen een vragenlijst in, van de overige 6 klassen vullen alleen de
'eenlingen' een vragenlijst in.

Alle bovenstaande beschreven keuzes ten aanzien van de onderzoekspopulatie
zijn samengevat weergegeven in tabel 3.3.
Tabel 3.3 Overzicht van de twee studies naar aantal respondenten, aantal scholen en
studierichtingen.
uitvoering
onderzoek
1993/94
1996/97

soort studie
verkennend,
interviews
toetsend,
schriftelijke
vragenlijst

aantal
leerlingen
42

jongensrichting
aantal
scholen
2
veehouderij

1197

8

veehouderij,
plantenteelt,
groenvoorziening

meisjesrichting
bloemschikken
bloemschikken

3.2.3 Betrouwbaarheid en validiteit
De betrouwbaarheid van een onderzoek wordt bepaald door de mate waarin het
onderzoek herhaalbaar is. Enerzijds heeft dat te maken met de gebruikte
instrumenten, anderzijds met de gevolgde procedures. In principe zou een
onderzoek bij herhaling onder dezelfde onderzoekstechnische omstandigheden
dezelfde resultaten moeten opleveren. In werkelijkheid zijn gelijke resultaten in
sociaal-wetenschappelijk

onderzoek

moeilijk

realiseerbaar,

aangezien

een

onderzoek bij mensen een momentopname is die de ene keer anders kan
uitvallen dan de andere. In het onderhavige onderzoek is de betrouwbaarheid
gewaarborgd door zorgvuldig te beschrijven welke procedures zijn gevolgd bij het
selecteren van de onderzoekspopulatie en het analyseren van de gegevens en
door een beschrijving op te nemen van de vragenlijst. Een andere onderzoeker
zou

met

dezelfde

vragenlijst

bij

een

vergelijkbare

groep

leerlingen

tot

eensluidende conclusies moeten kunnen komen. Voor de verkennende studie is
de betrouwbaarheid waarschijnlijk lager dan voor de toetsende

studie.

Een

interview is ondanks het hanteren van een themalijst nooit geheel exact te
herhalen, er zal altijd variatie zijn in de relatie tussen interviewer en geïnterviewde
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en

in

de

wijze

van

doorvragen.

Van

de

schriftelijke

vragenlijst

is

de

betrouwbaarheid groter aangezien de vragen allen vast liggen.
De validiteit van een onderzoek is de mate waarin observaties, gegevens,
resultaten en conclusies overeenkomen met wat de onderzoekers

denken

geobserveerd en verzameld te hebben (Smaling, 1987:279). Met andere woorden:
is er gemeten wat beoogd werd te meten? Smaling (1987) onderscheidt interne
en externe validiteit. Interne validiteit is de mate waarin het onderzoek de
resultaten en getrokken conclusies rechtvaardigt. Externe validiteit is de mate
waarin de onderzoeksresultaten generaliseerbaar zijn naar andere situaties of
personen dan de onderzochten. Ten aanzien van de validiteit van de verkennende
studie

kunnen

de

volgende

opmerkingen

worden

gemaakt.

Een

niet-

representatieve steekproef als in dit onderzoek, die bestaat uit 'slechts' twee
scholen en waarin vrijwilligers meewerken wordt soms argwanend bekeken,
aangezien de bewijsvoering zwak zou zijn. Glaser en Strauss (1976) merken
daarover het volgende op. Een kwalitatief onderzoek is over het algemeen meer
gericht op het ontdekken van patronen of relaties tussen fenomenen dan op het
meten of tellen van de frequentie waarmee een gebeurtenis voorkomt. Om te
komen tot begrip van het fenomeen in kwestie is het noodzakelijk een kleine
steekproef van 'cases' ('conceptual sampling') te selecteren die in de diepte
worden onderzocht. Het criterium voor selectie is dan niet representativiteit voor
een grotere populatie, maar het feit dat deze cases relevant of interessant zijn
voor het ontwikkelen van theorie. In deze deelstudie stond het verkrijgen van
begrip en inzicht in vrouwelijke en mannelijke leerlingen centraal. Het bestuderen
van 'cases' -leerlingen uit het MAO- is een geschikte methode om dat inzicht te
verkrijgen. Het beeld dat ontstaat van de overwegingen en handelwijze van een
groep leerlingen leent zich voor het ontwikkelen van theorie op dit gebied. Het
meten en tellen hoeveel leerlingen met dezelfde motivatie kiezen voor een
agrarische opleiding is in dit stadium niet zo relevant als het zichtbaar maken van
de achterliggende gedachten voor die keuze. Kwalitatief onderzoek is altijd in
meerdere of mindere mate subjectief, aangezien de onderzoeker invloed heeft op
de gegevensverzameling

en op de analyse daarvan. In dit onderzoek is

geprobeerd de invloed van de onderzoeker op de gegevensverzameling te
beperken door de leerlingen in de interviews grotendeels zelf de inhoud van het
gesprek te laten bepalen. Verder is bij het analyseren van de gegevens
geprobeerd de oorspronkelijke informatie zoveel mogelijk intact te laten. De
waarde van dit deelonderzoek is gelegen in het verschaffen van inzicht in de
leefwereld

van

vrouwelijke

en

mannelijke

leerlingen.

Hoewel

de

onderzoekspopulatie bestaat uit een relatief kleine groep leerlingen, afkomstig van
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twee agrarische scholen, is de informatie niet minder waardevol. Er zijn een aantal
verschillen tussen scholen onderling, zoals bijvoorbeeld de grootte van de school,
de samenstelling van de leerlingenpopulatie, de regio waar de school gevestigd is
en het beleid van de school. Er zijn echter ook overeenkomsten tussen de
agrarische scholen, zoals bijvoorbeeld de aangeboden studierichtingen, de
opleidingsduur, de kwalificatiestructuur en de ongelijke verhouding tussen jongens
en meisjes in de onderzochte studierichtingen. De overeenkomsten maken het
mogelijk de resultaten van het onderzoek te gebruiken als uitgangspunt voor een
schriftelijke vragenlijst.
In het onderhavige toetsende onderzoek wordt de interne validiteit verhoogd door
de voorafgaande verkennende studie. Met de kennis uit de voorstudie is een
vragenlijst ontwikkeld die optimaal aansluit bij de onderzoeksvragen en de
onderzoekspopulatie. Door het uittesten van de vragenlijst en door aanwezig te
zijn bij de afname om onduidelijkheden op te helderen is in de uitvoering van het
onderzoek geprobeerd zo goed mogelijk te meten wat beoogd wordt. In sociaalwetenschappelijk

onderzoek

is

echter

de

grootste

kanttekening

dat

het

ondervragen van mensen nooit 100% zekerheid geeft over de 'waarheid' van de
antwoorden. Ondanks het uittesten van de vragenlijst kan het voorkomen dat de
respondenten de vragen anders interpreteren dan de onderzoeker bedoeld heeft
of dat

vrouwen en mannen de vragen anders interpreteren waardoor hun

antwoorden feitelijk niet vergelijkbaar zijn. Het is ook mogelijk dat respondenten
(per ongeluk) een verkeerd antwoord hebben aangekruist. Dit soort 'fouten' is niet
te herkennen in de dataset en er kan dus niet voor gecorrigeerd worden. Het
enige dat de onderzoeker kan doen -en in dit onderzoek ook heeft gedaan- is de
respondent te laten aangeven of zij/hij de vragenlijst serieus heeft ingevuld; het
antwoord op die vraag is dan een indicatie voor de 'juistheid' van de gegevens.
Een ander aspect van interne validiteit is het controleren van de gegevens. In het
kwantitatieve onderzoek zijn de vragenlijsten ingevoerd in SPSS voor Windows,
versie 6 . 1 . Door middel van het bestuderen van frequentietabellen zijn in het oog
springende foute antwoorden opgespoord (bijvoorbeeld leeftijd 83) en zo mogelijk
gewijzigd. Ter verdere controle op de invoering is met SPSS een random
steekproef getrokken van 10% van het totale bestand, dit waren 126 vragenlijsten.
Van alle op deze wijze geselecteerde respondentnummers is de invoer van de
vragenlijst gecontroleerd op fouten. Elke vragenlijst bestond uit 47 vragen, de 126
lijsten hadden gezamenlijk dus 5922 vragen (oftewel 5922 kansen op foute
invoer). Er zijn 34 vragen fout ingevoerd, dat is een foutpercentage van 0,6 %.
Als we ervan uitgaan dat de steekproef een goed beeld geeft van de totale
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ingevoerde, hoeveelheid vragenlijsten, is het foutpercentage binnen acceptabele
grenzen.
Over de externe validiteit oftewel de generaliseerbaarheid van het onderzoek is
het volgende te zeggen. Met dit onderzoek worden uitspraken gedaan over de
positie van 'eenlingen' in een meerderheidsgroep van het andere geslacht. De
respondenten zijn afkomstig van acht verschillende agrarische scholen, verspreid
over

Nederland.

Deze

spreiding, zowel

naar

regio als

naar grootte

en

samenstelling van de scholen, zorgt ervoor dat de resultaten generaliseerbaar zijn
naar het gehele middelbaar agrarisch onderwijs in Nederland. Door de gekozen
onderzoeksopzet met een bewuste oververtegenwoordiging van eenlingen in de
onderzoekspopulatie wordt een relatief kleine groep in de schijnwerpers gezet. De
resultaten moeten daarbij wel in perspectief worden gezien, waarbij echter de
kanttekening kan worden gemaakt dat eventuele problemen van een kleine groep
evenveel aandacht verdienen als die van een in omvang grotere groep. Het
onderhavige onderzoek heeft specifiek betrekking op het agrarisch onderwijs,
maar soortgelijke situaties bestaan ook in het middelbaar technisch onderwijs
(vrouwelijke eenlingen) of in dienstverlenende en verzorgende MBO-opleidingen
(mannelijke eenlingen). Gezien de overeenkomst in situatie is het aannemelijk dat
de resultaten ook generaliseerbaar zijn naar leerlingen in deze vormen van
onderwijs.
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In hoofdstuk 3 is al aangegeven dat deze dissertatie twee deelstudies betreft. De
eerste was een verkennende, kwalitatieve en de tweede een toetsende,
kwantitatieve. In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de resultaten
van de kwalitatieve deelstudie. In paragraaf 4.1 worden kort de onderzoeksvragen
en de onderzoekspopulatie beschreven voor dit deelonderzoek. In de paragrafen
4.2

t/m

4.4

worden

de

drie

hoofdthema's

-motieven,

ervaringen

en

toekomstplannen- besproken. Hierbij worden naast een algemene beschrijving
veel citaten uit de interviews

gehaald ter illustratie. In paragraaf 4.5 wordt

besloten met een samenvatting van de interviewstudie en een vooruitblik op het
toetsende vervolg hierop in hoofdstuk 5.

4.1

Onderzoeksvragen en onderzoekspopulatie

De verkennende studie had als doel informatie te verzamelen bij leerlingen uit het
middelbaar agrarisch onderwijs (MAO) waarmee in een volgend stadium een
schriftelijke

vragenlijst

kon

worden

opgesteld

(zie

paragraaf

3.1).

De

onderzoeksvragen voor deze deelstudie zijn direct afgeleid van de hoofdvraag
van dit onderzoek en luiden:
1.

Verschillen de motieven van vrouwelijke en mannelijke leerlingen voor de
keuze van een agrarische studierichting?

2.

Verschillen de ervaringen van vrouwelijke en mannelijke leerlingen in een
niet-traditionele studierichting?

3.

Verschillen de toekomstplannen van vrouwelijke en mannelijke leerlingen na
het afronden van een agrarische opleiding?

4.

Zijn er verklaringen voor de verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke
leerlingen te geven?

De hierboven genoemde vragen zijn bewust heel breed gehouden omdat het in
deze deelstudie gaat om een verkennend onderzoek, waarbij het de bedoeling is
de onderzoekspopulatie nader in kaart te brengen. Uit het literatuuronderzoek in
hoofdstuk 2 kwamen aanwijzingen dat er verschillen kunnen bestaan tussen
meisjes en jongens in motieven voor schoolkeuze, ervaringen op school en
toekomstplannen. In dit deelonderzoek wordt gezocht naar nadere aanwijzingen
over het bestaan van deze verschillen en naar mogelijke verklaringen voor die
verschillen.
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Er is voor het uitvoeren van het onderzoek gebruik gemaakt van een themalijst
aan de hand waarvan de interviews zijn afgenomen (zie bijlage 1). Met behulp van
deze lijst zijn motieven, ervaringen en toekomstplannen van de leerlingen in kaart
gebracht. In dit stadium van het onderzoek ging het vooral om het verkennen van
de situatie om de hypotheses voor de toetsende studie te kunnen aanscherpen.
De meeste achtergrondfactoren die in 3.1 zijn beschreven worden in de interviews
nagevraagd (agrarische herkomst, vooropleiding, leerjaar, leeftijd) of zitten in de
onderzoeksopzet verweven (token). De variabele sekse-identiteit is niet expliciet
opgenomen in de interviews omdat er een aparte meting nodig is om sekseidentiteit vast te stellen, wel is gevraagd naar het 'type' leerling (zie paragraaf
4.3.3).
De verkennende studie is als volgt verwerkt en geanalyseerd. Alle interviews zijn
opgenomen op geluidsband en later letterlijk uitgetypt. Deze teksten zijn
vervolgens per thema geanalyseerd door waar mogelijk

de voorkomende

antwoorden te turven of door antwoorden op inhoud te groeperen. Zo ontstond
per thema een globaal beeld van de antwoorden van de geïnterviewden. De
analyse was enerzijds gericht op het opsporen van verschillen tussen meisjes en
jongens, anderzijds op het aanleveren van voorbeelden voor de kwantitatieve
studie.
De keuzes die gemaakt zijn bij de opzet van het onderzoek zijn beschreven in
paragraaf 3.2.1 en 3.2.2. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op twee MAOscholen in middelgrote steden in Drente (school A) en Brabant (school B). Op
beide

scholen

worden

de

studierichtingen

veehouderij

en

bloemschikken

aangeboden, alsmede enkele andere studierichtingen. Op de school in Drente
zaten in het schooljaar 1993/94 in totaal 583 leerlingen, op de school in Brabant
waren dat er 765 (ministerie van LNV, 1993). In totaal zijn 42 leerlingen
geïnterviewd, 16 jongens en 26 meisjes. Alle mannelijke leerlingen uit de richting
bloemschikken en alle vrouwelijke leerlingen uit de richting veehouderij waren
'tokens'. De leeftijd van de leerlingen varieerde van 16 tot 20 jaar.
De samenstelling van de onderzoekspopulatie is weergegeven in tabel 4.1.
Tabel 4.1 Onderzoekspopulatie van de verkennende studie naar school van herkomst,
geslacht en studierichting.
Bloemschikken
meisjes
jongens
school A
school B
Totaal

8
7
15

Veehouderij
jongens

meisjes

4

6

4
8

5
11

4
4
8

Totaal
22
20
42
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De vooropleiding van de leerlingen is meestal LAS

1

of MAVO, soms een

combinatie van beide, bijvoorbeeld als de leerling begonnen is op de MAVO maar
tussentijds is overgestapt naar de LAS.

Een overzicht van de vooropleidingen

van de geïnterviewde leerlingen staat in tabel 4.2.
Tabel 4.2 Vooropleiding van de leerlingen naar studierichting en geslacht.
Bloemschikken
Veehouderij
jongens
meisjes
jongens
vooropleiding
meisjes
3
5
LAS
4
4
1
LAS na overstap van MAVO
4
2
2
6
3
MAVO
4
anders
1
3
11
8
totaal
15
8
Om iets meer te weten over de agrarische achtergrond van de leerlingen is
gevraagd of hun ouders een agrarisch bedrijf hebben. Vrouwelijke leerlingen zijn
minder

vaak

afkomstig

van

een

agrarisch

bedrijf

dan

mannelijke

en

bloemschikleerlingen (v/m) minder vaak dan veehouderijleerlingen. In tabel 4.3 is
weergegeven wat de herkomst van de leerlingen is.
Tabel 4.3 Herkomst van de leerlingen naar studierichting en geslacht.
Veehouderij
Bloemschikken
meisjes
jongens
agrarische herkomst
meisjes
jongens
5
6
wel agrarische herkomst
3
3
6
2
geen agrarische herkomst
12
5
Over het algemeen zijn de interviews met de meisjes uitgebreider dan die met de
jongens. Dat kan komen doordat de meisjes en de jongens door verschillende
interviewers zijn ondervraagd. Omdat echter dezelfde vragen zijn gesteld en de
interviewers onderling hun methode hebben uitgewisseld is het waarschijnlijker
dat de jongens kortere antwoorden hebben gegeven en minder uitweiden. Dit
gegeven leidt ertoe dat de informatie van de jongens soms beperkter en
beknopter is dan die van de meisjes.

In dit hoofdstuk wordt de afkorting LAS (Lagere Agrarische School) gebruikt in plaats van de nieuwe term
VBO-groen. Ten tijde van de interviews was de naamswijziging van LAS in VBO-groen net ingevoerd, maar
de geïnterviewden spreken allen nog over de hen bekende term LAS. Om de interviews zo letterlijk mogelijk
te citeren is besloten hier ook de term LAS te gebruiken.
1
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4.2

Motieven voor opleidingskeuze

In deze paragraaf worden de motieven van leerlingen voor hun opleidingskeuze
beschreven (4.2.1). Naast deze eigen motivatie wordt ook de mening van ouders
en bekenden over de keuze weergegeven (4.2.2), omdat uit literatuur (zie
hoofdstuk 2.2.1) is gebleken dat de mening van 'relevante anderen' een rol zou
kunnen spelen bij (vakken)keuze. In paragraaf 4.2.3 wordt nog stilgestaan bij de
keuze van leerlingen voor een 'mannen'- of 'vrouwenberoep'. Het is voor meisjes
nog steeds niet erg gebruikelijk om een richting als veehouderij te kiezen,
evenmin als het voor jongens voor de hand ligt dat ze bloemschikken kiezen. Het
is interessant te weten hoe leerlingen zelf over deze keuze denken. Het zou
kunnen dat zij juist extra gemotiveerd zijn omdat hun keuze een bijzondere is.

4.2.1 Motieven
Om een beeld te krijgen van alle mogelijke motieven die een rol spelen bij de
keuze van de opleiding veehouderij of bloemschikken is gevraagd waarom
leerlingen voor deze opleiding gekozen hebben. In tabel 4.4 a en b worden de
motieven van de leerlingen in telegramstijl weergegeven. Er is bewust niet verder
gekwantificeerd omdat het in deze verkennende studie de bedoeling is de
informatie zo breed mogelijk te presenteren (zie ook paragraaf 3.2.4). Uit de
interviewgegevens blijkt dat de keuze in veel gevallen niet op één motief stoelt,
maar dat er meerdere factoren tegelijk een rol spelen. De elementen die het
vaakst terug te vinden zijn in de antwoorden zijn: interesse (het 'leuk' vinden) en
toekomstperspectief (ouderlijk bedrijf overnemen of goede werkgelegenheid). Ook
wordt vaak genoemd dat deze opleiding op de MAS een logisch vervolg is op de
vooropleiding op de LAS (=het VBO-groen). Een aantal keer wordt de keuze
weergeven als een 'restkeuze': 'ik wist niets anders en bloemen leek me wel leuk,
dus heb ik dat maar gekozen'. De motivatie is in dit geval niet per sé negatief,
maar ook niet zo positief gemotiveerd als die van andere leerlingen. Verder zijn er
elementen te herkennen die specifiek gelden voor een agrarische opleiding zoals
een beroep in de buitenlucht, werken met planten en dieren, geen kantoorbaan.
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Tabel 4.4a Ruwe weergave van de motieven voor opleidingskeuze van leerlingen naar
geslacht in de richting bloemschikken.
jongens
meisjes
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

AM5 bloemen leuk, andere mogelijkheden
vielen af
AM6 van jongs af aan al interesse in planten
en dieren en na de LAS werd het bloemen
AM7 je gaat verder met waar je al mee bezig
was op de LAS, dus door naar MAS
AM8 eerst gekozen voor bloementeelt maar
dat viel tegen, bloemschikken is leuk
AM11 eerst CIOS maar vanwege rugklachten
andere keuze. Bloemen zijn leuk, dus
vandaar
AM 12 via stage in KMBO op bloemen
uitgekomen, leuk, creatief
AM13 wilde eerste milieukunde maar dat viel
tegen, bloemschikken leek leuk
AM14 wilde eigenlijk naar MEAO maar
doorstroom van LAS naar MAS was
makkelijker en ook wel leuk
BM4 bloemen altijd al leuk, iets creatiefs
BM5 bloemen beviel me beter dan dieren
(doorstroom LAS)
BM6 na LAS kiezen tussen VAP en bloemen,
bloemen was dichtbij en makkelijker
BM7 bloemschikken wel leuk op de LAS en
meer kans op werk dan met dieren
BM8 bloemen hartstikke leuk, meer kans op
betaald werk dan met dieren
BM10 bloemen leuk ook meer kans op werk
dan in veehouderij
BM11 bloemen leuk in vakantiewerk

•
•
•
•
•
•
•
•

AJ1 via LAS bloemschikken, gedoe in zo'n
winkel is leuk. MBO diploma is basis voor
toegang conservatorium
AJ2 via LAS bloemschikken , bloemen zijn
leuk
AJ3 wilde andererichtingmaar via
verkeerde voorlichting in bloemen, nu toch
leuk
AJ4 op LAS bloemschikken en het leek wel
leuk
BJ1 thuis de bloemenzaak overnemen
BJ2 na de LAS vervolgopleiding en spreekt
al lang aan
BJ3 na de LAS, spreekt aan
BJ4 doorstroom na de LAS, het gedoe in
een bloemenwinkel spreekt aan

Bij de bloemschikleerlingen is interesse in planten en bloemen ('bloemen zijn
leuk') een belangrijk motief voor de opleidingskeuze. Die interesse is soms
ontstaan op de LAS. Een ander motief wat

genoemd wordt is perspectief op

werk: sommigen twijfelen over een richting met dieren of landbouw maar kiezen
vanwege de slechte perspectieven op werk in die richting toch voor de
bloemensector. Verder is 'doorstroom' van LAS naar MAS een reden die
genoemd wordt. Weer anderen hebben eigenlijk niet vanuit een positieve
instelling voor deze richting gekozen maar als alternatief wat overbleef omdat
andere opties niet mogelijk waren of als 'gemakskeuze' (ik wist niet wat ik anders
moest kiezen). Er zijn geen opvallende verschillen tussen meisjes en jongens,
hooguit een verschil in nuancering van de motivatie. Jongens omschrijven hun
interesse vaker als interesse voor 'het gedoe met een winkel' terwijl meisjes die
toevoeging niet maken, zij hebben interesse in 'bloemschikken' en omschrijven
dat niet nader.
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Enkele citaten ter verduidelijking:
'bloemen leek me gewoon het leukste, gewoon om met bloemen te werken,
levende dingen en iets maken waar je tevreden over bent' (meisje,
bloemschikken)
'ja omdat ik natuurlijk al op de agrarische school zat. En wat er allemaal bij komt
kijken als je een bloemenzaak hebt, dat vind ik wel leuk' (jongen, bloemschikken)
'op de LAS kregen we bloemschikken en dat vond ik wel leuk dus ben ik maar
doorgegaan' (meisje, bloemschikken)
' ik vond dierenhoudehj ook wel leuk maar ja, ik moest toch kiezen en toen dacht
ik met bloemschikken heb je misschien toch meer kans om later te werken en zo.
Dus en bloemschikken vind ik ook leuk' (meisje, bloemschikken)
'eh waarom ik gekozen heb voor deze school, nou het is een vervolgopleiding dan
natuurlijk voor mij, en vroeger was ik altijd al bezig met bloemen en het heeft me
eigenlijk altijd al aangesproken en zo' (jongen, bloemschikken)
'ik kies niet speciaal voor het bloemschikken zelf, maar ik heb altijd gewerkt bij
een bloemenzaak. En wat er allemaal omheen hangt dat vind ik leuk zo met zo'n
winkel' (jongen, bloemschikken)
'ik wilde eigenlijk naar het CIOS maar ik kreeg last van mijn rug en toen moest ik
iets anders. Ik vond bloemen altijd heel leuk om mee te werken en toen dacht ik,
dan doe ik zoiets' (meisje, bloemschikken)
Bij de veehouderijleerlingen zijn vooral interesse en toekomstperspectief te
herkennen, terwijl een enkeling de doorstroom van LAS naar MAS noemt. Hier is
een duidelijke scheiding tussen de motieven van jongens en meisjes zichtbaar.
Jongens willen vaker het ouderlijk bedrijf overnemen terwijl meisjes meer vanuit
interesse voor dieren voor de richting veehouderij hebben gekozen. De leerlingen
die het ouderlijk bedrijf willen overnemen zijn het meest direct in hun motivatie,
hun enige doel is dat bedrijf overnemen.
Enkele citaten hierover:
'nou kantoorwerk is niets voor mij, ik moet graag buiten zijn. En toen dacht ik eerst
paardenhouderij maar daar zit haast geen werk in en nou, dan kijk je eens verder
en dan denk je aan andere dieren en zo kwam ik dus op veehouderij' (meisje,
veehouderij)
'we hebben thuis een akkerbouwbedrijf maar daar vond ik niets aan, met beesten
omgaan vind ik veel leuker. Nou en ze krijgen hier een nieuwe opleiding , kleine
huisdieren en dat lijkt mij hartstikke leuk, daarom ben ik hier op de
veehouderijafdeling gekomen' (meisje, veehouderij)
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'we hebben zelf een melkveehouderijbedrijf. En eh ja, die wil ik later overnemen
en daarom moet ik toch ja eh, cursus gehad hebben' (jongen, veehouderij)
'ik ben naar de LAS gegaan en ja, daar wil je toch eigenlijk wel verder en als het
goed is hierna weer de HAS' (jongen, veehouderij)

Tabel 4.4b Ruwe weergave van de motieven voor opleidingskeuze van leerlingen naar
geslacht in de richting veehouderij.
jongens
meisjes
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

AM1 geen kantoorbaan, buiten zijn, in •
paarden geen betaald werk, dus andere •
dieren
AM2 met beesten omgaan is leuk, richting •
kleine huisdieren
AM3 geen zin in havo, iets met dieren, •
•
grote beesten
AM4 wilde iets met dieren, en dit was de •
opleiding die het beste aansloot
AM9 altijd al interesse in landbouw, met •
•
koeien trok aan
AM10 vroeger thuis bedrijf gehad, wil door
in de varkens
BM 1 wil het bedrijf van vriend overnemen
BM2 wil bedrijf beginnen
BM3 na de LAS is het logisch om naar de
MAS te gaan, met handen werken en met
dieren
BM9 had altijd al interesse in boerenbedrijf,
het trekt me aan
BM12 wil thuis het bedrijf overnemen

AJ5 thuis bedrijf overnemen
AJ6 eigenlijk naar politieschool, intussen is
MAS leuk
AJ7 zou thuis wel willen overnemen maar dat
is te klein, dus interesse
AJ8 bedrijf overnemen
BJ5 thuis bedrijf overnemen
BJ6 na de LAS wil je verder naar de MAS en
hierna naar de HAS
BJ7 thuis bedrijf voortzetten
BJ8 thuis bedrijf overnemen

4.2.2 Mening van ouders en anderen over keuze
Als onderdeel van de vraag naar opleidingskeuze is gevraagd wat de ouders,
zowel vader als moeder, van de keuze vonden. Uit de antwoorden in de interviews
blijkt dat met name bij de meisjes ouders wel eens bezwaar hebben tegen de
school- of richtingskeuze van hun dochter. Vooral in de richting veehouderij is er
bij een aantal vaders en moeders weinig vreugde over de gekozen richting. In
sommige gevallen is niet zozeer de richtingskeuze maar het niveau van de
opleiding een bezwaar, de ouders hadden hun dochter liever naar een hoger
niveau (HAS of 4-jarige MAS-opleiding) zien gaan. Bij de

bloemschikkers

stemmen de meeste ouders wel in met de keuze. In tabel 4.5 worden de
meningen van ouders over de keuze van hun dochters weergegeven.

66

Hoofdstuk 4

Tabel 4.5 Mening van ouders over de school- en richtingskeuze van hun dochter.
mening

•

•

•

•
•
•

Bloemschikken
vader
moeder

wel goed
heel leuk

8
1

g

zelf weten

3

2

maakt niet uit

1

1

niet zo'n goed idee

1

Veehouderij
vader*
moeder*

3

geen contact/ouder overleden
1
* 1 veehouderijmeisje heeft deze vraag niet beantwoord.

3
2

4
3

4

3

1

Bij de jongens ziet het beeld er iets anders uit. Veel ouders vinden de keuze van
zoon 'wel goed' of zeggen dat hij het 'zelf moet weten'. De keuzevrijheid lijkt groot,
eigenlijk alle ouders staan achter de opleidingskeuze van hun kind. Slechts één
vader vindt de keuze van zijn zoon niet zo'n goed idee, omdat hij een slechte
indruk heeft van de MAS en hij van mening is dat zijn zoon thuis in het bedrijf
meer zou leren; Bij jongens zijn vader en moeder het vaker eens dan bij de
meisjes. Tabel 4.6 geeft een overzicht van de mening van de ouders over de
keuze van hun zoon.
Tabel 4.6 Mening van ouders over de school-en richtingskeuze van hun zoon.
mening
• wel goed
• zelf weten
• staan achter je
• slechte indruk MAS
• ouder overleden

Bloemschikken
vader
moeder
4
3
4
3
2

Veehouderij
vader
moeder
4
5
2
3
1
1

Enkele citaten:
'mijn vader die had liever dat ik op de koksschool bleef, daar leerde je echt voor
iets en dat doen we hier eigenlijk niet. Mijn moeder vond het wel goed' (meisje,
veehouderij)
'hij vindt het wel goed denk ik, om een opvolger te hebben. En mijn moeder vindt
het ook wel goed denk ik' (jongen, veehouderij)
'mijn moeder vond het niet zo'n goed idee, die had liever dat ik iets in de
verpleging ging doen. En mijn vader die maakt het niet zoveel uit maar liever niet
een beroep op de agrarische school, die had liever gehad dat ik naar de bank was
gegaan' (meisje, veehouderij)
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'Thuis vonden ze het hartstikke leuk want ik heb verder nog drie zussen en die
hebben verder niet zoveel interesse in de boerderij, dus toch iemand is wel leuk..
Mijn vader ziet het helemaal zitten: 'toch een boerenzoon' zegt-ie dan!" (meisje,
veehouderij)
'mijn vader zegt je moet gewoon een vak kiezen wat je zelf leuk vindt en dat was
dus tuinen, bloemen. Ja hij vond het een goede keus. En mijn moeder denk ik
gewoon hetzelfde, die staat ook gewoon achterje' (jongen, bloemschikken)
'mijn vader vond het wel goed ja. Ik moet toch mijn eigen beslissingen maken, dat
is voor mijn toekomst' (jongen, bloemschikken)
'mijn vader, ehm, ja die vindt het wel leuk ja, als ik met een bloemstuk thuiskom
dan kijkt hij er even naar en verder eigenlijk niks, maar mijn moeder die vindt het
hartstikke leuk dat ik dat doe, want ze zegt je hebt daarna ook nog een toekomst,
want bloemen die gaan er nooit uit zegt ze' (meisje, bloemschikken)
Behalve naar de mening van de ouders is ook gevraagd naar de mening van
vrienden en docenten van de vorige school. Met name de meisjes in de richting
veehouderij krijgen wel eens te horen dat anderen aan hun keuze moeten
wennen. In hun antwoorden maken de meisjes echter wel duidelijk dat ze zelf voor
honderd procent achter hun keuze staan en dat anderen zich daar niet mee
moeten bemoeien. Er is bij de omgeving nogal wat onbekendheid met de
mogelijkheden van een agrarische opleiding. Er komen soms opmerkingen
waaruit

blijkt

dat

het

beroep

'boer"

niet

erg

in

aanzien

is.

Ook

de

bloemschikopleiding wordt door buitenstaanders onderschat, men denkt aan een
soort cursus en niet aan een MBO-opleiding van 3 of 4 jaar. Onbekendheid met
de opleidingen maakt dat -met name de meisjes- zich nader moeten verklaren.
Jongens wijden in hun interviews niet uitgebreid uit over de mening van anderen,
het is ze niet opgevallen wat anderen van hun keuze vonden of ze gaan ervan uit
dat anderen hun keuze logisch vinden omdat het een doorstroom is van LAS naar
MAS. Specifieke reacties op de keuze voor bloemschikken door jongens worden
maar door één jongen genoemd.
Citaten:
'nou het was wel iets dat zij nooit gekozen zouden hebben. Dat hoor je iedere keer
als je zegt van welke school doe je, nou als je dan zegt de middelbare agrarische
school, nou dan flikkeren ze zowat achterover zo van 'wat doet die daar dan'. De
meesten die denken dan meteen, oh bloemschikken, maar nee, veehouderij, en
dan zijn ze echt heel verbaasd. Interviewer: 'En wat zeg je dan tegen hun?' 'nou,
dat het mijn keuze is en daar hebben ze niks mee te bemoeien natuurlijk. Maar nu
zijn ze er wel aan gewend en de meesten die zeggen nu ook wel 'goh, toch wel
leuk eigenlijk' (meisje, veehouderij)
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'nou ze vonden het eigenlijk wel gek, maar omdat ik er eigenlijk heel openlijk over
praatte en van het begin af aan had gezegd dat ik die richting op wou dan staan
ze niet meer raar te kijken, en als ze je achtergrond weten dan al helemaal niet'
(meisje, veehouderij)
'de decaan van die andere school die vond dat ik beter bloementeelt kon doen,
want nou bloemschikkunst, wat moet je daar nou mee..' Qongen, bloemschikken)
' op de groenschool (VBO-groen, QK) daar ben je continu bezig met al die vakken.
En dan kijken ze er ook niet raar van op als je zegt ik ga bloemschikken doen'
(jongen, bloemschikken)
' nou, wel goed denk ik. het is eigenlijk een vervolgopleiding op de LAS en bijna de
helft van de LAS gaat naar de MAS, dus eh' Qongen, veehouderij)
'leuk, normaal, want eigenlijk de meesten die daar (VBO, QK) vandaan komen
gaan toch hierheen' (jongen, bloemschikken)

4.2.3 Keuze voor een mannen- of vrouwenberoep
De studierichting veehouderij heeft een 'mannelijk'- en de richting bloemschikken
een

'vrouwelijk'

imago.

Dat

imago

heeft

enerzijds

te

maken

met

het

beroepsperspectief en anderzijds met de samenstelling van de leerlingpopulatie in
de studierichting. Bij de richting veehouderij worden de werkzaamheden die
volgens Meijers (1986) passen bij het beroep van veehouder -zoals werken met
tractoren en andere werktuigen, onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen,
materialen en sloten' -in onze cultuur gezien als fysiek zware, technische
handelingen, die met 'mannelijkheid ' geassocieerd worden. Bovendien bestaat de
meerderheid van de leerlingen in de richting uit jongens. Voor meisjes ligt de
keuze voor deze richting niet erg voor de hand.
Het omgekeerde geldt voor bloemschikken, een richting met 'vrouwelijk' imago.
Werkzaamheden die volgens Meijers (1986) horen bij het beroep bloemist zijn
bijvoorbeeld 'met klanten omgaan, maken van bloemstukken, droogbloemen en
plantenbakjes'; werkzaamheden die in onze cultuur eerder gezien worden als
'vrouwelijke' activiteiten. Voor jongens is de keuze voor deze richting niet
vanzelfsprekend. Bij de meeste leerlingen is dit onderwerp in de interviews ter
sprake gekomen. Vinden zij hun richting een mannen- of vrouwenrichting en hoe
verklaren ze hun eigen positie daarin?
Bij de bloemschikkers zijn de meningen verdeeld, maar de meerderheid van
meisjes en jongens vindt dat bloemschikken geen vrouwenberoep is. Zij baseren
hun uitspraak op de waarneming dat in bloemenwinkels de eigenaar vaak een
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man is. Sommige

leerlingen (v/m) vinden bloemschikken gedeeltelijk

een

vrouwenberoep, zij splitsen de werkzaamheden op in vrouwelijk en mannelijk:
naar de veiling gaan en grote bloemwerken maken is iets voor mannen, het fijne
bloemschikwerk en achter de kassa staan iets voor vrouwen. Een tweetal meisjes
vindt bloemschikken wel een vrouwenberoep, zij vinden het maar niets als een
jongen zich bezighoudt met kleurencombinaties. Eén jongen vindt bloemschikken
een vrouwenberoep omdat het een geschikt beroep is om tijdelijk uit te oefenen of
dat je er part-time bij kunt doen. De bloemschikkers (v/m) hebben ook ideeën
waarom zo weinig jongens kiezen voor bloemschikken: het zou niet stoer zijn,
jongens zouden zich ervoor schamen, hebben het idee dat het vrouwenwerk is of
iets voor homo's of denken dat het tuttig is om met bloemen te werken.
Bij de veehouders vindt geen van de meisjes veehouderij een mannenberoep,
terwijl de meeste jongens dat wel vinden. De jongens noemen daarbij vooral de
fysieke zwaarte van het werk als nadeel voor vrouwen. De meisjes zeggen
daarentegen dat vrouwen het werk net zo goed kunnen als een man en dat voor
fysiek zware klussen wel een oplossing te vinden is. De meisjes spreken hierbij uit
ervaring, ze hebben op stage of in het bedrijf thuis gemerkt dat ze het werk net zo
goed kunnen als een jongen of een man.
De veehouders (v/m) hebben ook wel ideeën waarom zo weinig meisjes voor de
richting veehouderij kiezen. Het werk zou zwaar zijn, veel meisjes zouden bang
zijn om vieze handen te krijgen en het is voor meisjes minder vanzelfsprekend
dan voor jongens om het ouderlijk bedrijf over te nemen.
Zoals ook uit paragraaf 4.2.1 en 4.2.2 al bleek, hebben de leerlingen duidelijke
motieven om voor hun opleiding te kiezen. Dat ze kiezen voor een richting die niet
zou 'passen' bij hun sekse weerhoudt hen er niet van hun keuze door te zetten.
Ze zijn zich er wel van bewust dat andere mensen niet dezelfde keuze zouden
maken.

4.2.4 Samenvattend over motieven voor keuze
Uit

de

interviewfragmenten

blijkt

dat

leerlingen

hun

opleidingskeuze

op

verschillende wijze motiveren. In de motieven zijn vaak de elementen interesse
en/of toekomstperspectief te herkennen, zoals eerder al in literatuur werd
gevonden (zie paragraaf 2.2.3). Verder is doorstroom van LAS naar MAS een
motief dat terugkomt, evenals algemene kenmerken van een agrarische opleiding
zoals buiten zijn en met de handen werken.
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Verschillen tussen meisjes en jongens zijn er vooral bij de richting veehouderij.
Jongens kiezen voor deze opleiding omdat ze het ouderlijk bedrijf willen
overnemen, meisjes vanuit interesse. Bij de bloemschikleerlingen is het verschil
tussen jongens en meisjes niet zo groot: beiden kiezen vooral vanuit interesse en
als logisch vervolg op de LAS. Jongens geven daarbij vooral aan interesse te
hebben in zaken die met een winkel te maken hebben terwijl meisjes dat niet
doen.
Uit de interviewfragmenten blijkt dat jongens weinig tegenstand ontmoeten van
ouders of vrienden ten aanzien van hun opleidingskeuze. Het lijkt erop dat er veel
vrijheid is om zelf te beslissen welke opleiding wordt gevolgd. Bij de meisjes ziet
het beeld er iets anders uit. Zij ondervinden meer weerstand van ouders en
vrienden, met name de meisjes die veehouderij hebben gekozen. Het heeft hen er
echter niet van weerhouden hun keuze door te zetten (anders zaten ze nu niet op
deze school). Voor deze meisjes is de invloed van anderen (zie ook paragraaf
2.2.1) kennelijk niet van zo'n groot belang geweest dat ze hun keuze erdoor
hebben laten beïnvloeden.
Het imago van de studierichting veehouderij als 'mannelijk' en van bloemschikken
als 'vrouwelijk'

is wel bekend

bij de leerlingen, maar degenen die

een

'roldoorbrekende' keuze maken (meisjes veehouderij en jongens bloemschikken)
vinden dat zelf niet erg bijzonder. Voor hen is hun keuze normaal en passend bij
hun interesse of wensen.

4.3

Ervaringen op school

In deze paragraaf worden enkele ervaringen van de leerlingen nader toegelicht. In
de interviews zijn 'ervaringen' heel ruim geoperationaliseerd in vragen als 'hoe
vind je het op school?' 'is het je mee- of tegengevallen?' 'wat vind je van je klas?'
'wat zijn leuke dingen?' wat zijn minder leuke dingen?' 'hoe bevalt je stage?'.
Zoals gezegd in paragraaf 4.1.3 is de analyse vooral gericht op het opsporen van
mogelijke nadelen die verbonden zijn aan het functioneren als eenling in een
meerderheidsgroep van de andere sekse. Het is uiteraard ook belangrijk de leuke
kanten te benoemen, omdat anders -onterecht- een beeld zou ontstaan van
kommer en kwel op de MAS. In paragraaf 4.3.1 wordt ingegaan op de scheve
getalsverhouding in de klassen en de intrede van leerlingen in een dergelijke klas,
op de ervaringen van het 'eenling' zijn in situaties in de klas, op stage of met
docenten. In 4.3.2 wordt een beschouwing gegeven van het 'type' leerling dat
bloemschikken of veehouderij doet, hetgeen mogelijk samenhangt met 'sekse-
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identiteit. In paragraaf 4.3.3 wordt een samenvatting gegeven over het onderwerp
ervaringen.

4.3.1 Ervaringen als eenling
In deze paragraaf worden de ervaringen in de klas beschreven van meisjes uit de
richting veehouderij en van jongens uit de richting bloemschikken, die beide als
eenlingen in hun klas getypeerd kunnen worden. De paragraaf besluit met een
aantal stage-ervaringen van meisjes en jongens.
Meisjes
De intrede van een meisje in een jongensgroep is een fase van wederzijds
wennen. De meeste meisjes maken hier opmerkingen over:
'ze nemen je wel gauw op, dus dat is wel een voordeel. Ze staan eerst wel
afwijzend een beetje, maar langzamerhand kom je er wel in' (meisje, veehouderij)
'ja, een paar weken dan moet je echt aan elkaar wennen, en dan eh, ja, toen ging
het goed en nou gaat het gewoon hartstikke goed' (meisje, veehouderij)
'in het begin was het niet zo leuk eigenlijk. Ja, ze trekken niet zoveel met je op hè,
ze laten je gewoon wat en dan zat ik wel alleen te kijken en zo in de kantine, daar
vond ik niet zoveel aan. Ik ben wel blij dat Wendy en Heidi nou ook in de klas
zitten, dat vind ik leuker" (meisje, veehouderij)
'in het begin heb ik daar echt wel gezeten van 'hoe kijken ze tegen de meisjes
aan', maar daar was ik al snel achter dat dat helemaal niks was om je druk om te
maken' (meisje, veehouderij)
Als iedereen aan elkaar gewend is zijn er nog wat haken en ogen aan de omgang
met de jongens. Er zijn meisjes die aangeven dat het ze prima bevalt in een
jongensklas en er zijn meisjes die aangeven dat het ze af en toe behoorlijk
tegenvalt. Aan sommige dingen (bijvoorbeeld bepaalde omgangsvormen) moeten
de meisjes wennen, andere dingen vinden ze echt niet leuk. Niet leuk is
bijvoorbeeld het geklier van jongens tijdens lessen, seksistische opmerkingen,
uitgelachen worden omdat je iets niet weet. Wel leuk is het erbij horen, het onder
gelijkgestemden te zijn voor wat betreft interesses, en opgenomen worden in de
groep, bijvoorbeeld tijdens een excursie of verblijf op een praktijkschool. Als
meisje doe je er goed aan je op een bepaalde manier op te stellen: gewoon
meedoen en toch jezelf blijven en je er niet te veel van aantrekken.
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'ze jennen je wel een beetje en ze plagen wel een beetje omdat je een meisje bent
natuurlijk. Ja, wij jennen terug gewoon, dan hoor je erbij. Ik vind het niet zo erg, ik
kan er wel om lachen' (meisje, veehouderij)
'het is natuurlijk wel heel andere praat of gespreksstof dan op de MAVO, daar zit
een hemelsbreed verschil in. Het is hier veel grover, nou ik moest er wel aan
wennen (..) je neemt er gewoon niet aan deel' (meisje, veehouderij)
'het is wel kei-gezellig maar ze mogen wel wat minder bot zijn' (meisje,
veehouderij)
'echt, er zijn nogal wat seksistische opmerkingen en zo, dan denk ik van nou, het
kan wel een beetje minder' (meisje, veehouderij)
'en dan zitten dat andere meisje en ik zo van ja, we snappen het niet meneer, kunt
u het nog een keer uitleggen en dan zitten hun allemaal te lachen en u uit te
schelden en zo, dat is wel het enigste nadeel' (meisje, veehouderij)
Jongens
De jongens bij bloemschikken hebben over het algemeen weinig bezwaren tegen
hun positie in een meidenklas. Zij merken op dat het anders is in een klas met
meisjes dan in een klas met jongens, omdat de omgang met meisjes anders is.
Een meidenklas wordt doorgaans wel gezellig gevonden, hoewel sommige
jongens er geen bezwaar tegen zouden hebben als de verdeling wat meer in
evenwicht zou zijn. De opmerkingen van de jongens hebben vooral betrekking op
de communicatie: jongens onderling maken andere grappen en hebben andere
gespreksonderwerpen, er wordt vaak stoer en 'groot' gedaan. In een meisjesklas
is het gezelliger, er wordt meer 'geouwehoerd en gekletst' maar de klas zou
misschien rustiger worden met meer jongens. Citaten hierover van de jongens:
'Meer jongens zou leuker zijn, want, gewoon, kun je een beetje meer lol mee
hebben, denk ik. Om dezelfde grappen lachen. Ik kan wel goed met meisjes
opschieten maar ik denk wel dat het leuker is als eh, je gaat toch gauwer met
jongens om dan met meisjes. Maar ik vind het niet erg zoals het nu is, maar als er
meer jongens inzaten vond ik het leuker" (jongen, bloemschikken)
'ik vind het zo prima. Als je met veel jongens zit is het anders, stoerdoen en
grootdoen en zo' (jongen, bloemschikken)
'met jongens praat je heel anders, een beetje groot doen is dat dan he? en het is
hier zo lekker ouwehoeren en kletsen en zo. je wordt er wel heel anders van, ik
wel in ieder geval' (jongen, bloemschikken)
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ja, lekker rumoerig, met de meisjes kan ik ook goed buurten en zo. we zitten
meestal met heel de klas bij elkaar (..)' (jongen, bloemschikken)
Bovengenoemde uitspraken zijn afkomstig van meisjes en jongens die zich in een
minderheidspositie in de klas bevinden. Hun klasgenoten hebben echter ook hun
mening over 'jongens-' en 'meisjesklassen. Een jongensklas is volgens de meeste
veehouderij-jongens wel goed zo, hoewel sommigen het wel leuk vinden als er
een paar meisjes inzitten. Met meisjes erbij wordt de groep wat rustiger en
gedragen de jongens zich beschaafder.
Een meisjesklas heeft volgens de bloemschik-meisjes als voordeel dat het
gezellig is, als nadeel dat er veel groepjes worden gevormd en dat er vaak
gegiecheld en geroddeld wordt. Een paar jongens toevoegen aan een meisjesklas
zou die klas rustiger maken. Ook wordt

(door meisjes!) opgemerkt dat het als

enige meisje tussen de jongens makkelijker is dan als enige jongen tussen de
meiden. Jongens zouden toleranter zijn ten opzichte van een meisje terwijl een
jongen gepest wordt door een groep meiden. Een jongen in een meisjesgroep
loopt het risico 'zelf een halve meid' te worden.
Stage
Naast ervaringen in de klas is gevraagd naar ervaringen op stage. De ervaringen
zijn overwegend positief: de leerlingen (v/m) waarderen het bijzonder om een dag
of een langere periode in de praktijk te werken. Naast de positieve berichten zijn
er echter ook kanttekeningen te maken. Vrouwelijke leerlingen uit de richting
veehouderij vertellen dat ze soms niet alle werkzaamheden mogen uitvoeren van
hun baas. De veehoudsters wijten dit zelf aan het feit dat ze een meisje zijn en dat
de boer hen bepaalde dingen niet toevertrouwt. De reacties van de meisjes hierop
verschillen: sommigen vinden het niet erg, zij vinden het logisch dat de
stagebieder eerst de kat uit de boom wil kijken, anderen vinden het niet leuk en
willen zich juist extra 'bewijzen'. Het gebeurt soms ook dat stagebieders meisjes
andere werkzaamheden laten verrichten dan jongens. Meisjes helpen bijvoorbeeld
vaker de boerin, bijvoorbeeld met de afwas, terwijl dat soort werkzaamheden aan
jongens niet wordt gevraagd.
Het 'niet mogen uitvoeren' van bepaalde werkzaamheden is echter niet beperkt
tot de meisjes uit de richting veehouderij, ook jongens uit beide richtingen en
meisjes

uit de

richting

bloemschikken

geven

aan dat ze lang

niet

alle

voorkomende werkzaamheden op hun stageadres mogen uitvoeren. Soms krijgen
ze weinig zelfstandigheid, soms is er ruzie met de baas of bazin. Het niet mogen
uitvoeren van bepaalde werkzaamheden hoeft dus niet specifiek aan de sekse
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van de leerling gerelateerd te zijn. Het kan zo zijn dat de stagebieder geen risico
wil nemen, bijvoorbeeld als het gaat om werkzaamheden die de productie
beïnvloeden. Ook kan in de verzekering van de stagebieder zijn opgenomen dat
stagiaires niet alle handelingen mogen verrichten. In beide voorbeelden zal de
stagebieder ook een jongen 'niets laten doen'. Maar waarschijnlijk hebben de
meisjes van veehouderij wel gelijk als ze zeggen dat stagebieders

een

afwachtende houding aannemen naar hen toe: het is (nog) niet zo gebruikelijk dat
een meisje deze richting kiest. Doorgaans verdwijnen deze 'vooroordelen' als het
meisje een aantal keer is geweest en zich heeft 'bewezen'.
Citaten:
'omdat ik dan 'n wicht ben moet ik ook wel koffie zetten en zo weet je wel, en die
boer zit dan grapjes te maken van 'och, ik wil wel een stagiaire weer hebben maar
dan moet het een meid wez'n, ik wil geen jongen meer hebben'. Nee, hij vindt het
hartstikke leuk' (meisje, veehouderij)
'je hebt wel het nadeel dat je een meisje bent, als je een stage-adres gaat bellen
en je zegt je naam dan zeggen ze van 'we hebben geen stage' of 'je bent een
meisje, we hoeven je niet" (meisje, veehouderij)
'ze moeten eerst een keer kijken en dan staan ze efkes te kijken, want ja, ik
bedoel, een meisje op de trekker, dan willen ze gewoon eens zien hoe dat gaat en
als het dan goed gaat dan zeggen ze 'laat maar rijden' en de volgende keer dan
vinden ze het gewoon gewoon' (meisje, veehouderij)
'en toen op een gegeven moment moest ik gaan stagelopen en toen zeiden ze
ook van 'ge bent het eerste meske hier, ik heb gewoon vertrouwen in u en we zien
wel wat ervan komt'. Nou en het is iedereen zo goed bevallen dat ik elke keer kan
terugkomen daar (meisje, veehouderij)
1

'als ze zo praten in het begin dan zal ik eens even laten zien dat een vrouw niks
minder is als een man, hoor (meisje, veehouderij)
1

4.3.2 Het 'type' leerling dat bloemschikken of veehouderij doet
Uit de interviews is op te maken dat de meeste meisjes in de richting veehouderij na een periode van wennen- weinig moeite hebben met een meerderheid aan
jongens. Sommige meisjes zeggen dat ze altijd al beter met jongens overweg
konden dan met meisjes, of dat ze blij zijn dat ze nu over dezelfde interesses
kunnen praten. Het lijkt erop dat de hier geïnterviewde meisjes meer met
mannelijke leerlingen uit hun studierichting gemeen hebben dan met vrouwelijke
leerlingen uit andere richtingen. Het omgekeerde geldt in grote lijnen voor de
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mannelijke leerlingen die bloemschikken doen; zij voelen zich meer thuis bij hun
vrouwelijke klasgenoten waarmee ze de gezamelijke interesse voor het vak
bloemschikken

delen.

Het

zou

kunnen

dat

gezamelijke

interesse

in

de

studierichting de verbindende factor is, maar het is ook mogelijk -maar niet via
deze interviews te toetsen- dat het begrip 'sekse-identiteit' een verklaring biedt.
Vrouwelijke leerlingen in de richting veehouderij zouden dan bijvoorbeeld een
mannelijker 'sekse-identiteit' hebben en zich beter thuisvoelen bij de jongens uit
hun

eigen

studierichting

dan

bij

vrouwelijke

leerlingen

uit

de

richting

bloemschikken. Mannelijke leerlingen in de richting bloemschikken zouden dan
een vrouwelijker 'sekse-identiteit' hebben en zich beter thuisvoelen bij meisjes uit
hun eigen studierichting dan bij mannelijke leerlingen van veehouderij.
Aan de leerlingen is gevraagd of zij zichzelf anders vinden dan iemand van
hetzelfde geslacht die de tegenovergestelde studierichting doet. Jongens uit de
richting veehouderij zijn allemaal van mening dat jongens van bloemschikken
'andere types' zijn. Veehouders typeren zichzelf als ruwer en boerser en komen
naar

school vanuit

het motief om

het ouderlijk

bedrijf

over te

nemen.

Bloemschikkers worden getypeerd als stadser, fijner en netter. Veehouders
denken dat bloemschikkers vanuit een andere motivatie voor hun richting kiezen
dan zijzelf. Volgens één jongen zijn bloemschikkers gemotiveerder omdat ze
bewust die richting kiezen en niet vanuit het gemak hun vader opvolgen, een
andere jongen vindt bloemschikkers juist minder gemotiveerd omdat ze in zijn
ogen niet met een duidelijk doel voor de opleiding kiezen. Jongens uit de richting
bloemschikken denken omgekeerd ook dat er verschil is tussen hen en
veehouders. Veehouders doen volgens hen stoer en 'groot', gebruiken andere
taal en zijn vaak van boerenafkomst. Zij kunnen een bedrijf overnemen terwijl
bloemschikkers 'hun eigen richting zoeken'.
Meisjes uit de richting veehouderij vinden dat meisjes die bloemschikken doen
netjes zijn in gedrag en kleding, heel anders dan zij zelf. Meisjes uit de richting
bloemschikken hebben een minder uitgesproken mening over veehoudsters.
Sommigen zien weinig verschil met zichzelf, anderen vinden veehoudsters
'boerinnen' en heel andere types.
In hoeverre deze meningen over andere leerlingen werkelijk kloppen en in
hoeverre het vooroordelen zijn is niet vast te stellen. Feit is wel dat leerlingen van
deze twee verschillende studierichtingen van elkaar denken dat ze anders zijn, in
houding, kleding en gedrag. Vanuit zichzelf als referentie nemen ze de leerlingen
van de andere studierichting waar als verschillend van zichzelf.
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4.3.3 Samenvattend over ervaringen op school
Uit de interviewfragmenten van paragraaf 4.4.1 ontstaat de globale indruk dat de
positie van vrouwelijke leerlingen als eenling in een groep mannelijke leerlingen
moeilijker is dan die van mannelijke leerlingen als eenling in een groep vrouwelijke
leerlingen. De vrouwelijke leerlingen uit de richting veehouderij noemen een
aantal concrete voorbeelden. Het is in het begin wennen in een jongensgroep.
Door 'jezelf te blijven' verloopt het acclimatisatieproces doorgaans goed. Maar
eenmaal geaccepteerd in een jongensgroep blijven het taalgebruik, ruig gedrag,
uitgelachen worden en bepaalde opmerkingen niet leuk.
Andere dingen zijn wel leuk, zoals het praten over de gezamelijke interesse voor
veehouderij, opgenomen zijn in de groep en er echt bijhoren. Op stage krijgen
vrouwelijke leerlingen in de veehouderij

wel eens te maken met vooroordelen

waardoor ze bepaalde werkzaamheden niet mogen doen. Ook

jongens in de

richting veehouderij en leerlingen (v/m) bloemschikken zeggen echter wel eens
dat ze niet alles mogen doen van hun stagebieder. Hoewel de sekse bij meisjes in
de veehouderij waarschijnlijk wel een rol speelt, is het dus niet de enige reden
voor het niet mogen doen van bepaalde werkzaamheden.
Jongens bij bloemschikken noemen eigenlijk geen nadelen van hun positie in een
meisjesklas. Sommigen zouden het niet erg vinden als er wat meer jongens in hun
klas kwamen, anderen vinden het prima zo.
Een poging iets over 'sekse-identiteit' of 'type leerling' te zeggen is moeilijk aan de
hand van interviews. Leerlingen uit beide studierichtingen typeren zichzelf als
'anders' dan leerlingen van de andere studierichting. In hoeverre er ook werkelijk
verschillen zijn is met deze interviews niet vast te stellen. Het zou kunnen dat
vrouwelijke leerlingen in de richting veehouderij 'mannelijker" zijn dan vrouwelijke
leerlingen bloemschikken. Het zijn daarmee geen 'mannen' want ze ergeren zich
aan 'mannelijk' gedrag als stoer doen en grof taalgebruik. Het zou kunnen dat
mannelijke

leerlingen

in de richting

bloemschikken

'vrouwelijker"

zijn

dan

mannelijke leerlingen veehouderij. Hoewel de leerlingen wel aanwijzingen geven
dat er verschillen bestaan, is een objectief oordeel over de sekse-identiteit' in
deze interviews niet vast te stellen vanwege het ontbreken van een directe
'meting' van het begrip.

77

De verkennende studie

4.4

Toekomstplannen

In deze paragraaf worden de toekomstplannen van de leerlingen besproken.
Globaal gezien zijn de toekomstmogelijkheden voor MAO-leerlingen op te splitsen
in doorleren of werken. 'Doorleren' kan op verschillende manieren. Voor een
MAO-leerling uit de driejarige opleiding zijn er verschillende mogelijkheden om
verder te leren. Zij kunnen bijvoorbeeld doorleren binnen het agrarisch onderwijs
in de vierjarige MAO-opleiding of in een opleiding in het leerlingstelstel op MAOniveau. Leerlingen uit de vierjarige opleiding kunnen -als zij tenminste op het MAC*
de doorstroomrichting volgen- doorstromen naar het Hoger Agrarisch Onderwijs
(HAO) of de Agrarische Lerarenopleiding (STOAS). Voor bloemschikkers is de
STOAS de enige doorstroommogelijkheid in agrarisch hoger onderwijs, omdat er
op de HAS geen richting bloemschikken bestaat. Naast doorleren in het agrarisch
onderwijs kunnen de leerlingen uiteraard ook kiezen voor een totaal andere
opleiding op MBO of HBO-niveau, mits de toelatingseisen dat toestaan.
De andere mogelijkheid na het afronden van het MAO is te gaan werken. Zowel
werken in loondienst als in een eigen bedrijf behoren tot de mogelijkheden. Met
een MAO-diploma van de drie- en vierjarige opleiding beschikken de leerlingen
over een middenstandsdiploma waardoor het -op termijn- mogelijk is een eigen
zaak te beginnen.
In paragraaf 4.4.1 worden de toekomstplannen op het gebied van werk of studie
weergegeven. In paragraaf 4.4.2 wordt kort aandacht besteed aan de plannen
voor het privé-leven. Of het volgens de geïnterviewden even gemakkelijk zal zijn
voor meisjes en jongens om werk te vinden staat in paragraaf 4.4.3. In paragraaf
4.4.4 volgt een samenvatting over de toekomstplannen.

4.4.1 Toekomstplannen vergeleken
In alle interviews is gevraagd wat de leerlingen van plan zijn na deze opleiding te
gaan doen. Een overzicht van de antwoorden staat in tabel 4.7 a en b. De
leerlingen zijn voornamelijk afkomstig uit het tweede leerjaar van de MAOopleiding, hetgeen betekent dat ze nog 1 of 2 jaar -respectievelijk voor de drie- en
vierjarige opleiding- naar school moeten. Voor de één is de toekomst dus
dichterbij dan voor de ander. De leerlingen verschillen onderling in de wijze
waarop ze hun toekomst voor zich zien. Een enkeling heeft al duidelijk een plan
dat ten uitvoer zal worden gebracht, anderen noemen meerdere mogelijkheden en
weten nog niet welke optie hen het meest aanspreekt.
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Tabel 4.7a Overzicht van toekomstplannen van leerlingen naar geslacht voor de richting
bloemschikken.
meisjes
jongens
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

AM5 vierjarige als anderen dat ook doen,
werken bij bloemist, weet nog niet. Misschien
op termijn een eigen winkeltje
AM6 opleiding tuintherapie, grootste wens
wel een eigen winkel
AM7 werken bij bloemist, op 25e eigen
winkel
AM8 loondienst bij bloemist
AM11 baan in bloemen voor 20 uur
daarnaast cursus sporttrainer
AM 12 tertiaire opleiding en meesterproef,
daarna iets met interieur en architectuur
AM13 misschien eigen zaak
AM14 misschien lerarenopleiding, misschien
eigen zaak
BM4 weet nog niet, nog niet hele weken
werken, misschien een bedrijf
BM5 diploma halen, niet hele week werken,
misschien in bloemenwinkel, misschien iets
anders (iets nuttigs)
BM6 geen eigen zaak, ergens werken,
verkering krijgen, trouwen, stoppen met
werken
BM7 werken, misschien eigen winkel
BM8 heb al baan bij stagebaas, nu eerst
ervaring opdoen en later eigen winkel
BM10 eerst werken en sparen, dan eigen
zaak
BM11 diploma halen en dan leren voor
automonteur

•
•
•

•
•
•
•
•

AJ1 werken, trouwen, misschien iets in
hulpverlening (iets nuttigs)
AJ2 avondcursus en werken, en als het kan
een eigen winkel
AJ3 werken of leerlingstelsel of jaar
buitenland of vervolgopleiding. Probeer later
eigen winkel
AJ4 leerlingstelsel of cursus, werken en
sparen en dan eigen zaak
BJ1 eerst ergens anders werken dan thuis
in de zaak
BJ2 STOAS, graag leraar worden, eventueel
eigen zaak ernaast
BJ3 eerst paar jaar werken dan eigen zaak
BJ4 weet nog niet, misschien iets anders
leren, misschien werken, misschien eigen
zaak

Bij de bloemschikleerlingen valt op dat sommige leerlingen hun toekomst al
duidelijk voor ogen hebben, vaak in de vorm van werkervaring opdoen en geld
verdienen, waarna ze een eigen bloemenzaak willen openen. Anderen weten het
nog niet precies, zij houden meerdere opties open. Twee leerlingen (een meisje
en een jongen) zeggen dat ze iets 'nuttigs' willen gaan doen, zij vinden
bloemschikken eigenlijk luxe' en zouden iets 'nuttigere' willen doen. Verschillen
tussen jongens en meisjes zijn er niet duidelijk.
Bij de veehouderijleerlingen (tabel 4.7b) valt op dat er een verschil is tussen
leerlingen die een bedrijf kunnen gaan overnemen en leerlingen die niet over die
mogelijkheid beschikken. In deze groep blijkt dat vooral de jongens van agrarische
afkomst zijn. Zij

noemen de overname van het ouderlijk bedrijf als hun

toekomstplan. Dit geldt ook voor twee meisjes, die beiden de opleiding ook met
dat oogmerk zijn begonnen en één meisje dat vanuit interesse met de opleiding
begon en nu een vriend heeft die een bedrijf overneemt. Een schijnbaar verschil
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tussen de toekomstplannen van jongens en meisjes laat zich dus waarschijnlijk
vooral verklaren door de agrarische herkomst.
Tabel 4.7b Overzicht van toekomstplannen van leerlingen naar geslacht voorde richting
veehouderij.
jongens
meisjes
• AJ5 het bedrijf overnemen, en als ik het kan
• AM1 aanvullende cursus in Barneveld voor
doorleren
kaderfunctie. Agrahulp, bedrijfsverzorging het
liefst, maar anders dierenwinkel of dierentuin, • AJ6 politieschool als geplaatst, anders
dan heb je tenminste een baan
detailhandelschool
• AM2 cursussen volgen, niet hele week
• AJ7 als het lukt de HAS, doorleren,
werken, misschien naar de HAS, weet nog
buitenland
niet. Kan nog alle kanten op
• AJ8 maatschap met vader, cursussen
volgen
• AM3 werken, manege of dierenwinkel, geen
• BJ5 thuis bedrijf overnemen
veehouderijbedrijf
• BJ6 naar de HAS en dan iets van de
• AM4 bedrijfsvoorlichting of
veeartsenkant uit, misschien nog meer
vertegenwoordiger, als geen werk dan
doorleren
doorleren HAS of STOAS
• BJ7 HAS of MTS, doorleren en dan werk
• AM9 bedrijf overnemen samen met vriend
zoeken, later bedrijf thuis overnemen
• AM10 stopt met school als geplaatst bij
marechaussee
• BJ8 kadercursussen volgen en eerst ergens
anders gaan werken, dan thuis overnemen
• BM1 stopt met school om te gaan werken,
geld sparen voor overnemen
veehouderijbedrijf vriend
• BM2 eerst cursus in Horst en werk bij
loonwerker, daarna werk zoeken in
bedrijfshulp of KI, eventueel bedrijf beginnen
(buitenland)
• BM3 diploma halen, dan varen op
binnenvaart
• BM9 agrahulp of bedrijfshulp
• BM12 evt leerlingwezen anders deze
vierjarige opleiding afmaken, thuis bedrijf
overnemen
De leerlingen die (thuis) geen bedrijf kunnen overnemen vertonen in grote lijnen
wel overeenkomst. Zij zien hun toekomst vooral in doorleren, hetzij via het HAO of
via cursussen. Een aantal van hen wil werk zoeken in de primaire sector, zoals
bedrijfshulp, voorlichting of agrahulp.

Anderen zoeken het meer buiten de

landbouwsector in de dierenwinkel of manege. En een paar anderen willen iets
heel anders gaan doen (bijvoorbeeld naar het buitenland) en zien de MAOopleiding meer als mogelijkheid een MBO-diploma te halen of als overbrugging.
De leerlingen zien zelf veel mogelijkheden met hun opleiding.
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4.4.2 Toekomstplannen op gebied van privé-leven
Niet in alle interviews met leerlingen is het privé-leven aan bod gekomen.
Sommige vrouwelijke leerlingen vertelden zelf meteen over hun vriend en hun
privé-plannen, anderen niet. Bij 15 meisjes is het privé-leven ter sprake gekomen.
Voor wat betreft de vrouwelijke leerlingen zijn er globaal gezien drie lijnen te
onderscheiden. De eerste lijn is het stoppen met werken als er kinderen komen.
Een aantal meisjes (n=6) hecht grote prioriteit aan het zelf verzorgen en opvoeden
van kinderen. Wat de vader van het kind doet komt niet of nauwelijks ter sprake.
De tweede lijn is die van de combinatie van kinderen en een baan. De meisjes
(n=6) die deze mening hebben vinden hun eigen baan buitenshuis belangrijk en
willen dat niet opgeven voor kinderen, maar het combineren. De vader krijgt een
rol toebedeeld in de huishouding. De derde lijn tenslotte, zijn de meisjes (n=3) die
prioriteit geven aan hun werk, kinderen passen niet in die ambitie. Ook de partner
wordt geacht te accepteren dat de vrouw dit beroep heeft en uitoefent. Uit deze
toekomstbeelden is af te leiden dat sommige meisjes hun beroep zien als
belangrijkste bezigheid, terwijl anderen hun beroep zien als een mogelijkheid om
een aantal jaren te werken en eventueel te gebruiken om later te kunnen herintreden. De meisjes die willen stoppen met werken als er kinderen komen gaan
er impliciet van uit dat hun partner dan voor het inkomen zorgt.
In de interviews met mannelijke leerlingen is het privé-leven nog minder vaak aan
bod gekomen dan bij de vrouwelijke leerlingen. In totaal hebben maar drie
jongens iets gezegd over een privé-situatie, twee van hen wilden wel trouwen, de
derde wil 'een mooie vrouw'. Over de eventuele consequenties op gebied van
werk hebben ze niets gezegd.
Aangezien het onderwerp privé-leven niet systematisch in elk interview aan de
orde is gekomen is het hier niet mogelijk conclusies te trekken. Wel lijkt het erop
dat vrouwelijke leerlingen kennelijk meer nadenken over de invulling van hun
toekomst in relatie tot hun privé-leven dan mannelijke leerlingen.
4.4.3 Kansen op werk voor meisjes en jongens
Er is aan de leerlingen gevraagd of iemand van dezelfde studierichting maar van
het andere geslacht net zo makkelijk een baan zou kunnen vinden als zijzelf.
Van de bloemschikkers (v/m) is de helft van mening dat het niet uitmaakt, de helft
denkt dat het voor een meisjes makkelijker is en sommigen zijn van mening dat
het verschilt per functie. Het zou voor meisjes makkelijker zijn omdat bloemisten volgens de geïnterviewden- liever een vrouw achter de kassa hebben omdat zij
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klantvriendelijker overkomen. Ook wordt gezegd dat een bloemist liever een
meisje heeft omdat zij na enige tijd stopt met werken waardoor hij een nieuwe jongere en dus goedkope- kracht kan aannemen. Een andere mening is dat
bloemisten meisjes prefereren omdat die originelere ideeën zouden hebben.
Degenen die zeggen dat het per functie verschilt bedoelen dat voor een functie op
de veiling of in een zaak waar veel gesjouwd moet worden eerder een jongen zal
worden aangenomen. Degenen die zeggen dat het niet uitmaakt benadrukken dat
mensen met hetzelfde diploma dezelfde kansen op werk zullen hebben.
Citaten:
'een meisje toch wel eerder, want ja, die stopt op een gegeven moment denkt zo'n
baas dan. Die stopt wel een keer en dan kan ik een nieuwe nemen dus die wordt
nooit zo heel erg duur, misschien' (jongen, bloemschikken)
'de baas heeft liever een meisje achter de kassa dan een jongen, denk ik' (jongen)
'de meeste bloemisten denken we kunnen beter een meisje in dienst nemen want
die heeft vaak wel originelere ideeën en zo. En als je nou echt een zaak hebt waar
je heel veel moet slepen en zo kun je beter een jongen doen want dan kan die
mooi alles naar binnen slepen zeg maar" (meisje, bloemschikken)
Bij de veehouders zijn de meningen verdeeld. Vooral de meisjes denken dat het
voor hen moeilijker zal zijn om aan werk te komen dan voor een jongen. Zij
verwachten dat werkgevers de voorkeur geven aan een jongen en dan vooral een
boerenzoon. Ook denken ze dat meisjes zich meer moeten bewijzen dan jongens,
dus dat de drempel om aangenomen te worden hoger is. Vooral jongens denken
dat het afhankelijk is van de baan: bij zwaar werk zal een meisje minder snel de
baan krijgen. Verder zijn jongens vaker van mening dat het niet uitmaakt: met
hetzelfde diploma heb je dezelfde kansen op werk.
Citaten:
'als ze boerenzoon zijn dan hebben ze al zoveel dingen mee en ik heb maar een
driejarige opleiding. En die jongens, ja, vooral als boerenzoon, die kennen veel,
dus die worden denk ik eerder aangenomen' (meisje, veehouderij)
'als je een meisje bent moet je je wel meer bewijzen als een man, natuurlijk'
(meisje, veehouderij)
'ik denk niet dat iedere baas zomaar een meisje zal aannemen in de veehouderij,
van die echte zware banen' (jongen, veehouderij)
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4.4.4 Samenvattend over toekomstplannen
Uit de interviewfragmenten blijkt dat de toekomstplannen voor de meeste
leerlingen nog niet erg duidelijk omlijnd zijn, er zijn vele mogelijkheden en die
worden allemaal open gehouden. Veel leerlingen willen doorleren, hetzij in een
dagopleiding, hetzij via cursussen of het leerlingwezen. Degenen met vaste
plannen zijn degenen die thuis het ouderlijk bedrijf willen gaan overnemen, voor
het merendeel jongens uit de richting veehouderij.
Het privé-leven maakt ook deel uit van de toekomst, maar meisjes noemen het
vaker dan jongens. In hun toekomstplannen houden ze soms al rekening met een
partner, met kinderen of hebben bepaalde idealen over het combineren van werk
met kinderen. Bij de jongens is dit onderwerp niet ter sprake gekomen.
De kansen op werk zouden voor jongens en meisjes wel eens verschillend
kunnen zijn. Met name meisjes in de richting veehouderij verwachten zelf dat het
voor hen moeilijker zal zijn dan voor een jongen uit hun richting. Het lijkt erop dat
ze hiermee in hun toekomstplannen rekening houden. Ze noemen bijvoorbeeld
een hele reeks beroepen waar ze wel in terecht zouden willen komen, waarbij ze
er

al

rekening

mee

houden

dat

bepaalde

bedrijfsverzorging) moeilijk te bereiken zijn.

soorten

werk

(bijvoorbeeld

Bij de bloemschikkers denken de

meeste leerlingen (v/m) dat de kansen op werk gelijk zullen zijn, hoewel
sommigen een scheiding naar functie aanbrengen, waarbij meisjes eerder voor
een baan achter de kassa zullen worden aangenomen en jongens voor (zwaar)
sjouwwerk.

4.5

Nabeschouwing van de verkennende studie

In deze paragraaf volgt een eindbeschouwing over de bevindingen uit de
interview-studie. Wat zijn de antwoorden op de onderzoeksvragen die voor deze
studie geformuleerd zijn en welke vragen volgen hieruit voor de vervolgstudie? In
het kort gezegd was de vraag voor dit deelonderzoek: 'welke motieven voor
schoolkeuze, ervaringen en toekomstplannen hebben vrouwelijke en mannelijke
leerlingen in het MAO en verschillen deze tussen de seksen? In paragraaf 4.5.1
worden de uitkomsten op elk thema samengevat. In paragraaf 4.5.2 worden de
consequenties van de bevindingen van deze verkennende studie beschreven,
hetgeen leidt tot een aanscherping van de vragen en het opstellen van enkele
hypotheses voor de toetsende studie.
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4.5.1 Uitkomsten van het verkennende onderzoek
Uit

de

interviews

blijkt

dat

de

motieven

van

de

leerlingen

voor

hun

opleidingskeuze vooral gebaseerd zijn op interesse en toekomstperspectief.
Daarnaast is ook doorstroom van VBO-groen naar MAO een vaak genoemd
motief.

Er lijkt verschil te zijn tussen vrouwelijke en mannelijke leerlingen:

mannelijke leerlingen veehouderij noemen vaker dan vrouwelijke leerlingen als
motief

dat ze

het ouderlijk

bedrijf willen

overnemen.

Dit verschil

wordt

waarschijnlijk veroorzaakt door de 'verstorende' factor 'agrarische herkomst': meer
jongens dan meisjes in de interviewgroep zijn afkomstig van een agrarisch bedrijf.
De meeste meisjes kiezen daardoor dus vanuit interesse voor veehouderij, zij
hebben niet van jongs af aan al kennis gemaakt met de richting. Hun motieven
zijn in dat opzicht verschillend van die van jongens. De verschillende motieven zijn
grofweg op twee manieren te beschrijven: enerzijds is de keuze van jongens te
zien als 'gemakskeuze' (zij hebben al een bedrijf achter de hand) en die van
meisjes als gemotiveerd omdat zij kiezen uit interesse. Anderzijds kan de keus
van jongens gemotiveerd genoemd worden omdat zij hun toekomst zo direct in de
keuze betrekken en de keus van meisjes 'vaag' omdat zij hun de opleiding kiezen
vanwege de vele mogelijkheden. Deze laatste optie wordt omschreven door
Osinga (1994). Hij heeft het over meisjes die komen om 'pony's te aaien' of voor
'iets met dieren', waarbij hij hun intrede in het agrarisch onderwijs niet erg serieus
lijkt te nemen.
Bij de bloemschikleerlingen is er geen duidelijk verschil tussen meisjes en
jongens: beiden kiezen vanuit interesse en vaak als logisch vervolg op een VBOgroen-opleiding.
De mening van anderen over de opleidingskeuze is bij jongens uit beide
richtingen en bij meisjes uit de richting bloemschikken overwegend positief,
meisjes uit de richting veehouderij stuiten nogal eens op weerstand van hun
omgeving.
De ervaringen van vrouwelijke leerlingen in een meerderheid van mannelijke
klasgenoten zijn minder positief dan die van mannelijke leerlingen in een
meerderheid van vrouwelijke klasgenoten. Het lijkt erop dat de theorie van Kanter
(1977) en meer specifiek, die van Ott (1985) juist is. Ott stelt dat vrouwen als
eenling in een groep mannen het moeilijker hebben dan mannen als eenling in
een

groep

vrouwen.

Volgens

van

Eek

et

al

(1997)

kan

een

oververtegenwoordiging van mannen ertoe leiden dat mannelijke waarden en
normen
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beschouwen en dat hun sociale integratie minder vanzelfsprekend verloopt. Over
jongens zeggen van Eek et al niets.
Niet alleen op school, maar ook tijdens de stage zijn er voor meisjes soms
nadelen, zoals Draafsel & Wilbrink (1990) ook beschrijven. Negatieve aspecten
van de stage zijn volgens de vrouwelijke leerlingen veehouderij dat zij wel eens te
maken hebben met vooroordelen van de kant van de stagebieder. Ook uit
onderzoek van Dijks et al (1991) naar stage-ervaringen van meisjes in het
agrarisch onderwijs blijkt dat meisjes soms moeite hadden een stage-adres te
vinden.

Een

kwart van de meisjes

had problemen

met

werkzaamheden

(huishoudelijk werk doen, zwaar werk niet mogen doen) , met de sfeer op het
bedrijf (niet serieus genomen worden) of met slechte begeleiding op het bedrijf.
Bijna een vijfde van de meisjes had te maken met vervelende opmerkingen of
aanrakingen. Verder bleken stagebieders bevooroordeeld over wat meisjes
kunnen: ze beweren positief te staan tegenover meisjes maar dat blijkt niet uit de
werkzaamheden die ze hen toevertrouwen. Problemen in de stage gelden echter
niet alleen voor meisjes, ook jongens mogen soms niet alle werkzaamheden doen
of worden door de stagebieder niet serieus genomen. Volgens Borra (1996)
hebben de problemen tijdens de stage ook te maken met het feit dat de leerlingen
onderling sterk kunnen verschillen in voorkennis en praktische vaardigheden.
Voor stagebieders is het moeilijk in te schatten wat het beginniveau is van een
leerling en daardoor komt het voor dat ze bepaalde werkzaamheden niet aan de
leerlingen toevertrouwen.
De toekomstplannen van de leerlingen verschillen (uiteraard) per studierichting.
Bij bloemschikken zijn de ambities van de meeste leerlingen gericht op het
beginnen van een eigen zaak, hoewel veel leerlingen daar 'misschien' bij zeggen.
Grote verschillen tussen jongens en meisjes zijn er niet, hoewel meisjes zich iets
minder zeker over hun toekomst uitlaten. Bij veehouderij willen de meeste jongens
het ouderlijk bedrijf overnemen, terwijl de meisjes andere invulling zoeken met
hun opleiding. Bij deze constatering kan vertekening optreden omdat meer
jongens dan meisjes afkomstig zijn van een agrarisch bedrijf. Meisjes zouden
misschien ook wel een bedrijf willen overnemen, maar als ze geen ouders of
partner hebben met een bedrijf is het zo goed als onmogelijk (financieel gezien)
een bedrijf over te nemen. Meisjes zoeken hun heil (daardoor?) in banen bij de
bedrijfshulp, als agrahulp, in een manege of in de richting van kleine dieren. Een
andere

verklaring

voor

het

verschil

in

toekomstplannen

bij

de

veehouderijleerlingen kan zijn dat meisjes anticiperen op de verwachting dat het
voor een meisje moeilijker is dan voor een jongen om werk te vinden in de
veehouderij en dat ze om die reden 'uitwijken' naar aanverwante beroepsgroepen.
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Plannen en mogelijkheden voor het privé-leven werk worden door meisjes vaker
genoemd dan door jongens. Het lijkt erop dat meisjes meer anticiperen op een
'dubbel toekomstperspectief (zie ook Naber & Peters (1991) en anderen in
paragraaf 2.4.2).
Het meenemen van het begrip 'sekse-identiteit' als culturele tegenhanger van het
biologische geslacht (zie hoofdstuk 1.2.1 en 1.3) was in de interviews niet
mogelijk, omdat het niet mogelijk is iemand te vragen wat voor 'sekse-identiteit'
zij/hij heeft (daar is een meting met een vragenlijst voor nodig). Wel bestaat de
indruk bij de leerlingen (paragraaf 4.3.3) dat meisjes in de richting veehouderij
'anders' zijn dan meisjes in de richting bloemschikken en dat hetzelfde geldt voor
jongens van beide richtingen. Meisjes in de richting veehouderij hebben wellicht
een 'mannelijker" en jongens in de richting bloemschikken een 'vrouwelijker'
sekse-identiteit.

4.5.2 Consequenties voor het toetsende onderzoek
De verkennende studie is uitgevoerd om de vraagstellingen voor de toetsende
studie te kunnen aanscherpen en een beter beeld te krijgen van leerlingen in het
MAO. De belangrijkste bevindingen van de verkennende studie zijn dat er
verschillen

lijken

te

zijn

tussen

meisjes

en

jongens

in

motieven

voor

opleidingskeuze, ervaringen en toekomstplannen. Met deze bevindingen kunnen
de onderzoeksvragen voor de toetsende studie worden aangescherpt (zie
paragraaf 5.1), door expliciet de rol van sekse-identiteit en token-positie aan de
orde te stellen, alsmede de rol van andere achtergrondfactoren.
Het begrip sekse-identiteit zou een rol kunnen spelen bij motieven, ervaringen en
toekomstplannen, voor de verklaring van eventuele verschillen tussen meisjes en
jongens als groep en tussen meisjes en jongens onderling. Het is voorstelbaar dat
bijvoorbeeld masculiene types andere motieven hebben dan feminiene types of
dat masculiene meisjes in niet-traditionele richtingen zich beter thuisvoelen dan
feminiene meisjes. Ook ten aanzien van toekomstplannen zouden er verschillen
kunnen bestaan tussen sekse-identiteiten die een nadere nuancering geven aan
verschillen tussen de biologische seksen. In het toetsende onderzoek zal de rol
van sekse-identiteit voor alle drie de hoofdconcepten aan de orde worden gesteld.
De tokentheorie zou met name een verklaring kunnen bieden voor verschillen in
ervaringen tussen meisjes en jongens. Uit de verkennende studie
aanwijzingen
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meerderheidsgroep van de andere sekse dan jongens. Dit zou erop kunnen
duiden dat de bewering van Ott (1985) dat vrouwelijke tokens meer nadeel
ondervinden van hun positie dan mannelijke tokens, juist is. Verder kan gekeken
worden of er nadelige effecten bestaan voor tokens (vrouwelijk en mannelijke) ten
opzichte van niet-tokens. Beide hypotheses ten aanzien van ervaringen zullen in
het toetsende onderzoek worden onderzocht.
Verder blijkt uit de verkennende studie dat achtergrondfactoren (bijvoorbeeld
agrarische

herkomst)

invloed

hebben

op

verschillen

in

motieven

en

toekomstplannen. Er zal in de toetsende studie worden gekeken welke factoren
nog meer van invloed zijn en op welke gebieden (motieven, ervaringen of
toekomstplannen).
Tot slot zal in de toetsende studie worden gekeken naar de mogelijke samenhang
tussen motieven, ervaringen en toekomstplannen. In de verkennende studie is
gebleken dat bij motieven voor opleidingskeuze soms toekomstplannen (bedrijf
overnemen) al een rol spelen. Het is verder denkbaar dat ervaringen (bijvoorbeeld
op stage) leiden tot bijstelling van toekomstplannen. De mogelijke onderlinge
relatie tussen de drie concepten zal nader bekeken worden in de toetsende
studie.
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In het vorige hoofdstuk is beschreven welke informatie de interviews hebben
opgeleverd

over motieven voor opleidingskeuze, ervaringen op school en

toekomstplannen van MAO-leerlingen. Er leek een verschil te bestaan tussen
jongens en meisjes op elk van de drie thema's. Om deze bevindingen op grotere
schaal te toetsen is ervoor gekozen een schriftelijke vragenlijst af te nemen bij een
grotere groep leerlingen. In dit hoofdstuk wordt allereerst

in paragraaf 5.1 kort

toegelicht welke onderzoeksvragen gelden voor deze deelstudie en hoe deze zijn
geoperationaliseerd.

Vervolgens

wordt

in

paragraaf

5.2

een

algemene

beschrijving gegeven van de onderzoekspopulatie van deze deelstudie en wordt
de steekproef vergeleken met een landelijke populatie MAO-leerlingen. In de
paragrafen 5.3 t/m 5.6 worden de resultaten van het onderzoek beschreven,
waarbij de indeling wordt gevolgd die gebruikt is bij de vraagstelling voor dit
deelonderzoek. In paragraaf 5.3 wordt beschreven of er verschillen zijn in de
motieven van meisjes en jongens. Paragraaf 5.4 gaat over de verschillen in
ervaringen van de leerlingen en paragraaf 5.5 beschrijft de verschillen in
toekomstplannen. In paragraaf 5.6 wordt beschreven of er onderlinge samenhang
bestaat tussen motieven, ervaringen en toekomstplannen.

5.1

Onderzoeksvragen en operationalisatie

De in dit hoofdstuk beschreven toetsende studie had als doel de bevindingen uit
de verkennende studie (hoofdstuk 4) te toetsen onder een grotere en meer
representatieve groep leerlingen. Uit de verkennende studie komen aanwijzingen
dat er verschillen bestaan tussen meisjes en jongens voor wat betreft motieven
voor opleidingskeuze, ervaringen op school en toekomstplannen, hetgeen in deze
studie bekeken zal worden bij een grotere groep leerlingen. Naast

mogelijke

verschillen tussen de biologische seksen is er in dit onderzoek aparte aandacht
voor het begrip 'gender' of 'sekse-identiteit'. Zoals gezegd in paragraaf 1.3 is het
begrip sekse-identiteit nog weinig toegepast in empirisch onderzoek en het is
interessant om te bekijken of het begrip meetbaar en bruikbaar is in de
onderhavige studie. Ook is er speciale aandacht voor het begrip 'token' waarmee
mogelijk een verklaring kan worden gegeven voor eventuele verschillen in
ervaringen tussen meisjes en jongens. De hypotheses daarbij (zie paragraaf
2.3.1) zijn 1) tokens hebben minder goede ervaringen dan niet-tokens en 2)
vrouwelijke tokens hebben minder goede ervaringen dan mannelijke tokens.
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De onderzoeksvragen die voor deze toetsende studie zijn opgesteld luiden:
1) zijn er verschillen in motieven van vrouwelijke en mannelijke leerlingen die
dezelfde agrarische opleiding kiezen? 1a) speelt het begrip 'sekse-identiteit'
een rol bij het verklaren van verschillen in motieven? 1b) wat is de verklarende
rol van achtergrondfactoren bij verschillen in motieven?
2) zijn er verschillen in ervaringen van vrouwelijke en mannelijke leerlingen (in
niet-traditionele richtingen) in het agrarisch onderwijs? 2a) speelt het begrip
'sekse-identiteit' een rol bij het verklaren van verschillen in ervaringen? 2b)
speelt het begrip 'token' een rol bij het verklaren van verschillen in ervaringen?
2c) wat is de verklarende rol van achtergrondfactoren bij verschillen in
ervaringen?
3) zijn er verschillen in toekomstplannen tussen vrouwelijke en mannelijke
leerlingen die dezelfde agrarische opleiding volgen? 3a) speelt het begrip
'sekse-identiteit' een rol bij het verklaren van verschillen in toekomstplannen?
3b) wat is de verklarende rol van achtergrondfactoren bij verschillen in
toekomstplannen?
4) is er sprake van samenhang tussen motieven, ervaringen en toekomstplannen
van leerlingen?

5.1.1

Operationalisatie

De belangrijkste vraag in het onderzoek is of er verschillen zijn tussen jongens en
meisjes in motieven voor schoolkeuze, ervaringen op school en toekomstplannen,
waarbij onderscheid gemaakt wordt naar studierichting.
Er zijn vier groepen variabelen te onderscheiden, namelijk achtergrondvariabelen,
waartoe ook 'sekse-identiteit' en 'token' worden gerekend, variabelen

met

betrekking tot motieven voor opleidingskeuze, variabelen met betrekking tot
ervaringen en variabelen met betrekking tot toekomstplannen. Zie voor de exacte
formulering van de vragen bijlage 2 (vragenlijst toetsende studie). In tabel 5.1 is
een

overzicht

van

variabelen

en

hun

operationalisatie

in

de

vragenlijst

weergegeven.
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Tabel 5.1 Overzicht van variabelen en operationalisatie
variabele
achtergrondvariabelen
geslacht
leeftijd
vooropleiding niveau
vooropleiding agrarisch/niet agrarisch
agrarische herkomst ja/nee
huidig niveau opleiding
huidig studiejaar
studierichting
sekse-identiteit
token
schoolfactoren
percentage vrouwelijke docenten
vertrouwenspersoon
emancipatieplan
richting bloemschikken ja/nee
motieven
motieven
mening van anderen over opleidingskeuze
ervaringen
stellingen
situatieschetsen
toekomstplannen
werken/leren
werk en privé-leven
beroepswens

vragenlijst
vraag 1
vraag 2
vraag 7
vraag 7
vraag 8
vraag 4
vraag 5
vraag 3
vraag 46
vraag 6
via
via
via
via

school
school
school
school

vraag 9
vraag 11
vraag 25 t/m 31
vraag 34 t/m 40
vraag 13, 14
vraag 15 t/m19
vraag 21

De onderscheiden achtergrondvariabelen zijn geslacht, leeftijd, vooropleiding
(niveau en soort), agrarische herkomst, huidig opleidingsniveau, huidig leerjaar,
studierichting,

sekse-identiteit

en

token.

De

meeste

hier

genoemde

achtergrondvariabelen zijn rechtstreeks na te vragen bij leerlingen, behalve de
variabelen 'sekse-identiteit' en 'token'. 'Sekse-identiteit' is een geconstrueerde
variabele die via een meetinstrument (bijvoorbeeld met de Nederlandse Sekse
Identiteit Vragenlijst (NSIV), Willemsen & Fischer, 1996) gemeten moet worden.
Het nadeel van deze NSIV is dat het een vragenlijst op zich is, met 58 invulitems.
Hoewel de lijst een getoetst instrument is en waarschijnlijk de beste methode om
iemands 'sekse-identiteit' vast te stellen, is het een bezwaar dat het invullen van
deze lijst veel tijd kost. In een vragenlijst voor MAO-scholieren die hooguit een half
uur in beslag mag nemen, zou afname van de NSIV te veel tijd in beslag nemen.
Daarom is in de toetsende studie gekozen voor een eenvoudiger meetinstrument
(zie vraag 46 in de vragenlijst), afkomstig uit een vragenlijst van het ITS (Dekkers
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& Kristensen, 1990). Dit instrument is niet specifiek ontwikkeld om 'sekseidentiteit' te meten, maar zou wel kunnen dienen als indicator.
De variabele 'token' is ook een geconstrueerde variabele, het al dan niet 'token'
zijn is afhankelijk van de samenstelling van de klas voor wat betreft aantallen
meisjes en jongens. Deze variabele kan berekend worden op grond van de
samenstelling van de klas, waarbij het criterium voor het 'token' zijn ligt bij een
meerderheidsgroep van 85% van het andere geslacht.
Niet alle hier genoemde variabelen zijn in de tijd gezien ook

werkelijk

'achtergrond' variabelen. Studierichting, 'token', huidig opleidingsniveau, huidig
leerjaar en leeftijd zijn geen achtergrondvariabelen in de directe zin van het
woord: ze gaan namelijk niet vooraf aan de periode op school. Wellicht spelen ze
in de huidige situatie wel een rol en daarom worden ze wel meegenomen in het
onderzoek. Ze zullen alleen niet bij alle analyses ter verklaring kunnen worden
meegenomen.
Behalve de factoren die met leerlingen zelf te maken hebben, zijn er ook factoren
die te maken hebben met de school. Achtergrondvariabelen die te maken hebben
met de school kunnen worden afgeleid uit paragraaf 2.3.1. Het aantal vrouwelijke
docenten

op een school zou volgens sommige auteurs

(Dekkers,

1992;

Schonewille & Wielhouwer, 1986; Brouwer et al, 1990; Alting, 1987; Udo, 1987;
Laval & de Rijk, 1990) een positieve invloed hebben op vrouwelijke leerlingen in
'jongensonderwijs'. Ook aan het bestaan van een emancipatiebeleidsplan of het
hebben van een vertrouwenspersoon wordt door sommigen een positief effect
toegekend.

Ook

het

al

dan

niet

aanwezig

zijn

van

een

studierichting

bloemschikken op een school kan effect hebben, aangezien hierdoor het
percentage vrouwelijke leerlingen op de totale leerlingpopulatie van de school
toeneemt.

Schoolfactoren zijn dan dus: 'het percentage vrouwelijke docenten',

'het al dan niet aanwezig zijn van de studierichting bloemschikken', ' het hebben
van

een

emancipatiebeleidsplan'

en

'de

aanwezigheid

van

een

vertrouwenspersoon'.
De

drie

hoofdconcepten

van

het

onderzoek-

motieven,

ervaringen

en

toekomstplannen- zijn in de volgende variabelen geoperationaliseerd. Motieven
voor opleidingskeuze zijn rechtstreeks na te vragen aan leerlingen. In de
verkennende studie is in een open vraag gevraagd naar de motieven van de
leerling. De antwoorden uit de interviews zijn gebruikt bij het opstellen van een lijst
met motieven die in de toetsende studie is voorgelegd aan de leerlingen. Omdat
uit de interviews bleek dat meerdere motieven een rol spelen mogen de
respondenten meerdere (maximaal 3) motieven opgeven die voor hen een rol
hebben gespeeld bij opleidingskeuze (vraag 9). Daarbij wordt hen gevraagd aan
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te geven welk

motief

het

belangrijkst

was.

Door de

respondenten

een

rangordening te laten aanbrengen is het mogelijk de belangrijkste motieven van
meisjes en jongens te vergelijken en zodoende eventuele verschillen zichtbaar te
maken. Naast motieven kan gekeken worden naar de mening van belangrijke
anderen over de opleidingskeuze, zoals ouders, decaan, vriend(inn)en. De
mening van anderen geeft informatie over de steun die de leerling krijgt bij haar of
zijn keuze. Vooral voor leerlingen die 'niet-traditionele' richtingen hebben gekozen,
zou ondersteuning door de directe omgeving belangrijk kunnen zijn. In beide
studies is gevraagd naar de mening van beide ouders, van vrienden, oud
klasgenoten en de decaan.
Ervaringen van leerlingen zijn minder makkelijk meetbaar. In dit onderzoek wordt
zoals eerder gezegd (paragraaf 2.3.3) alleen gekeken naar sociale ervaringen. In
de verkennende studie is heel algemeen gevraagd naar ervaringen op school,
zowel leuke als minder leuke. Bij het doorvragen is meer specifiek gevraagd naar
ervaringen 'als meisje' of 'als jongen' in een klas. De achterliggende gedachte
hierbij is dat leerlingen die als eenling van hun sekse in een meerderheidsgroep
zitten (zoals meisjes bij veehouderij en jongens bij bloemschikken) daar nadeel
van kunnen ondervinden. In de operationalisatie tot variabelen zijn 'ervaringen' in
de toetsende studie nader uitgewerkt tot een aantal situaties die zich kunnen
voordoen in een klas. In de schriftelijke vragenlijst is gekozen voor het alleen
navragen van negatieve situaties, om de token-theorie met betrekking tot nadelige
effecten te kunnen toetsen, maar ook om ervoor te zorgen dat de vragenlijst niet
nog uitgebreider werd. De geschetste negatieve situaties zijn afkomstig uit
voorbeelden in de interviews, het zijn dus levensechte 'praktijkvoorbeelden'. In de
operationalisatie is gekozen voor een opsplitsing in drie delen. Ten eerste wordt
een vraag gesteld om te kijken of leerlingen de sfeer in de klas of acceptatie door
de klas überhaupt wel belangrijk vinden (vraag 26). Vervolgens is een aantal
stellingen geformuleerd om te meten hoe de leerling zich thuisvoelt in de klas
(vragen 27 t/m 33). Vervolgens is een aantal vragen opgenomen waarin bepaalde
gedragingen die in de interviews negatief gewaardeerd werden (grof taalgebruik,
bepaald gedrag) worden geschetst. De leerling moet aangeven of zij/hij deze
situaties herkent, hoe zij/hij deze situaties waardeert en hoe zij/hij daarop reageert
(vragen 34 t/m 42). Omdat jongens in de interviews geen nadelen noemden van
een meisjesklas, zijn de meeste situatieschetsen gebaseerd op

negatieve

ervaringen van meisjes in een jongensklas. Voor de jongens is een mogelijk
negatief punt 'bedacht', namelijk gegiechel en geroddel in de klas (vraag 37).
Bij de toekomstplannen van leerlingen (zie paragraaf 2.4.3) is een aantal
onderdelen te onderscheiden. In de verkennende studie is heel open gevraagd
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naar 'de plannen na het verlaten van de opleiding'. De antwoorden bij de
interviews hebben geleid tot een verdere structurering van de vragen in de
toetsende studie. Ten eerste is er een vraag over de korte termijn: wil de leerling
al meteen gaan werken of eerst nog verder leren (vraag 13)? Uit de interviews
bleek dat dit een belangrijk onderscheid was. Over het doorleren werd vervolgens
gevraagd welke opleiding in aanmerking komt (vraag 14). Ten tweede is het
belangrijk te weten hoe de leerlingen hun toekomst willen invullen met werk en
privé-leven. Daarom wordt de vraag gesteld hoeveel dagen de leerling zou willen
werken (vraag 15). Vervolgens wordt geprobeerd een beeld te krijgen van de
plaats die werk inneemt in het privé-leven van de leerling en diens eventuele
partner (vraag 16 t/m 20, afkomstig uit vragenlijsten van het ITS (Dekkers &
Kristensen, 1990)). Meisjes en jongens zullen wat dat betreft waarschijnlijk
verschillen vertonen. Ten derde is gevraagd naar de concrete beroepswens van
leerlingen (vraag 21). De lijst met beroepen is gebaseerd op beroepen die in de
interviews

genoemd

werden

en

op

mogelijke

beroepen

die

in

de

voorlichtingsbrochure voor het MAO genoemd worden (SILO, 1997). Ook hier
mogen leerlingen drie beroepen kiezen waarbij ze via een rangordening aangeven
welk beroep hun eerste, tweede of derde voorkeur heeft.
De vragenlijst voor de kwantitatieve studie is met verschillende deskundigen
besproken en vervolgens getoetst op één van de deelnemende scholen.
Onduidelijkheden die bij de afname naar voren kwamen zijn vervolgens verbeterd
in de uiteindelijke versie. De enige vragen die aanpassing behoefden waren de
vragen over het aantal dagen werken (vraag 15 en 19). Er is daar de mogelijkheid
'meer dan 5 dagen' toegevoegd omdat veel leerlingen werkzaam zullen zijn in een
bedrijfstak waar 7 dagen per week gewerkt wordt (in een veehouderijbedrijf
worden de dieren elke dag gevoerd en een bloemenwinkel is vaak 6 dagen per
week open). De afname van de lijst kostte de leerlingen 15 tot 30 minuten,
afhankelijk van het niveau van de opleiding (leerlingen uit de 2-jarige opleiding
hadden meer tijd nodig dan leerlingen uit de 4-jarige) en van het tijdstip van
afname (vlak voor een pauze was iedereen snel klaar).
De hierboven beschreven variabelen vertonen onderling min of meer samenhang.
Schematisch

kan de samenhang tussen de variabelen

als volgt

worden

weergegeven (figuur 5.1):
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Motieven

Achtergrond
• geslacht
• leeftijd
• vooropleiding, niveau
• vooropleiding, agr/niet
• agr. herkomst
• mening van anderen
• huidig niveau
• huidig leerjaar
• studierichting
• sekse-identiteit
• token
• perc. vrl. docenten
• vertrouwenspersoon
• emancipatieplan
•richtingbloemschikken

<—

• motieven voor opleidingskeuze

Ervaringen
• mening over minder leuke
situaties
• reactie op situaties

Toekomstplannen
•werken/leren
• beroepswens
• aantal dagen werk

Figuur 5.1 Schematische weergave van de samenhang tussen verschillende
achtergrondfactoren op leerling- en schoolniveau van motieven, ervaringen en
toekomstplannen
Eventuele samenhang tussen motieven, ervaringen en toekomstplannen is
denkbaar zoals in paragraaf 2.5 en 3.1 ook al is gesuggereerd. Toekomstplannen
kunnen de motieven bij de keuze van een studierichting beïnvloeden; ervaringen
tijdens

de

studieperiode,

bijvoorbeeld

stage-ervaringen,

kunnen

de

toekomstplannen beïnvloeden; motieven en steun vanuit de omgeving kunnen de
ervaringen

van

samenhangen

zal

leerlingen
in

het

beïnvloeden.
onderzoek

Of

worden

deze

variabelen

meegenomen

onderling
als

vierde

onderzoeksvraag.

5.1.2

Analyse

De toetsende studie is geanalyseerd met behulp van het statistische programma
SPSS (Windows versie 6.1). De antwoorden van de vragenlijsten zijn ingevoerd in
een SPSS-programma waarna berekeningen konden worden gemaakt. In de
vragenlijst zijn variabelen van verschillend meetniveau opgenomen. De variabelen
op nominaal niveau zijn in sommige gevallen geclusterd tot 'dummy-variabelen',
waardoor andere berekeningen mogelijk zijn. Er zijn enkele vragen in de lijst
waarin een rangordening voorkomt, bijvoorbeeld 1=helemaal eens t/m 4 =
helemaal

96

oneens.

Dit

zijn

variabelen

op

ordinaal

niveau,

hetgeen

als

Hoofdstuk 5

consequentie heeft dat er alleen op non-parametrisch getoetst mag worden. In dit
proefschrift wordt dan gebruik gemaakt van de Wilcoxon rangnummertoets met
knopencorrectie. Alleen daar waar geen non-parametrische geschikte toets
voorhanden is of als deze ordinale variabelen worden meegenomen in een
regressie-analyse, worden ze beschouwd als variabelen op interval-niveau. Bij
dichotome variabelen (ja/nee) is waar mogelijk gebruik gemaakt van een t-toets of
de Chi-kwadraattoets. Als er getoetst moet worden op verschil tussen meerdere
groepen is gebruikt gemaakt van de Kruskal Wallis toets voor meerdere
steekproeven. Berekeningen waarbij een verklaring wordt gezocht voor een
fenomeen

(regressie-analyse) zijn in dit onderzoek beperkt tot

logistische

regressie-analyse, omdat de meeste afhankelijke variabelen dichotoom zijn. Als
significantieniveau in de berekeningen in dit hoofdstuk geldt een p-waarde van
0.05.

5.2

Beschrijving onderzoekspopulatie

Van de twaalf scholen die volgens de selectieprocedure in aanmerking kwamen
voor deelname aan het onderzoek (zie paragraaf 3.3.2) stemden er uiteindelijk
acht in met deelname. De deelnemende scholen zijn afkomstig uit verschillende
regio's in Nederland, er is dus sprake van landelijke spreiding. In tabel 5.2 is
weergegeven van welke scholen de respondenten afkomstig waren en welke
studierichtingen het per school betrof.
Er zijn 1197 ingevulde vragenlijsten geretourneerd en de respons voor de totale
groep komt daarmee op 72%. Non-respons is ontstaan doordat sommige klassen
op stage waren of om andere reden afwezig. Hoewel gevraagd is deze klassen op
een later tijdstip de lijst te laten invullen en te retourneren is dat niet in alle
gevallen gebeurd. Non-respons is daarmee vooral te wijten aan gebrek aan
medewerking vanuit de contactpersoon van de school, niet aan onwilligheid van
de leerlingen.
Aangezien het denkbaar is dat de respons van 'eenlingen' lager is -omdat zij in
sommige gevallen apart benaderd zijn door hun mentor en hun vragenlijst zelf
moesten opsturen- is voor de eenlingen nog eens apart de respons berekend. De
respons van eenling-jongens

(bloemschikken)

is 6 1 % , van

eenling-meisjes

veehouderij, plantenteelt en groenvoorziening respectievelijk 70%, 69% en 62%.
Van de 1197 ingevulde vragenlijsten kunnen er uiteindelijk 1107 in de analyses
worden gebruikt.
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Tabel 5.2 Overzicht van de respondenten naar school, studierichting en geslacht.
veehouderij
plantenteelt
groenvoorziening bloemschikken
school
meisje jongen meisje jongen meisje
jongen
meisje
jongen
A
15
28
6
50
47
4
B
11
48
24
45
C
14
6
48
6
20
63
D
3
6
44
1
E
22
17
32
13
F*
18
41
45
45
9
1
11
G
15
48
46
22
64
58
19
25
H
14
5
8
40
totaal
262
43
113
153
149
77
253
57
*school F heeft formeel geen opleiding bloemschikken. Onder de noemer 'plantenteelt' biedt dez
school echter zoveel bloemschikcertificaten aan dat de opleiding in de praktijk èn wat de
leerlingpopulatie betreft feitelijk een bloemschikopleiding is. De leerlingen krijgen echter wel een
diploma als 'plantentelef.
Zoals tabel 5.2 laat zien is in dit onderzoek gekozen voor een viertal
studierichtingen waarin óf een minderheid aan vrouwelijke óf een minderheid aan
mannelijke leerlingen bestaat. Deze keuze is gemaakt omdat het zich bevinden in
een minderheidsgroep mogelijk samenhangt met de 'ervaringen' van leerlingen in
de klas. Een selectie van leerlingen zoals in dit onderzoek heeft plaatsgevonden
(zie paragraaf 3.3.1) kan niet garanderen dat de uitkomsten van het onderzoek
generaliseerbaar zijn naar alle MAO-scholen in Nederland. Er is immers een
selectie gemaakt op grond van bepaalde kenmerken en het is mogelijk dat
daardoor de samenstelling van de steekproef significant afwijkt van de landelijke
populatie. Om te controleren of er sprake is van een afwijkende steekproef, is een
vergelijking gemaakt met een landelijke populatie MAO-leerlingen. De landelijke
populatie waarmee vergeleken wordt betreft de populatie uit het schooljaar
1996/97 (ministerie van LNV, 1997). De kenmerken waarop vergeleken wordt zijn
studierichting, agrarische herkomst, vooropleiding, kwalificatieniveau, leeftijd en
sekse-identiteit. Voor deze vergelijking zijn de vragen 1 t/m 8 en vraag 46 uit de
vragenlijst (zie bijlage 2) gebruikt. Er is getoetst op verschil met een t-toets of met
een Chi-kwadraattoets.
Studierichting:
De verdeling van de mannelijke en vrouwelijke leerlingen over de studierichtingen
is niet representatief voor de landelijke verdeling (zie tabel 5.3). Landelijk gezien is
het percentage vrouwelijke leerlingen bij veehouderij 35%, bij plantenteelt 17% en
bij groenvoorziening 1 1 % . Het landelijke percentage mannelijke leerlingen bij
bloemschikken is 13%.
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Tabel 5.3 Percentages (over de rijen) vrouwelijke en mannelijke respondenten uit de
onderzoekspopulatie per studierichting.
meisje (n=500)

jongen (n=608)

veehouderij

Studierichting

43

58

plantenteelt
groene ruimte

28
23

73
77

bloemschikken

85

43

Agrarische

herkomst:

In totaal heeft 33% van de leerlingen een agrarische achtergrond; 4 1 % van de
jongens (n=611) en 22% van de meisjes (n=499). Vergeleken met het landelijk
percentage van 25% is dat significant hoger (x (1)=33.5, p<0.00), vermoedelijk
2

vanwege de hier geselecteerde studierichtingen. De grootste groep in onze
populatie van agrarische herkomst is te vinden in de richtingen veehouderij (53%
agrarische herkomst) en plantenteelt (61%). Het zijn vooral de mannelijke
leerlingen van deze richtingen die van agrarische herkomst zijn: respectievelijk
7 1 % en 66%, terwijl dat voor vrouwelijke leerlingen 28% en 46% is. Bij groene
ruimte en bloemschikken is respectievelijk 13 en 16% van de leerlingen afkomstig
van een agrarisch bedrijf, er is daarbij nauwelijks verschil tussen jongens en
meisjes.
Vooropleiding:
Wat betreft vooropleiding zijn VBO-groen en MAVO de belangrijkste aanleverende
opleidingen van de leerlingen uit de onderzoekspopulatie. Jongens (56%) komen
vaker van het VBO (VBO-groen en overig VBO samen) dan meisjes (49%),
meisjes iets vaker van MAVO (43%) en HAVO (8 %) dan jongens (respectievelijk
39% en 5%). Het verschil tussen meisjes en jongens is significant (x (3)=25.5,
2

p<0.01). Ook landelijk gezien is er verschil: 44% van de jongens en 38% van de
meisjes is afkomstig van VBO; 32% van de jongens en 34% van de meisjes van
MAVO en respectievelijk 4 % en 8% van HAVO. De samenstelling van de
onderzoekspopulatie wijkt voor de meisjes significant af van de landelijke groep
(x (2)=9.7, p<0.01) maar voor de jongens niet (x (2)=1.5, p>0.1). Overigens
2

2

verschilt de vooropleiding ook tussen de vier studierichtingen, zoals te zien in
tabel 5.4.
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Tabel 5.4 Percentages (kolomsgewijs) vrouwelijke en mannelijke respondenten in de
onderzoekspopulatie per studierichting naar vooropleiding.
Groenvoorziening Bloemschikken
Veehouderij
Plantenteelt
voor-

meisje

jongen

meisje

jongen

meisje

jongen

60

51

59

38

47

47

80

36

45

36

53

46

42

20

4

4

5

9

6

10

meisje

jongen

VBO

57

MAVO

39

HAVO

5

opleiding

Een vooropleiding in het VBO komt het vaakst voor bij jongens uit de richting
bloemschikken (80%). Het verschil in vooropleiding tussen meisjes en jongens
van deze richting is significant (x (3)=22.6, p<0.01).
2

Kwalificatieniveau:
De meeste leerlingen uit de onderzoekspopulatie zijn afkomstig uit de 3- en 4jarige opleiding (tabel 5.5). In de onderzoekspopulatie zitten meer jongens in de 4jarige opleiding dan meisjes. De onderzoekspopulatie bestaat voor een groter
deel uit leerlingen uit de 3- en 4-jarige opleiding dan landelijk het geval is. Het
verschil is voor meisjes

(x (2)=92.8,
z

p<0.00) en voor jongens

significant

(X (2)=65.4, p<0.00)
2

Gezien de verschillen in vooropleiding tussen meisjes en jongens (meisjes iets
vaker afkomstig van de MAVO en HAVO dan jongens) is te verwachten dat een
groter deel van de meisjes de 4-jarige opleiding volgt, maar dat is niet zo (tabel
5.5).
Tabel 5.5 Percentages vrouwelijke en mannelijke respondenten (kolomsgewijs) in de
onderzoekspopulatie naar kwalificatieniveau.
landelijk
steekproef
meisje
jongen
meisje
jongen
opleidingsniveau
11
10
2-jarig
1
2
37
31
3-jarig
43
49
52
60
57
4-jarig
49
Leerjaar
De verdeling van respondenten over de leerjaren (zie tabel 5.6) verschilt van de
landelijke populatie. Landelijk gezien neemt het percentage vrouwelijke leerlingen
in de hogere leerjaren af, in de steekproef is dat niet het geval. Het verschil tussen
landelijke populatie en steekproef is significant voor meisjes (x (3)=10.9, p<0.05)
2

maar niet voor jongens.
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Tabel 5.6 Percentages (kolomsgewijs) vrouwelijke en mannelijke respondenten in de
onderzoekspopulatie en de landelijke populatie naar leerjaar.
landelijk
steekproef
leerjaar
meisje
meisje
jongen
jongen
leerjaar 1
33
30
39
31
leerjaar 2
32
28
30
28
leerjaar 3
25
29
21
24
leerjaar 4
11
13
9
14
Leeftijd
De leeftijd van de leerlingen in de onderzoekspopulatie loopt van 16 tot 28 jaar,
het gemiddelde is 18,42 jaar (SD=1.46). Meisjes zijn iets jonger dan jongens maar
het verschil is niet significant (t-waarde -.39, dF1113, p>0.1). Van de landelijke
populatie zijn geen leeftijdsgegevens bekend.
Gender of sekse-identiteit
Een onderdeel dat niet te vergelijken is met de landelijke populatie MAOleerlingen is het 'gender' of de sekse-identiteit van de leerlingen. In de vragenlijst
is in vraag 46 gevraagd naar een zelf-classificatie op een aantal kenmerken; een
vijftal 'mannelijke' (stoer-zelfstandig-brutaal-jongensachtig-hard)

en een vijftal

'vrouwelijke'

Met

(zacht-vriendelijk-meisjesachtig-lief-gehoorzaam).

de

vijf

'vrouwelijke' kenmerken kan van elke respondent een score op 'feminien' en met
de vijf 'mannelijke' kenmerken een score op 'masculien' berekend worden

1

(Cronbach's alpha van de 'vrouwelijke' items = .55 en van de 'mannelijke' items=
.60). De score van beide componenten kan worden gecombineerd (zie Willemsen
& Fischer, 1996) en leidt dan tot de volgende combinatie:
• androgyn

= hoge score op feminien, hoge score op masculien

• feminien

= hoge score op feminien, lage score op masculien

• masculien

= lage score op feminien, hoge score op masculien

• ongedifferentieerd

= lage score op feminien, lage score op masculien

De indeling in 'hoog' en 'laag' gebeurt op grond van de mediaan van de hele
steekproef (Willemsen & Fischer, 1996). In onze populatie is de verdeling over de
vier sekse-identiteitstypes als volgt (tabel 5.7):

' in deze berekeningen zijn alleen die respondenten meegerekend die het zelfbeeld volledig
hebben ingevuld (n=818).
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Tabel 5.7 Percentages (kolomsgewijs) respondenten naar geslacht en sekse-identiteit.
jongen
meisje
androgyn
20
19
feminien
14
55
masculien
12
49
ongedifferentieerd
18
14
Zoals te zien uit dit overzicht heeft de grootste groep leerlingen een sekseidentiteit die 'past' bij het biologische geslacht: 55% van de meisjes vindt zichzelf
feminien, 49% van de jongens vindt zichzelf masculien. Er is echter ook een grote
groep (45% van de meisjes en 4 1 % van de jongens) van wie de sekse-identiteit
niet overeenkomt met het biologische geslacht. De indeling naar sekse-identiteit
geeft daarmee een nadere nuance aan het biologische geslacht: niet iedere man
vindt zichzelf ook 'mannelijk' en niet iedere vrouw vindt zichzelf 'vrouwelijk'; er zijn
meer mogelijkheden. Deze nuancering van het biologische geslacht zal in dit
onderzoek verder onderzocht worden op bruikbaarheid voor het verklaren van
verschillen

tussen

mannen

en

vrouwen

onderling.

Vanwege

de

grote

overeenkomst tussen biologische sekse en sekse-identiteit is het mogelijk dat
biologische sekse als interveniërende variabele optreedt. Daarom zal in het
vervolg behalve naar de totale groep ook steeds apart worden gekeken naar de
sekse-identiteit van de groep vrouwen en van de groep mannen.
In de interviews (zie paragraaf 4.4.3) zeggen leerlingen dat ze denken dat
veehouders en bloemschikkers verschillende 'types' zijn. Een veronderstelling
was dat meisjes van 'jongensrichtingen' mogelijk vaker androgyn of masculien
zouden zijn dan meisjes van andere richtingen. Andersom zouden jongens van
'meisjesrichtingen' wellicht vaker 'feminiener' zijn dan jongens van andere
richtingen. Hoe de sekse-identiteiten verdeeld zijn over de studierichtingen is te
zien in tabel 5.8.
Tabel 5.8 Percentages (kolomsgewijs) respondenten naar studierichting en geslacht van
bepaalde sekse-identiteit.
groenvoorziening bloemschikken
veehouderij
plantenteelt
meisje jongen meisje jongen meisje
jongen
meisje jongen
20
20
23
androgyn
20
22
20
22
15
feminien
17
60
16
46
46
56
15
7
48
10
45
masculien
15
39
17
60
8
15
10
16
ongediff.
20
17
23
15
18
Om de bovengenoemde veronderstelling te toetsen is met een Chi-kwadraattoets
over een kruistabel voor meisjes en voor jongens apart gekeken of er tussen de
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studierichtingen verschil in sekse-identiteit bestaat. Voor meisjes blijkt er geen
significant verschil te bestaan: veehoudsters zijn dus geen andere 'types' dan
bloemschiksters (x (9)=10.0, p>0.01). Bij de jongens blijkt dat eveneens geen
2

verschil bestaat (x (9)=13.8, p>0.01). De veronderstelling dat meisjes en jongens
2

uit de verschillende studierichtingen onderling verschillen in sekse-identiteit kan in
dit onderzoek dus niet worden aangetoond. Mogelijk (zie ook paragraaf 6.2.1) is
de wat summiere meting van het begrip sekse-identiteit in dit onderzoek daarvan
de oorzaak.
Conclusies over

generaliseerbaarheid

Samenvattend is de steekproef in grote lijnen vergelijkbaar met de landelijke
populatie. De punten waarop de steekproef afwijkt van de landelijke populatie zijn
de verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke leerlingen over de studierichtingen,
agrarische herkomst en niveau van opleiding (2-, 3-, of 4-jarige). De verschillen
hangen waarschijnlijk samen met de keuze van vier studierichtingen en door het
opnemen van extra vrouwelijke leerlingen van veehouderij, plantenteelt en groene
ruimte en extra mannelijke leerlingen van bloemschikken. Tenzij één van deze
achtergrondfactoren een rol blijkt te spelen bij de verklaring van eventuele
verschillen in motieven, ervaringen en toekomstplannen, zijn de verschillen van de
onderzoekspopulatie met de landelijke populatie naar alle waarschijnlijkheid niet
van invloed op de generaliseerbaarheid van de gegevens. Er zal niet gecorrigeerd
worden voor de variabelen waarop verschil is gevonden. Bij het bespreken van de
conclusies in de discussie (hoofdstuk 6) zal de eventuele verstorende invloed van
de variabelen worden meegenomen.

5.3

Motieven voor opleidingskeuze

In deze paragraaf worden enkele aspecten met betrekking tot de motieven voor
opleidingskeuze

besproken

om

de

eerste

onderzoeksvraag

te

kunnen

beantwoorden. De vraag is of meisjes en jongens verschillende motieven hebben
voor hun opleidingskeuze. In paragraaf 5.3.1 worden de motieven van meisjes en
jongens vergeleken, voor de gehele groep en per studierichting. Vervolgens wordt
in 5.3.2 beschreven wat de rol is van sekse-identiteit en tenslotte wordt in 5.3.3
beschreven welke achtergrondvariabelen een verklaring zouden kunnen geven
voor de verschillen in motieven tussen meisjes en jongens.
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5.3.1 Motieven

voor

opleidingskeuze

van

vrouwelijke

en

mannelijke

leerlingen
Het vergelijken van de motieven voor opleidingskeuze van meisjes en jongens
gebeurt op grond van één vraag uit de vragenlijst (zie bijlage 2), namelijk vraag 9.
In deze vraag worden

17 mogelijke

motieven

(a t/m

p) gegeven

voor

opleidingskeuze. In figuur 5.2 is een overzicht opgenomen van alle motieven voor
opleidingskeuze, uitgesplitst naar studierichting. Het is duidelijk te zien dat er
binnen de richtingen verschil is tussen meisjes en jongens. Bij veehouderij kiezen
vooral jongens om een bedrijf over te nemen, terwijl meisjes 'iets met dieren'
willen. Bij groenvoorziening kiezen de mannelijke leerlingen vooral op grond van
het werk en interesse, meisjes vooral voor een beroep in de buitenlucht. De
vrouwelijke

bloemschikkers

kiezen

vooral

voor

het

creatieve

aspect

van

bloemschikken, terwijl de mannelijke bloemschikkers kozen voor iets met planten
en creativiteit. Verder is uit figuur 5.2 op te maken dat er ook tussen de richtingen
onderling verschil is in gekozen motieven. De verschillende studierichtingen
hebben aparte aspecten die leerlingen aantrekken: leerlingen van veehouderij en
plantenteelt kiezen vaak voor het overnemen van een bedrijf, groenvoorzieners
hebben interesse in het werk of in werk in de buitenlucht en de bloemschikkers
worden aangetrokken door de creatieve aspecten van de richting.

Beide

verschillen -tussen jongen en meisjes en tussen studierichtingen- zullen in het
navolgende verder worden beschreven.
De antwoorden zijn op grond van inhoud geclusterd tot drie categorieën, namelijk
1=beroepsgericht (antwoorden a, b, d en f), 2=interessegericht (antwoorden c, e,
g) en 3=ongedifferentieerd (antwoorden h, i, j , k, I, m). De antwoorden 'anders'
worden weggelaten uit de analyses omdat ze verder geen inhoudelijke betekenis
hebben.
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Figuur 5.2 Overzicht van de beroepswensen van vrouwelijke en mannelijke leerlingen,
uitgesplitst naar studierichting. Voor legenda zie bijlage 2 vraag 9.
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Verschil tussen meisjes en jongens
Steeds

uitgaande van

het belangrijkste

motief voor schoolkeuze

is

een

vergelijking gemaakt tussen de keuze van meisjes en jongens (tabel 5.9).
Tabel 5.9 Percentages leerlingen (kolomsgewijs) naar geslacht en studierichting naar
motief voor opleidingskeuze.
groenvoorziening bloemschikken
veehouderij
plantenteelt
meisje

jongen

meisje

jongen

(n=59)

(n=227)

(n=236)

(n=33)

57

58

48*

29

56
36

14

9

36
7

35
7

42
9

meisje
(n=95)

jongen
(n=136)

meisje
(n=51)

jongen
(n=134)

20

72**

37

57*

interesse
71
ondif.
10
**p<0.01 *p<0.05

24**
4

41
22

beroep

Voor elk van de studierichtingen is voor elk motief apart getoetst op verschil
tussen meisjes en jongens met een Chi-kwadraattoets. Bij de studierichting
veehouderij kiezen jongens significant vaker dan meisjes vanuit beroepsgerichte
motieven (x (1)=58.9, p<0.01). Meisjes kiezen daarentegen significant vaker
2

vanuit interessegerichte motieven (x (1)=41.0, p<0.01). Bij de richting plantenteelt
2

kiezen jongens ook vaker beroepsgericht dan meisjes (x (1)=5<0, p<0.05). Bij de
2

richting bloemschikken is het juist andersom, daar kiezen meisjes vaker vanuit
beroepsgerichte overwegingen dan jongens (x (1)=4.0, p<0.05).
2

Bekeken voor het tweede motief voor opleidingskeuze (hier niet in een tabel
weergegeven) bestaan geen significante verschillen tussen meisjes en jongens,
voor geen van de vier studierichtingen. Bij het derde motief voor opleidingskeuze
(eveneens niet in een tabel weergegeven) is een significant verschil tussen
meisjes en jongens bij de richting veehouderij. Meisjes noemen bij hun derde
belangrijkste reden voor opleidingskeuze significant vaker dan jongens het
beroepsgerichte motief (x (1)=4.0, p<0.05). Voor meisjes speelt dit motief dus
2

kennelijk wel een rol bij de opleidingskeuze, maar pas in derde instantie. Voor de
andere studierichtingen zijn geen significante verschillen gevonden.
Verschil tussen studierichtingen
Behalve naar verschillen tussen meisjes en jongens binnen de studierichtingen is
er ook gekeken naar verschillen tussen meisjes en jongens onderling, tussen de
studierichtingen. De vraag daarbij is of de motieven voor opleidingskeuze
verschillen per studierichting, met andere woorden kiezen bijvoorbeeld mannelijke
veehouders
vaker
vanuit
beroepsgerichte
motieven
dan
mannelijke
groenvoorzieners? In tabel 5.10 a en b zijn de resultaten weergegeven.
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Tabel 5.10a Percentages meisjes uit de verschillende studierichtingen die kiezen vanuit
een bepaald motief.
motief
beroepsgericht
interesse
ongedifferentieerd

veehouderij
20
71
10

plantenteelt
37
41
22

groenvoorziening
56
36
£3

bloemschikken
58
35
7

Tabel 5.10b Percentages jongens uit de verschillende studierichtingen die kiezen vanuit
een bepaald motief.
motief
veehouderij
plantenteelt
groenvoorziening bloemschikken
beroepsgericht
72
57
57
49
interesse
24
29
36
43
ongedifferentieerd
4
14
7
9
Zoals blijkt uit tabel 5.10 a en b zijn er inderdaad significante verschillen tussen de
studierichtingen, zowel voor meisjes (x (6)=52.2, p<0.01) als voor jongens
2

(x (6)=18.5, p<0.01). Meisjes uit de richting veehouderij kiezen minder vaak dan
2

meisjes uit andere richtingen vanuit beroepsgerichte motieven. Zij kiezen vaker
dan meisjes uit andere richtingen vanuit interessegerichte motieven. Meisjes uit
de richting plantenteelt kiezen in vergelijking met meisjes uit andere richtingen het
vaakst vanuit ongedifferentieerde motieven. Jongens uit de richting veehouderij
kiezen vaker dan jongens uit andere richtingen (in het bijzonder bloemschikken)
vanuit beroepsgerichte motieven. Ook hier blijkt dat in de richting plantenteelt het
vaakst vanuit ongedifferentieerde motieven wordt gekozen. Deze resultaten geven
aan dat er dus significante verschillen zijn tussen studierichtingen, reden temeer
om de richtingen in het vervolg van deze studie steeds afzonderlijk te bekijken
(een

veehouder

is

wellicht

niet

zonder

meer

vergelijkbaar

met

een

groenvoorziener).

5.3.2

Sekse-identiteit

2

Het zou kunnen dat er verschillen bestaan tussen de vier sekse-identiteiten in
motief voor opleidingskeuze. Het is denkbaar dat bijvoorbeeld

androgyne

leerlingen andere motieven hebben dan feminiene leerlingen. Om te toetsen of er
verschil is tussen de vier sekse-identiteiten in gekozen categorieën van motieven,
is een Kruskal Wallis toets voor meerdere groepen uitgevoerd, voor elke
in deze berekeningen zijn alleen die respondenten meegerekend die het zelfbeeld van sekseidentiteit volledig hebben ingevuld (n=818).

2
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studierichting apart. In tabel 5.11 zijn de motieven weergegeven per sekseidentiteit.
Tabel 5.11 Percentages leerlingen (kolomsgewijs) naar motief voor opleidingskeuze, naar
sekse-identiteit, per studierichting en apart weergegeven voor meisjes en jongens.
meisje

veehouderij
a

f

m

o

a
50

f
33

m
o
20 33

64 47

50

44

20

50

0

0

22

60

17

beroep

33

9

36 26

interes

58

84

ongedif

8

6

jongen
beroep

27

veehouderij
a
73
14
14

groenvoorziening

plantenteelt

f
m o
65 80 68
24 20 28
12 0
4

a
64
27
9

m
61

m

o
53

a
50

f
47

m
65

54 57 26
18 44 50 28*
3
7
15 0
13
29 6
ongedif
a=androgyn, f=feminien, m=masculien, o=ongedifferentieerd
** p<0.01 *p=0.05
interes

o
50
50
0

a

o
61
31
7

f

m

o

83** 53

44

50

9**

54

39

33

9

4

17

17

groenvoorziening

plantenteelt
a
f
31 43

f

47 67
40 33
13 0

bloemschikken

bloemschikken
a
25
75
0

f
100
0
0

m
50
29
21

o
50
50
0

In tabel 5.11 is te zien dat er alleen bij de richting bloemschikken bij de groep
vrouwen een significant verschil bestaat tussen de sekse-identiteiten. Androgyne
types scoren het hoogst op beroepsgerichte motieven (Kruskal-Wallis, x (3)=11.5,
2

p<0.01), en het laagst (Kruskal-Wallis, x (3)=12.9, p<0.01) op interessegerichte
2

motieven. Verder zijn er geen significante verschillen gevonden, op een trend bij
de mannelijke groenvoorzieners na, waar masculiene types het laagst scoren op
interessegerichte motieven (Kruskal-Wallis, x (3)=7.8, p=0.05). Het effect van
2

sekse-identiteit is dus kennelijk kleiner dan verwacht.

5.3.3 Verklarende achtergrondfactoren voor motieven
In deze paragraaf wordt gezocht naar verklaringen voor de variatie in motieven
voor

opleidingskeuze.

(beroepsgericht,

Elke

leerling

interessegericht

of

heeft

één

van

ongedifferentieerd)

de

drie

van

categorieën

motieven

als

belangrijkste motief genoemd voor opleidingskeuze. De categorieën sluiten elkaar
onderling uit: wie een beroepsgericht motief als belangrijkste motief heeft, kan niet
tegelijkertijd ook interessegericht of ongedifferentieerd kiezen. Er is in de analyse
voor gekozen om de categorie 'ongedifferentieerd' weg te laten omdat deze
categorie behalve bij de richting plantenteelt bijna niet voorkomt in de keuze van
de leerlingen (zie tabel 5.10). De afhankelijke variabele is daarmee dichotoom

108

Hoofdstuk 5

geworden en bestaat uit de keuze vanuit beroepsgerichte motieven enerzijds en
de keuze vanuit

interessegerichte

motieven anderzijds.

Door

middel

van

logistische regressie is gekeken welke onafhankelijke variabelen de variatie in
3

motieven verklaren. Het is daarbij

noodzakelijk

alleen

die

onafhankelijke

variabelen op te nemen in de regressievergelijking die in de tijd gezien ook
werkelijk van invloed kunnen zijn (geweest) op de opleidingskeuze. Het is
bijvoorbeeld de vraag of schoolfactoren een rol kunnen hebben gespeeld bij de
opleidingskeuze.

Het

is

mogelijk

dat

leerlingen

bij

hun

oriëntatie

op

opleidingskeuze gedetailleerde informatie over de school hebben verkregen. Het
bestaan van een relatie tussen bijvoorbeeld het al dan niet aanwezig zijn van een
vertrouwenspersoon op school en de keuze voor de opleiding plantenteelt is
echter weinig realistisch te noemen. Vanwege de onwaarschijnlijke relaties tussen
schoolfactoren en opleidingskeuze worden schoolfactoren niet opgenomen in de
regressievergelijking. Leerlingfactoren worden wel opgenomen. Variabelen die
worden meegenomen zijn geslacht (v/m), agrarische herkomst (ja of nee),
agrarische vooropleiding (ja of nee), niveau van de vooropleiding (vbo, mavo of
havo) en 'mening van anderen' (vader, moeder, vriend, decaan) . Verder worden
4

ook de toekomstplannen (zie 5.5) meegenomen. De variabelen 'werken (ja of
nee)' en 'leren (ja of nee)' en 'beroepskeuze (bedrijf overnemen, 'agr.sector',
'loondienst' en 'anders')' spelen wellicht al bij de opleidingskeuze een rol, daarom
worden ze hier meegenomen in de regressievergelijking. De meeste van deze
variabelen zijn dichotoom, behalve 'mening anderen', die in dit geval (zie
paragraaf 3.3.4) als interval-variabele wordt beschouwd. De variabele sekseidentiteit wordt niet meegenomen in de regressie-analyse omdat blijkt dat deze de
variabele geslacht 'wegdrukt'. Bovendien zijn er veel missing values voor deze
variabele, hetgeen ertoe zou leiden dat de regressie-analyse op een veel kleiner
aantal waarnemingen zou worden uitgevoerd.
Voor de dichotome afhankelijke variabele beroepsgericht/interessegericht is een
logistische regressie-analyse uitgevoerd per studierichting . Dit leverde alleen
5

voor de richtingen veehouderij en plantenteelt significante modellen op (tabel 5.12
en 5.13), voor groenvoorziening en bloemschikken was dat niet het geval. In de
weergave in tabellen worden om ruimte te sparen alleen die onafhankelijke
Logistische regressie-analyse is de enige vorm van regressie-analyse waarbij het mogelijk
berekeningen te doen met een dichotome afhankelijke variabele (Nooij, 1995).
Er bestaan vrij hoge correlaties tussen de mening van vader en moeder (0.57). Hierdoor is het
mogelijk dat de beide variabelen elkaar 'wegdrukken' in de regressie-vergelijking. Uit enkele
controle-berekeningen blijkt echter dat het opnemen van beide variabelen in de regressie-analyse
geen 'wegdruk'effect heeft, daarom worden zowel 'vader* als 'moeder meegenomen in de analyse.
In paragraaf 5.3.1 is gebleken dat er verschillen bestaan tussen de studierichtingen onderling.
Daarom worden hier de analyses per studierichting uitgevoerd en niet voor de totale groep.
3

4

1
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variabelen opgenomen die een effect hebben, de overige variabelen (zie boven)
worden weggelaten.
Tabel 5.12 Resultaten van de logistische regressie-analyse ter verklaring van de
opleidingskeuze vanuit beroepsgerichte motieven (in vergelijking met interessegerichte
motieven) voor de studierichting veehouderij
onafhankelijke variabele
B exp B significantie
-1.96
0.14
0.00
geslacht (1=vrouw, 0=man)
5.20
0.00
agrarische herkomst (1=wel, 0=niet)
1.65
1.62
0.20
0.00
mening vriend (1= helemaal oneens, 5= helemaal eens)
-3.40
0.03
0.06
beroepskeuze 'loondienst' (1=ja, 0=nee)
Totaal aantal cases: 266, in analyse 162. -2 Log Likelihood= 125.26 Model Chi-square: 97.73
p=0.00
Referentiecategorie: beroepskeuze 'bedrijf overnemen'

Zoals te zien in tabel 5.12 zijn voor de richting veehouderij de variabelen geslacht,
agrarische

herkomst

beroepsgerichte

en

mening

vriend

verklarend

motieven: leerlingen van het mannelijk

voor

keuze

vanuit

geslacht, die van

agrarische herkomst zijn of waarvan de vriend het eens is met de schoolkeuze
hebben een grotere kans op keuze vanuit beroepsgerichte motieven. Een trend is
er voor de variabele beroepskeuze 'loondienst': in vergelijking met leerlingen die
als

beroepskeuze

'bedrijf

overnemen'

(referentiecategorie)

kiezen

hebben

leerlingen die beroepskeuze 'loondienst' kiezen minder kans op opleidingskeuze
vanuit beroepsgerichte motieven.
Tabel 5.13 Resultaten van de logistische regressie-analyse ter verklaring van de
opleidingskeuze vanuit beroepsgerichte motieven (in vergelijking met interessegerichte
motieven) voor de studierichting plantenteelt.
B
exp B significantie
onafhankelijke variabele
0.40
0.08
geslacht (1 =vrouw, 0=man)
-0.91
0.03
1.02
2.78
agrarische herkomst (1=wel, 0=niet)
0.21
0.04
beroepskeuze 'anders' (1 =ja, 0=nee)
-1.57
Totaal aantal cases: 207, in analyse 119. -2 Log Likelihood= 133.53 Model Chi-square: 25.26
p=0.03
Referentiecategorie: beroepskeuze 'bedrijf overnemen'

Uit tabel 5.13 is af te lezen dat ook bij de richting plantenteelt agrarische herkomst
een positieve invloed heeft op het kiezen vanuit beroepsgerichte motieven. Verder
blijkt dat leerlingen die als beroepskeuze 'anders' kiezen in vergelijking met
leerlingen die beroepskeuze 'bedrijf overnemen (=referentiecategorie) minder
kans hebben op opleidingskeuze vanuit beroepsgerichte motieven. Tenslotte is er
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een trend

voor geslacht:

mannelijke

leerlingen

hebben

grotere

kans

op

opleidingskeuze vanuit beroepsgerichte motieven dan vrouwelijke.
Vanwege de vrij grote groep leerlingen die bij de richting plantenteelt koos vanuit
'ongedifferentieerde' motieven, is voor deze groep motieven en voor deze
studierichting

een

aparte

logistische

regressie-analyse

uitgevoerd

met

als

dichotome afhankelijke variabele wel of niet de keuze vanuit ongedifferentieerde
motieven. In tabel 5.14 is weergegeven welke variabelen verklarend zijn.
Tabel 5.14 Resultaten van de logistische regressie-analyse ter verklaring van
ongedifferentieerde motieven voor opleidingskeuze voor de studierichting plantenteelt.
significantie
B
Exp B
variabele
0.01
0.54
-0.62
vriend (1=helemaal oneens, 5=helemaal eens)
0.04
12.17
2.50
beroepskeuze 'loondienst' (1 =ja, 0=nee)
0.01
5.37
1.68
beroepskeuze 'anders' (1=ja, 2=nee)
0.03
6.56
Ieren (1 =ja, Onee)
1.88
totaal aantal respondenten=207, in analyse 154. -2 log Likelihood=93.450. Model chi-square=32.87
p=0.003
Referentiecategorie: havo en beroepskeuze 'bedrijf overnemen'.

In tabel 5.14 is te zien dat er een effect is van de mening van vriend(in). Naarmate
de vriend(in) het minder eens is met de opleidingskeuze is de kans groter dat een
leerling kiest vanuit ongedifferentieerde motieven. Verder is het zo dat als een
leerling

kiest

voor

een

beroep

in

loondienst

of

'anders'

vaker

vanuit

ongedifferentieerde motieven kiest dan vergeleken met een leerling die als
beroepskeuze kiest voor 'bedrijf overnemen' (=referentiecategorie). Als een
leerling van plan is te gaan doorleren is de kans eveneens groter dat zij/hij kiest
met ongedifferentieerde motieven.
De logistische regressie-analyse geeft een verklaring voor de verschillen in tabel
5.10. Naast geslacht, blijkt ook agrarische herkomst een rol te spelen. Overigens
blijkt dat de verschillen in tabel 5.10 met constanthouding van agrarische
herkomst bij veehouderij blijven bestaan: ook dan kiezen meisjes vaker vanuit
interessegerichte motieven en jongens vanuit beroepsgerichte motieven. Bij
plantenteelt verdwijnt het verschil tussen de seksen bij constanthouding van
agrarische herkomst. Dat door middel van logistische regressie ook effect wordt
gevonden van beroepskeuze geeft aan dat er verbanden bestaan tussen
motieven voor opleidingskeuze en toekomstplannen. Het effect van de mening
van de beste vriend(in) is ook uit literatuur bekend (zie paragraaf 2.2.1 en 2.2.2).
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5.4

Ervaringen van leerlingen

In deze paragraaf worden de ervaringen van leerlingen beschreven.

De

ervaringen van leerlingen zijn op twee manieren geïnventariseerd: via stellingen
en via situatieschetsen. Ook hier wordt gezocht naar mogelijke verschillen tussen
jongens en meisjes en naar verschillen tussen sekse-identiteiten. Naast sekseverschil wordt ook gekeken naar de positie van leerlingen die als 'eenling' in de
klas zitten, de zogenoemde 'tokens'. In paragraaf 5.4.1 wordt een beschrijving
gegeven van verschillen tussen meisjes en jongens, in 5.4.2 van verschillen
tussen sekse-identiteiten en in paragraaf 5.4.3. komen de tokens aan de orde. In
paragraaf 5.4.4. wordt beschreven welke achtergrondvariabelen een verklaring
kunnen geven voor de gevonden verschillen.

5.4.1. Ervaringen van vrouwelijke en mannelijke leerlingen
De ervaringen van leerlingen zijn op twee manieren in de vragenlijst gemeten. Ten
eerste via een reeks stellingen, ten tweede via een reeks situatieschetsen. Over
beide manieren wordt achtereenvolgens gerapporteerd.
Stellingen
Met een aantal stellingen (zie bijlage 2, de vragen 25 t/m 31) wordt een beeld
verkregen van ervaringen in de klas. Voor de verwerking van de antwoorden zijn
enkele items gerecodeerd, zodat de richting van de antwoorden voor alle items
hetzelfde is. De items 25, 28, 29 en 31 meten min of meer hetzelfde (Cronbach's
alpha= .76) en worden gezien als één variabele, met de naam 'ervaring'. Een
variabele die een ander aspect van ervaring meet, is vraag 30, waarin plezier in
het naar schoolgaan gemeten wordt. Deze variabele heeft geen overlap met
andere items en wordt daarom apart meegenomen.
Verder zijn er twee items die een indicator-functie hebben om te kijken of de
andere items wel goed gekozen zijn om het 'welbevinden' van de leerlingen te
meten. Deze indicator-items zijn de stellingen 'ik vind een goede sfeer in de klas
heel belangrijk' (vraag 26) en 'mijn klas interesseert me niet, ik kom hier voor de
opleiding' (vraag 27). De eerste stelling is een indicator in hoeverre de leerling
welbevinden in de klas op prijs stelt.

Als leerlingen het met deze stelling

grotendeels oneens zouden zijn, hebben de andere items minder waarde. Op de
eerste indicatorstelling (nr 26) antwoordt 9 1 % van de meisjes en 92% van de
jongens (totale groep) dat zij een goede sfeer in de klas heel belangrijk vinden. Er
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is geen verschil (x (3)=2.0, p>0.1) tussen meisjes en jongens, beiden hechten
z

evenveel waarde aan een goede sfeer.
De tweede stelling (nr 27) meet in feite het tegenovergestelde,

namelijk

onverschilligheid ten opzichte van de klas. Als leerlingen het hier mee eens zijn
zeggen ze in feite dat de klas voor hen weinig betekenis heeft. Voor deze
leerlingen hebben de andere items dan waarschijnlijk weinig waarde. Deze
tweede indicatorstelling vertoont meer variatie in antwoorden, maar er is geen
significant (x (3)=7.4, p>0.05) verschil tussen meisjes en jongens. Zo'n 25% van
2

de meisjes en 25% van de jongens is het helemaal of gedeeltelijk eens met de
stelling; zij zeggen daarmee vooral voor de opleiding te komen. Het gaat om een
aanzienlijk aantal leerlingen (n=290), die allemaal in feite zeggen dat de klas hen
niet interesseert maar dat ze voor de opleiding komen. Moeilijk daarbij is dat niet
meetbaar is wat hier oorzaak of gevolg is. Het kan zijn dat deze houding ten
aanzien van hun klas al de instelling is waarmee deze leerlingen naar school
komen. Het kan ook zijn dat ze juist als gevolg van een slechte sfeer kiezen voor
een

afstandelijke

houding

ten

opzichte

van

hun

klas.

De

groep

niet-

geïnteresseerden verschilt niet naar sekse-verhouding, niet naar studierichting,
niet naar leerjaar, agrarische herkomst of agrarische vooropleiding en ook niet
naar het al dan niet 'token' zijn van de wei-geïnteresseerden. De aanwezigheid
van deze groep leerlingen kan de uitkomsten beïnvloeden. Zoals gezegd geven
de andere items, vraag 25 en 28 t/m 31 een indicatie van het welbevinden in de
klas. Per item is gekeken of er verschil is tussen wel- en niet-geïnteresseerden
(non-parametrisch, Wilcoxon, toets op 2 groepen) en weergegeven in tabel 5.15.
Tabel 5.15 Gemiddelde scores voor ervaringen voor de groep niet-geïnteresseerden en
wei-geïnteresseerden op de verschillende items.
__
item
sfeer in klas belangrijk

niet-geïnteresseerden

wei-geïnteresseerden

3.76**

3.94

14.17
ervaring
12.68**
2.92
met plezier naar school
2.74*
p<0.01, *p<0.05
NB in deze tabel zijn omwille van de leesbaarheid de gemiddelde scores van de respondenten
weergegeven en niet de gemiddelde rangscores die gebruikt zijn bij het toetsen op verschil met
Wilcoxon. Er is gemeten op een vierpuntsschaal, de hoogste score is het meest positief. Het item
'ervaring' is ontstaan door samenvoeging van 4 items (Cronbach's alpha .76) en de score loopt
daarvan 4 tot 16.

Uit tabel 5.15 is af te leiden dat de niet-geïnteresseerden op alle items afwijken
van de groep wei-geïnteresseerden. Niet-geïnteresseerden vinden een goede
sfeer in de klas minder belangrijk dan wei-geïnteresseerden (Z-waarde -7.6,
p<0.00). Binnen de groep niet-geïnteresseerden hebben meisjes overigens op alle
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punten een lagere score dan jongens. De samengestelde variabele 'ervaring'
levert een minder goede ervaring op voor niet-geïnteresseerden dan bij weigeïnteresseerden (Z-waarde -8.7, p<0.00) en ook gaan niet-geïnteresseerden met
minder plezier naar school dan wei-geïnteresseerden (Z-waarde -2.4, p<0.05).
Het meenemen van de groep niet-geïnteresseerden in de analyses betekent
waarschijnlijk dat de uitkomsten van de totale groep 'negatiever' worden.
Enerzijds zou het beter zijn deze groep dus bij de analyses weg te laten.
Aangezien het echter niet duidelijk is of zij niet geïnteresseerd zijn in hun klas juist
vanwege tegenvallende sfeer, is er ook iets voor te zeggen om ze wel in de
analyses op te nemen. In dat geval zijn hun ervaringen juist van belang omdat ze
aanwijzingen geven over de sfeer. In de analyse worden de niet-geïnteresseerden
daarom gewoon meegenomen.
Voor de totale groep (wel- en niet-geïnteresseerden samen) leerlingen is gekeken
of er verschillen zijn in antwoorden op de items tussen meisjes en jongens. In
tabel 5.16 staan de resultaten weergegeven.
Tabel 5.16 Gemiddelde scores voor ervaringen naar geslacht en per studierichting.
totaal

veehouderij

plantenteelt

groenvoorziening bloemschikken

item
meisje jongen meisje jongen meisje jongen meisje jongen meisje jongen
ervaring
13.3 14.2** 13.4 14.6**
13.5
14.1
12.9
14.0** 13.3
14.0
plezier
3.0
2.8**
3.1
2.8*
3.1 2.5**
3.2
2.9**
2.9
3.2
**p<0.01 *p<0.05
NB: in deze tabel zijn omwille van de leesbaarheid de gemiddelde scores van de leerlingen
aangegeven en niet de gemiddelde rangscores die gebruikt zijn bij het toetsen op verschil met
Wilcoxon. Er is gemeten op een vierpuntsschaal, de hoogste score is het meest positief. Het item
'ervaring' is ontstaan door samenvoeging van vier items (Cronbachs alpha .76). De score loopt
daardoor van 4 tot 16.

Ten eerste is uit tabel 5.16 op te maken dat voor de totale groep leerlingen op het
item 'ervaring' (Z-waarde -5.9, p<0.00) en op het item 'plezier" (Z-waarde -3.7,
p<0.00) significant verschil is tussen meisjes en jongens. Meisjes hebben minder
goede ervaringen in de klas dan jongens, maar tegelijkertijd gaan zij met meer
plezier naar school. Verder is uit de tabel af te lezen dat de studierichtingen
onderling van elkaar verschillen: waar voor de richtingen veehouderij

en

groenvoorziening op het item 'ervaring' verschil wordt gevonden tussen meisjes
en jongens (Z-waarde -4.1, p<0.00 respectievelijk Z-waarde -3.0, p<0.01) ) is dat
voor de richtingen plantenteelt en bloemschikken niet het geval. Wel wordt bij
veehouderij, plantenteelt en groenvoorziening bij 'plezier" verschil gevonden (Zwaardes respectievelijk -2.5, p<0.05; -3.66, p<0.01; -2.8, p<0.01). Uit deze
gegevens is op te maken dat het zinvol is onderscheid te maken tussen
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studierichtingen, omdat verschillen tussen studierichtingen het beeld over de
totale groep kunnen beïnvloeden. Bovendien is enige voorzichtigheid in het
samennemen van de totale groep geboden omdat het hier om 'jongensrichtingen
(veehouderij,

plantenteelt

en

groenvoorziening)

en

een

'meisjesrichting'

(bloemschikken) gaat, waarvan op voorhand verschillende effecten verwacht
werden.
Dat meisjes uit de richtingen veehouderij, plantenteelt en groenvoorziening met
significant meer plezier naar school gaan dan jongens lijkt in tegenspraak met juist
minder positieve uitkomsten op de samengestelde variabele 'ervaring'. Het is
denkbaar dat de ervaringen in de klas weliswaar niet onverdeeld positief zijn,
maar dat deze ervaringen het plezier in schoolgaan niet beïnvloeden. Het is ook
denkbaar dat er andere factoren zijn die hier niet gemeten worden waardoor de
leerling toch met plezier naar school gaat. Een mogelijke verklaring -die overigens
hier niet te toetsen is- is de volgende: het lijkt erop dat meisjes en jongens die een
niet-traditionele

keuze

maken

(voor

meisjes

veehouderij,

plantenteelt

of

groenvoorziening en voor jongens bloemschikken) met meer plezier naar school
gaan dan meisjes en jongens die een wel-traditionele keuze maken. Ondanks
kennelijke tegenvallers voor vooral de meisjes op klasseniveau gaan ze met
plezier naar school. Kennelijk is de opleidingskeuze een goede keuze geweest.
De 'sterkte' van de motieven voor opleidingskeuze is helaas in dit onderzoek niet
te meten, maar het zou kunnen dat deze leerlingen sterker gemotiveerd zijn en
met positieve instelling voor de opleiding gekozen hebben.
Situatieschetsen
Naast de stellingen zijn in de vragenlijst een aantal situatieschetsen van concrete
situaties voorgelegd (vragen 34 t/m 40 van de vragenlijst) aan de leerlingen. Deze
situaties zijn door leerlingen aangedragen tijdens de interviews, het gaat dus om
'echte' situaties die zich kunnen voordoen in het middelbaar agrarisch onderwijs.
De situatieschetsen vallen uiteen in twee delen, A en B. In deel A moet de leerling
aangeven of zij/hij de situatie herkent ja of nee. Als het antwoord ja is, wordt
gevraagd naar een waardeoordeel over de situatie: vindt de leerling de situatie
leuk, soms leuk of niet leuk. In deel B wordt gevraagd naar het gedrag van de
leerling in deze situatie.
De verwerking van deze vraag is als volgt. Van elke situatieschets is eerst
gemeten

hoeveel leerlingen deze situatie

herkennen. Vervolgens

is voor

onderdeel A verder gerekend met alleen de ja-zeggers (dat is dus een kleinere
groep dan de totale groep). In tabel 5.17 staat weergegeven voor hoeveel procent
van de leerlingen (v/m) een situatie herkenbaar is.
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Tabel 5.17 Percentage leerlingen (kolomsgewijs) dat de situatie herkenbaar acht,
uitgesplitst naar geslacht en studierichting.
veehouderij
plantenteelt groenvoorziening bloemschikken
meisje jongen meisje jongen meisje jongen
meisje jongen
stoer
8
5
14
17
23
16
17
18
buitengesloten
7
18
31
10**
16
12
12
7*
66
51
33*
grove moppen
90
73*
75
71
72
22
76
79
giechelen
41
22
35
30
50
14
21
20
uitgelachen
25
21
23
19
37
35
37
niet serieus
41
31
30
28
28
36
stage
38
36
26
22
55
39*
39
15**
**p< 0.01,*p<0.05

Uit bovenstaande tabel zijn op het oog (dus niet getoetst) een aantal dingen af te
leiden. Ten eerste valt op dat sommige situatieschetsen herkenbaarder zijn dan
andere. Bijvoorbeeld de situatie 'stoer doen' wordt door 17% van de meisjes uit de
richting veehouderij herkend en 'grove moppen' door 7 1 % . Ten tweede valt op dat
de studierichtingen onderling verschillen in de herkenning van bepaalde situaties:
'stoer doen' wordt door 17% van de meisjes uit veehouderij herkend en door 23%
van de meisjes uit groenvoorziening. Ten derde valt op dat er enkele significante
verschillen zijn tussen meisjes en jongens in het herkennen van de situaties. 'Zich
buitengesloten voelen' is herkenbaarder voor meisjes van plantenteelt en
groenvoorziening dan voor jongens van die richtingen (x (1)=5.7, p<0.05 resp
2

X (1)=20.2, p<0.00); dat er 'grove moppen' gemaakt worden is herkenbaarder
2

voor meisjes van plantenteelt en bloemschikken dan voor de jongens (x (1)=6.4,
2

p<0.05 resp x (1) 4.9, p<0.05) en 'niet alle werkzaamheden mogen doen tijdens
2

=

de stage' is herkenbaarder voor meisjes veehouderij en groenvoorziening dan
voorde jongens (x (1)=21.2, p<0.00 resp x (1)=5.7, p<0.05).
2

2

De waardering van elk van de situaties is per studierichting vergeleken. De
uitkomsten van deze toetsen worden hier besproken, de tabellen staan in bijlage
6

3 (tabellen 1 en 2 in bijlage 3).
'bij ons in de klas moet je stoer doen anders hoor je er niet bij' is een situatie die
herkenbaar is voor ongeveer een vijfde deel van de leerlingen (v/m). Van deze
groep vinden meisjes uit de richtingen veehouderij (Z-waarde -2.6, p<0.05) en
plantenteelt (Z-waarde -2.3, p<0.05) deze situatie significant vaker niet leuk, terwijl
jongens het juist wel leuk vinden.

Er is gebruik gemaakt van de Wilcoxon rangummertoets vanwege de soms te lage celvulling om
een Chi-kwadraat te kunnen uitvoeren en vanwege het ordinale meetniveau van de gegevens.
6
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'ik voel me soms buitengesloten

door mijn klasgenoten'

is een situatie die voor

meisjes herkenbaarder is dan voor jongens. Jongens en meisjes vinden dit geen
van beiden leuk, hoewel de jongens van de richting groenvoorziening hier
(significant) vaker dan meisjes zeggen dat ze dit 'soms' leuk vinden (Z-waarde 2.0, p<0.05).
'mijn klasgenoten
herkenbaar

voor

maken nogal veel grove moppen en botte opmerkingen'
driekwart

van

de

leerlingen

(v/m),

afgezien

is

van

de

bloemschikkers, waar het voor 50% van de leerlingen herkenbaar is. Voor alle
richtingen behalve bloemschikken is er een significant verschil tussen meisjes en
jongens: meisjes vinden dit gedrag vaker niet leuk, jongens vinden het vaker wel
leuk (veehouderij Z-waarde - 5 . 1 , p<0.00; plantenteelt Z-waarde -4.9, p<0.00;
groenvoorziening Z-waarde -5.3, p<0.00).
'mijn klasgenoten

giechelen

en roddelen

veel'

is een situatie die vooral

herkenbaar is voor bloemschikkers en in mindere mate voor veehouders en de
andere richtingen. Alleen bij veehouderij is een significant verschil in waardering
van dit gedrag: meisjes vinden dit gedrag vaker niet leuk en jongens vinden het
vaker wel leuk (Z-waarde -3.7, p<0.00).
'ik word soms uitgelachen als ik iets vraag'

is voor een vijfde van de leerlingen

(v/m) herkenbaar en voor ruim een derde van de vrouwelijke

leerlingen

groenvoorziening. Ook hier is een significant verschil in waardering van deze
situatie:

meisjes

van

groenvoorziening

(Z-waarde

-2.2,

p<0.05)

en

van

veehouderij (Z-waarde -3.6, p<0.00) vinden deze situatie significant vaker niet
leuk, terwijl jongens van deze richtingen het vaker wel leuk of soms leuk vinden.
'ik heb soms het gevoel dat ik door een leraar niet serieus word genomen'

is

herkenbaar voor ongeveer een derde van de leerlingen (v/m). Een ruime
meerderheid van de leerlingen (v/m) vindt dit niet leuk, er zijn alleen bij
veehouderij verschillen tussen jongens en meisjes (Z-waarde -2.2, p<0.05).
'op stage

mag

ik van mijn baas

niet

alle

werkzaamheden

uitvoeren'

is

herkenbaarder voor meisjes dan voor jongens. Er zijn geen significante verschillen
tussen meisjes en jongens in de waardering van deze situatie, de meeste
leerlingen (v/m) vinden het 'soms leuk, soms niet leuk'.
In de gedragsvraag B van elke situatieschets is gevraagd naar het gedrag van
leerlingen 'gesteld dat de geschetste situatie zich zou voordoen'. Deze vraag is
gesteld om te kijken of leerlingen verschillen in de strategie die ze kiezen om met
situaties om te gaan. Als je er in de groep niet zo bijhoort kun je daar op twee
manieren mee omgaan: je kiest ervoor om je op alle fronten afzijdig te houden of
je probeert juist in alles 'mee te doen' om er zodoende bij te horen. Dit onderdeel
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is voorgelegd aan alle leerlingen en dus niet alleen aan degenen die de situatie
herkenbaar achtten. Ook bij dit onderdeel worden verschillen tussen meisjes en
jongens geconstateerd. Over het algemeen valt op dat jongens significant vaker
het antwoord 'meedoen' aankruisen en meisjes vaker 'ik houd me erbuiten'. De
open

antwoorden

bij

de

antwoordrnogelijkheid

'anders'

zijn

verder

niet

systematisch verwerkt, maar uit de ruwe data blijkt dat leerlingen daar vaak een
antwoord als 'ik zeg er wat van' hebben ingevuld.
Als elk item wordt bekeken geeft dat de volgende resultaten:
'bij ons in de klas moet je stoer doen anders hoor je er niet bij' geeft voor alle vier
de studierichtingen een significant verschil tussen jongens en meisjes. Jongens
geven vaker aan dat ze 'meedoen', terwijl meisjes aangeven 'zich erbuiten' te
houden (veehouderij

x (2)=33.8, p<0.00; plantenteelt
2

x ( ) = 1 - . P<0.00;
2

2

4

8

groenvoorziening x (2)=8.2, p<0.05, bloemschikken x (2)=14.7, p<0.00).
2

2

'ik voel me soms buitengesloten

door mijn klasgenoten'

geeft voor de richting

veehouderij en groenvoorziening significant verschil tussen jongens en meisjes.
Bij veehouderij kiezen jongens vaker 'meedoen' dan meisjes (x (2)=10.7, p<0.01),
2

bij groenvoorziening kiezen meisjes vaker dan jongens voor de optie 'anders'
(X (2)=10.3, p<0.01).
2

'mijn klasgenoten maken nogal veel grove moppen en botte opmerkingen'

geeft

significante verschillen voor de richtingen veehouderij (x (2)=37.8,

p<0.00),

plantenteelt (x (2)=42.3,

p<0.01).

2

p<0.00) en groenvoorziening

2

(x (2)=15.8,
2

Jongens kiezen vaker de optie 'meedoen' en meisjes 'ik houd me erbuiten'.
mijn klasgenoten

giechelen

en roddelen

veel' geeft alleen voor de richting

veehouderij significante verschillen tussen meisjes en jongens te zien (x (2)=18.6,
2

p<0.00). Meisjes kiezen vaker 'ik hou me erbuiten', jongens vaker 'meedoen'.
'ik word soms uitgelachen

als ik iets vraag' geeft verschillen bij veehouderij

(x (2)=6.7, p<0.05) en groenvoorziening (x (2)=7.0, p<0.05). Meisjes uit beide
2

2

studierichtingen antwoorden vaker dan jongens dat ze in dat geval geen vragen
meer stellen terwijl jongens vaker antwoorden dat ze zich er niets van aantrekken.
'ik heb soms het gevoel dat ik door een leraar niet serieus word genomen' geeft
eveneens

voor

de

richtingen

veehouderij

(x (2)=14.7,
2

p<0.00)

en

groenvoorziening (x (2)=15.8, p<0.00) significante verschillen tussen meisjes en
2

jongens. Jongens antwoorden vaker dat ze zich er niets van aantrekken en
meisjes dat ze zich er veel van aantrekken of 'anders' reageren.
'op stage mag ik van mijn baas niet alle werkzaamheden uitvoeren'
veehouderij

(x (3)=31.2,
2

p<0.00),

plantenteelt

(x (3)=10.8,
2

levert voor
p<0.05)

en

groenvoorziening (x (3)=23.0, p<0.00) significante verschillen op. Jongens zijn
2
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vaker van mening dat de stagebieder denkt dat ze het werk niet kunnen en
meisjes dat ze zelf de werkzaamheden niet kunnen. Ook zijn meisjes van
veehouderij

(11%),

plantenteelt

(17%)

en

groenvoorziening

(14%)

en

bloemschikken (1%) van mening dat zij sommige dingen niet mogen doen omdat
ze meisjes zijn.
5.4.2

Sekse-identiteit

Om na te gaan of er verschillen bestaan tussen de verschillende sekseidentiteiten in hun reacties op bepaalde situaties is dat getoetst. Om eventueel
verstorend effect van biologische sekse tegen te gaan is gekeken binnen de
groep meisjes en de groep jongens apart. De vraag daarbij is bijvoorbeeld of
androgyne meisjes of jongens anders reageren op items of situaties dan
feminiene meisjes of jongens.
Stellingen
Uit de uitkomsten van de Kruskal-Wallis toets voor meerdere steekproeven blijkt
dat er nauwelijks significante verschillen zijn binnen de groep meisjes en de groep
jongens (tabel 5.18).
Tabel 5.18 Gemiddelde scores op items voor elk van de sekse-identiteiten per
studierichting.
bloemschikken
groenvoorziening
meisjes
veehouderij
plantenteelt
a
f
m o
a
f
m o
a
f
m o
a
f
m o
ervaring 14.0 13.1 14.2 12.4 12.9 14.0 14.4 13.3 14.5 12.5 12.2 13.0 14.3 13.3 12.3 12.5
**

plezier

jongens
ervaring
plezier

2.9

3.2

2.9

3.1

veehouderij
a
f
m o

3.1

3.5

2.7

3.2

plantenteelt
a
f
m o

2.9

3.2

3.4

3.0

groenvoorziening
a
f
m o

3.1

3.0

2.3
**

2.4

bloemschikken
a
f
m o

14.9 13.9 14.7 13.7 13.4 13.8 14.3 13.4 14.5 13.3 14.4 13.5 13.7 14.6 13.2 14.8
2.8

3.0

2.6

2.7

2.7

2.2

2.5

2.4

3.0

2.7

2.8

2.7

2.9

3.4

2.9

3.2

a=androgyn, f=feminien, m=masculien, o=ortgedifferentieerd; ** p<0.01, * p< 0.05
NB in bovenstaande tabellen zijn omwille van de leesbaarheid de gemiddelde scores van de
respondenten weergegeven en niet de gemiddelde rangscores die gebruikt zijn bij het toetsen op
verschil met Kruskal-Wallis. Er is gemeten op een vierpuntsschaal, de hoogste score is het meest
positief. De variabele 'ervaring' is ontstaan door samenvoeging van 4 items en de score loopt daar
van 4 tot 16.

Alleen bij de meisjes in de richting bloemschikken worden verschillen gevonden,
namelijk dat masculiene meisjes minder goede ervaringen hebben dan andere
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sekse-identiteiten (x (3)=12.1, p<0.01) en dat masculiene meisjes met minder
2

plezier naar school gaan dan andere meisjes (x (3)=14.6, p<0.01). Bij de overige
2

richtingen en bij de jongens zijn geen significante verschillen gevonden.
Over het algemeen blijkt uit deze analyse dat er geen significante verschillen zijn
tussen sekse-identiteiten binnen de groep meisjes en jongens. Verschillen tussen
biologische sekse zijn groter, met andere woorden, het is voor de ervaringen van
meer invloed dat een leerling vrouwelijk of mannelijk is dan welke sekse-identiteit
iemand heeft.
Situatieschetsen
Ook de situatieschetsen (herkenning, waardering en gedrag) zijn bekeken op
verschil tussen de sekse-identiteiten. Het is denkbaar dat de waardering van een
situatie en de reactie op een situatie afhankelijk zijn van iemands sekse-identiteit.
De herkenbaarheid van de situaties is bij de groep vrouwen voor geen van de
sekse-identiteiten herkenbaarder dan voor andere (zie tabel 3 in bijlage 3). Bij de
groep mannen is de situatie 'ik voel me soms buitengesloten door mijn
klasgenoten' voor feminiene jongens van veehouderij (x (3)=12.8, p<0.01) en voor
2

androgyne

jongens

van

plantenteelt

(x (3)=12.9,

p<0.01)

2

significant

herkenbaarder dan voor de andere sekse-identiteiten.
Ook de waardering en het gedrag van de situaties zijn bekeken op verschil tussen
de sekse-identiteiten (tabellen 4 en 5 in bijlage 3). Bij de meisjes zijn significante
7

verschillen gevonden bij 'uitgelachen worden' en 'giechelen'. Uitgelachen worden
wordt door feminiene meisjes uit de richting veehouderij het minst leuk gevonden
(x (3)8.5, p<0.05) en giechelen wordt door masculiene meisjes uit de richting
2

bloemschikken het minst leuk gevonden (x (3)=11.9 p<0.01). Bij de jongens zijn
2

significante verschillen gevonden bij 'stoer doen' en 'grove moppen'. Stoer doen
wordt

door

masculiene jongens

van

masculiene jongens van plantenteelt

veehouderij
(x (3)=9.7,
2

(x (3)=9.0,
2

p<0.05)

p<0.05)

het vaakst

en
leuk

gevonden. Ook grove moppen worden door masculiene jongens van veehouderij
(X (3)=8.5, p<0.05) en groenvoorziening (x (3)=8.6, p<0.05) het leukst gevonden
2

2

en door feminiene types het minst leuk. Het lijkt er dus op dat feminiene types
(v/m) situaties de meer 'mannelijke' situaties niet leuk vinden (stoer doen, grove
moppen) terwijl masculiene types (v) de meer 'vrouwelijke' situaties (giechelen)
niet leuk vinden.

De waardering van de situaties is alleen bekeken voor degenen die de situatie herkenbaar
achtten. De aantallen zijn daardoor soms te klein om mee te kunnen rekenen.

7
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Voor wat betreft het gedrag lijkt het erop dat feminiene types er vaker voor kiezen
zich 'erbuiten te houden' en masculiene types voor 'meedoen'. De verschillen zijn
echter niet in alle situaties en niet bij alle studierichtingen zichtbaar. Bij de meisjes
van de richting veehouderij kiezen feminiene meisjes er het vaakst voor zich bij
'grove moppen' (x (3)=15.6, p<0.01) of 'giechelen' (x (3)=9.9, p<0.05) afzijdig te
z

2

houden. Bij plantenteelt houden de ongedifferentieerde types zich het vaakst
afzijdig bij 'stoer doen' (x (3)=9.4, p<0.05) of 'grove moppen' (x (3)=8.9, p<0.05).
2

2

Bij bloemschikken kiezen androgyne types het minst vaak voor een afzijdige
positie bij 'grove moppen' (x (3)=14.9, p<0.01) en masculiene types het vaakst
2

voor een afzijdige positie bij 'giechelen' (x (3)=13.1 p<0.01).
2

Bij de jongens

kiezen feminiene types van de richting veehouderij er het vaakst voor zich
erbuiten te houden bij 'grove moppen' (x (3)=7.6, p<0.05) en bij 'niet serieus
2

genomen

voelen'

(x (3)=19.3,

p<0.01).

2

Bij

de

groenvoorzieners

hebben

ongedifferentieerde types het vaakst een afzijdige houding bij 'stoer doen'
(X (3)=8.2, p<0.05) en feminiene types bij 'grove moppen' (x (3)=19.4, p<0.01) en
2

2

'niet serieus genomen worden' (x (3)=10.6, p<0.01). Bij de bloemschikkers kiezen
2

androgyne types het minst vaak voor een afzijdige positie bij 'zich buitengesloten
voelen' (x (3)=8.1, p<0.05).
2

5.4.3 Ervaringen van tokens
In hoofdstuk 3 is gesproken over de token-theorie van Kanter. Tokens zijn
'eenlingen' die op grond van 1 of meer kenmerken (bijvoorbeeld sekse) afwijken
van een meerderheidsgroep. Volgens de token-theorie is de positie van eenlingen
in een meerderheidsgroep een moeilijke, tokens ondervinden nadeel van hun
positie. Ott (1985) scherpte de token-theorie nader aan en veronderstelt dat een
tokenpositie voor vrouwen negatiever is dan voor mannen. Het is de bedoeling
deze theorie in het agrarisch onderwijs te toetsen door te kijken naar meisjes en
jongens in meerderheidsgroepen. De hypotheses daarbij zijn 1) tokens hebben
minder goede ervaringen dan niet-tokens en 2) vrouwelijke tokens hebben minder
goede ervaringen dan mannelijke tokens.
In dit onderzoek is op grond van de samenstelling van de klas berekend of een
respondent 'token' is. De definitie van een token die daarbij gehanteerd wordt is
Het uitvoeren van een Chi-kwadraattoets was vanwege de lage celvulling niet mogelijk. Door de
antwoorden te hercoderen is een dichotome dummy-variabele 'erbuiten houden' versus 'andere
antwoorden' gemaakt. Met deze dummy kon worden getoetst (Kruskal Wallis).
8

121

De toetsende studie

dat een token een minderheidsgroep van minder of gelijk aan 15% moet vormen.
In deze studie zijn volgens die berekening

53 vrouwelijke tokens (4 van

veehouderij, 16 van plantenteelt en 33 van groenvoorziening) en 30 mannelijke
(alle van bloemschikken).
Om beide hypotheses te toetsen wordt op twee manieren gekeken naar de groep
tokens. Voor het toetsen van de eerste hypothese worden alle tokens (v/m)
vergeleken met alle niet-tokens (v/m). Voor het toetsen van de tweede hypothese
worden de vrouwelijke tokens vergeleken met de mannelijke tokens.

De

vergelijkingen gebeuren op grond van de twee items 'ervaring' (de samengestelde
variabele) en 'plezier'. In tabel 5.19 is weergegeven wat de scores zijn van beide
groepen en wat de toets op verschil tussen beide groepen oplevert.
Tabel 5.19 Gemiddelde scores op de items 'ervaring' en 'plezieri voor de groep
tokens/niet-tokens en voor vrouwelijke en mannelijke tokens.
item
vrouwelijke token
mannelijke token
token (v/m)
niet-token (v/m)
ervaring
13.7
14.0
13.9
13.8
3.2
plezier
3.2
3.2
2.9**
** p<0.01
NB in deze tabel zijn omwille van de leesbaarheid de gemiddelde scores van de leerlingen
aangegeven en niet de gemiddelde rangscores die gebruikt zijn bij het toetsen op verschil met
Wilcoxon. Er is gemeten op een vierpuntsschaal, de hoogste score is het meest positief. Het item
'ervaring' is ontstaan door samenvoeging van vier items (Cronbachs alpha .76). De score loopt
daardoor van 4 tot 16.

Uit tabel 5.19 is af te lezen dat er geen significant verschil is in ervaring tussen
tokens en niet-tokens (Z-waarde -1.9, p>0.1)). Wel gaan tokens met significant
meer plezier naar school dan niet-tokens (Z-waarde -2.6, p<0.01). Deze bevinding
is in overeenstemming met de bevindingen in tabel 5.16, waar meisjes uit de
richtingen veehouderij, plantenteelt en groenvoorziening met significant meer
plezier naar school bleken te gaan dan jongens uit deze richtingen en waar
jongens uit de richting bloemschikken met significant meer plezier naar school
bleken te gaan dan meisjes uit die richting. Aangezien de vrouwelijke tokens allen
afkomstig zijn uit de richtingen veehouderij, plantenteelt en groenvoorziening en
alle mannelijke tokens uit de richting bloemschikken is deze bevinding dus niet
verbazingwekkend. De eerste hypothese ten aanzien van de tokentheorie kan op
basis van deze bevindingen niet ondersteund worden: tokens hebben geen
slechtere ervaringen dan niet-tokens, zij gaan daarentegen zelfs met meer plezier
naar school dan niet-tokens.
Als vrouwelijke en mannelijke tokens met elkaar worden vergeleken levert dat
geen significante verschillen op. Zowel op het samengestelde item 'ervaring' (Zwaarde -.13, p>0.1) als op het item 'plezier" (Z-waarde -.11, p>0.1) worden geen
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verschillen gevonden. De tweede hypothese ten aanzien van de tokentheorie kan
dus op grond van deze bevindingen niet ondersteund worden: vrouwelijke tokens
hebben geen slechtere (en ook geen betere) ervaringen dan mannelijke tokens.
Voor de groep tokens is bekeken of zij het op prijs zouden stellen als er meer
meisjes of jongens in hun klas zouden komen. Een manier om volgens Kanter
(1977) de tokenpositie op te heffen is immers door meer personen van het
geslacht van de token toe te voegen zodat de minderheidspositie relatief kleiner
wordt. In tabel 5.20 is weergegeven hoe de tokens (uitgesplitst naar geslacht)
zouden reageren op de toevoeging van extra meisjes of jongens in vergelijking tot
niet-tokens uit vergelijkbare studierichtingen.
Tabel 5.20 Gemiddelde scores van tokens en niet-tokens op de vraag 'zou je het leuk
vinden als er meer meisjes resp. jongens in de klas zouden zitten?' uitgesplitst naar
geslacht
jongen
meisje
niet-token
token
token
niet-token
2.2
leuk als meer meisjes
1.5
2.5*
2.2*
3.6
leuk als meer jongens
3.3
2.2
2.3
**p<0.01 *p<0.05
NB: in deze tabel zijn omwille van de leesbaarheid de gemiddelde scores van de leerlingen
aangegeven en niet de gemiddelde rangscores die gebruikt zijn bij het toetsen op verschil met
Wilcoxon. Er is gemeten op een vierpuntsschaal, de hoogste score is het meest positief.

Uit deze tabel is op te maken dat meisjes die token zijn (dit zijn meisjes in de
richtingen veehouderij, plantenteelt en groenvoorziening) liever dan andere
meisjes uit die richtingen meer meisjes in de klas zouden willen hebben (Z-waarde
-2.0,

p<0.05).

Jongens

die token

zijn

(dit

zijn jongens

uit

de

richting

bloemschikken) vertonen geen verschil met andere jongens uit die richting in hoe
graag ze meer jongens in de klas zouden willen hebben (Z-waarde -1.6, p>0.05).
De token-meisjes zouden de suggestie van Kanter om meer meisjes in de groep
te halen wel waarderen, maar voor

de token-jongens is deze oplossing niet

noodzakelijk.
Ook voor de situatieschetsen (vragen 34 t/m 40 van de vragenlijst) is gekeken
naar de groep tokens. Het is de vraag of situaties herkenbaarder zijn voor tokens
dan voor niet-tokens, of situaties anders beoordeeld worden door tokens (vraag
A) en niet-tokens en of tokens andere reacties hebben op situaties dan niettokens (vraag B). Ook hier is gekeken naar de verschillen tussen tokens (v/m)
onderling en naar verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke tokens.
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Ten eerste de herkenbaarheid van de situaties (zie tabel 6 in bijlage 3). Bij een
vergelijking tussen tokens (v/m) en niet-tokens (v/m) blijkt dat 'buitengesloten
voelen' vaker herkenbaar wordt geacht door tokens dan door niet-tokens (Zwaarde -2.0, p<0.05). Deze uitkomst komt niet overeen met de uitkomsten op het
samengestelde item 'ervaring' (zie tabel 5.21) waar geen verschil werd gevonden
tussen tokens (v/m) en niet-tokens (v/m). Verder blijkt dat 'iets niet mogen op
stage' herkenbaarder is voor tokens dan voor niet-tokens (Z-waarde -2.1, p<0.05).
Bij de vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke tokens blijkt dat voor
tokenvrouwen 'grove moppen' herkenbaarder zijn dan voor tokenmannen (Zwaarde -3.7, p<0.01); voor tokenmannen is 'giechelen en roddelen' herkenbaarder
dan voor tokenvrouwen (Z-waarde -5.5, p<0.00). Deze uitkomst is te verklaren
vanwege het feit dat alle tokenvrouwen afkomstig zijn van de studierichtingen
veehouderij, plantenteelt en groenvoorziening en alle tokenmannen van de
richting bloemschikken. Gecombineerd met de gegevens in tabel 5.17 is te zien
dat veel meer meisjes 'grove moppen' herkenbaar achten dan jongens en dat
'giechelen' door jongens vaker wordt herkend.
Uit de bovenstaande bevindingen is een aantal dingen af te leiden. Ten eerste dat
er verschillen bestaan tussen mannelijke en vrouwelijke tokens, maar dat deze
verschillen zich waarschijnlijk grotendeels laten verklaren door de studierichting
waar de tokens uit afkomstig zijn. Ten tweede zijn er aanwijzingen dat tokens
(v/m) verschillen van niet-tokens in 'buitengesloten voelen', hoewel dat niet
ondersteund wordt door de resultaten van de item-vragen (tabel 5.19).
Behalve de herkenbaarheid is ook onderzocht hoe tokens situaties waarderen en
hoe zij hierop reageren in gedrag. Bij de waardering van situaties (A) geven
respondenten aan of ze een situatie 'leuk, soms leuk/soms niet leuk' of 'niet leuk'
vinden (zie tabel 7 in bijlage 3). Niet-tokens (v/m) vinden 'grove moppen' (Zwaarde -3.3, p<0.01) en 'giechelen' (Z-waarde -2.3, p<0.05) vaker leuk dan tokens
(v/m). Tussen vrouwelijke en mannelijke tokens werden geen

significante

verschillen gevonden.
In dë B-vraag wordt gekeken naar het gedrag van leerlingen op een bepaalde
situatie (zie tabel 8 in bijlage 3). Als tokens als groep (v/m) worden vergeleken
met niet-tokens (v/m) valt op dat niet-tokens vaker kiezen voor 'meedoen' en
tokens vaker voor 'erbuiten houden' of 'anders'. Dit geldt voor de situaties 'stoer
doen' (x (2)=9.3, p<0.01), 'grove moppen' (x (2)=9.3, p<0.01) en 'buitengesloten
2

2

voelen' (x (2)=6.2, p<0.05). Vrouwelijke tokens antwoorden vaker 'anders' en
2

mannelijke tokens 'ik houd me erbuiten' bij de situatie 'buitengesloten voelen'
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( x ( ) - . P 0.05). Bij de overige situaties zijn geen significante verschillen
2

2

=6

5

<

gevonden.
Samenvattend blijkt op grond van de situatieschetsen wel enig verschil tussen
tokens en niet-tokens te bestaan, in die zin dat de situaties door tokens negatiever
beoordeeld worden dan door niet-tokens en dat tokens zich vaker 'buiten' een
situatie willen houden dan niet-tokens. De geldigheid van de eerste hypothese
van de tokentheorie zou op basis van de situatieschetsen wel aannemelijk zijn.
Tussen vrouwelijke en mannelijke tokens worden geen opmerkelijke verschillen
geconstateerd,

de

tweede

hypothese

lijkt

dus

ook

op

grond

van

de

situatieschetsen niet te kunnen worden aangetoond.

5.4.4 Verklaringen voor de variatie in ervaringen
Om te kijken welke variabelen een verklaring zouden kunnen geven voor de
variatie in ervaringen is per studierichting logistische regressie-analyse uitgevoerd
op samengestelde

variabele 'ervaring' . Als
9

onafhankelijke variabelen

zijn

ingevoerd de leerlingfactoren agrarische herkomst, agrarische vooropleiding,
geslacht, leeftijd, leerjaar, opleidingsniveau, token, mening vader, moeder, vriend
en decaan, motieven voor opleidingskeuze, en de schoolfactoren bloemschikken
op

school,

emancipatieplan

aanwezig,

vertrouwenspersoon

aanwezig

en

percentage vrouwelijke docenten. De uitkomst van deze analyses geven alleen
voor de richting veehouderij en groenvoorziening een significant model (tabel 5.21
en 5.22).
Tabel 5.21 Resultaten van de logistische regressie-analyse ter verklaring van 'ervaring'
voor de studierichting veehouderij.
sign
Exp (B)
variabele
B
0.01
0.26
leeftijd
-1.35
0.04
4.11
leerjaar
1.41
totaal aantal respondenten=266, in analyse 215. -2 log Likelihood=51.27. Model chi-square=35.5
p=0.003
Referentiecategorie: beroepsgerichte motieven voor opleidingskeuze.

Voor de richting veehouderij geldt dat leeftijd en leerjaar verklarend zijn voor de
variatie in ervaringen. Hoe jonger een leerling, des te beter de ervaringen en hoe
hoger het leerjaar, des te beter de ervaringen. Deze uitkomst is intern strijdig:
De samengestelde variabele 'ervaring' is dichotoom gemaakt door eerst de score (van 4-16) te
delen door 4 en vervolgens alle waarden kleiner dan 2.4 te typeren als 'slechte ervaring' en alle
waarden groter dan 2.5 als 'goede ervaring'.
9
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jongere leerlingen zullen in lagere leerjaren zitten. Het effect van leeftijd op zich is
wel verklaarbaar: een jongere leerling heeft minder levenservaring dan een
oudere en is daardoor wellicht geneigd bepaalde situaties niet als negatief te
beoordelen.
Tabel 5.22 Resultaten van de logistische regressie-analyse ter verklaring van 'ervaring'
voor de studierichting groenvoorziening.
sign
B
Exp (B)
variabele
0.01
0.54
leeftijd
-0.61
0.11
0.02
-2.17
mening moeder (1=oneens, 5=eens)
totaal aantal respondenten=339, in analyse 265. -2 log Likelihood=93.99. Model chi-square=32.28
p=0.01
Referentiecategorie: beroepsgerichte motieven voor opleidingskeuze.

Voor de richting plantenteelt zijn leeftijd en mening van moeder over de
opleidingskeuze verklarende variabelen. Hoe jonger de leerling, des te beter de
ervaringen en hoe minder moeder het eens was met de opleidingskeuze, des te
beter de ervaringen. Deze laatste uitkomst is enigszins verrassend. Wellicht
hebben leerlingen waarvan de moeder het niet eens is met de schoolkeuze het
gevoel dat ze zich moeten 'bewijzen' en zullen ze daardoor eerder aangeven dat
ze goede ervaringen hebben op school.

5.5

Toekomstplannen

In deze

paragraaf worden

de toekomstplannen

van meisjes en

jongens

vergeleken. Ten eerste wordt gekeken of er verschillen zijn in de plannen voor
doorleren of werken en in de plannen voor het combineren van werk en privéleven (5.5.1). Verder wordt in deze paragraaf gekeken of meisjes en jongens van
dezelfde studierichting dezelfde beroepen ambiëren. In paragraaf 5.5.2 worden de
vragen naar werken en doorleren en beroepswensen bekeken op verschil naar
sekse-identiteit. Tenslotte wordt in 5.5.3. beschreven welke variabelen verklarend
kunnen zijn voor de variatie in toekomstplannen.

5.5.1 Toekomstplannen van vrouwelijke en mannelijke leerlingen
In deze paragraaf volgen enkele overzichtscijfers van de directe toekomstplannen
van de MAO-leerlingen.

126

Hoofdstuk 5

Werken, doorleren en privé-leven
Allereerst volgt een overzicht van de plannen van leerlingen in de nabije
toekomst: willen zij na het afronden van hun opleiding gaan werken of doorleren?
In tabel

5.23

staan

de

plannen

van

leerlingen

(v/m)

per

studierichting

weergegeven.
Opvallend is dat bij alle studierichtingen behalve bloemschikken jongens vaker
dan meisjes aangeven te willen gaan werken. Bij alle studierichtingen willen
meisjes vaker dan jongens doorleren. Door de antwoorden 'werken' of 'doorleren'
eruit te lichten (door hercoderen tot dichotome variabele) kan getoetst worden (ttoets) op verschil tussen meisjes en jongens. Er blijkt verschil te bestaan tussen
meisjes en jongens: meisjes willen in alle studierichtingen behalve plantenteelt
vaker doorleren dan jongens

(veehouderij t-waarde 2.46, dF202, p<0.05;

groenvoorziening t-waarde 2.09, dF110, p<0.05; bloemschikken t-waarde 1.86,
dF69, p<0.05). Alleen bij de richting groenvoorziening werd een significant
verschil aangetoond tussen meisjes en jongens bij de keuze om te gaan werken:
jongens blijken vaker te willen gaan werken (t-waarde -1.95, dF127, p<0.05).
Volgens Laval en De Rijk (1990) zouden meisjes in het MAO eerder kiezen voor
doorleren omdat ze daarmee hun kansen op een aantrekkelijke baan vergroten.
Verder stellen zij dat het al dan niet doorstuderen van meisjes samenhangt met
het perspectief (voor meisjes) op de arbeidsmarkt.
Tabel 5.23 Percentages (kolomsgewijs) vrouwelijke en mannelijke leerlingen per
studierichting naar toekomstplannen
veehouderij
plantenteelt
groenvoorziening bloemschikken
meisje

jongen

meisje

jongen

meisje

jongen

meisje

jongen

opl. niet
afronden

5

3

6

3

3

2

2

2

werken
verder leren

27
32

35

38
31

48
20

28
42

40
29

42
22

35
12

weet niet
anders

25
12

21

9

16

20

11

19
10

16

20

18

30

18
23

15
11

Behalve naar de plannen op gebied van werken of doorleren is gevraagd naar het
aantal dagen dat leerlingen zouden willen werken, als zij eenmaal werken. Als de
ruwe gegevens in een kruistabel worden gezet, blijkt dat 48% van de jongens en
20% van de meisjes kiest voor het antwoord 'meer dan 5 dagen werken' . In de
10

Het antwoord 'meer dan 5 dagen' is in de berekeningen meegenomen als 6 dagen omdat er gerekend
moet worden met een getal. Het is uit het antwoord 'meer dan 5 dagen' niet af te leiden of leerlingen 5,5; 6,
6.5 of 7 dagen bedoelen, dus is gekozen om te rekenen met 6 dagen.
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berekeningen is gewerkt met dagdelen, twee dagdelen zijn samen één dag. Het
gemiddelde aantal dagdelen dat leerlingen willen werken verschilt significant voor
meisjes en jongens (t-waarde -8.98, dF984, p<0.00). Het aantal dagdelen werken
als er kinderen zijn verschilt nog meer (t-waarde -22.5, dF866, p<0.00), evenals
het aantal dagdelen dat de partner zal werken als er kinderen zijn (t-waarde 25.9,
dF957, p<0.00) (tabel 5.24).
Tabel 5.24 Gemiddeld aantal dagdelen dat vrouwelijke en mannelijke leerlingen willen
werken.
jongen
meisje
10.8
aantal dagdelen werken
9.9
aantal dagdelen werken als er kinderen zijn
5.9
9.8
9.0
4.3
aantal dagdelen dat partner werkt als er kinderen zijn
Hoewel meisjes en jongens beide verwachten minder te zullen gaan werken als er
kinderen zijn, is de teruggang in werkdagen bij meisjes veel groter dan bij
jongens. Verder verwachten meisjes van hun partner dat die bijna volledig blijft
werken (9.0 dagdeel) als er kinderen zijn. Jongens verwachten omgekeerd van
hun partner dat zij haar werkweek reduceert tot zo'n 2 dagen (4.3 dagdelen) als er
kinderen zijn. Als er rekenkundig van uit wordt gegaan dat meisjes en jongens
eikaars partner zijn , valt op dat meisjes van zichzelf verwachten dat ze 5,9
11

dagdeel werken als er kinderen zijn, terwijl jongens hun partner 4,3 dagdeel
toeschrijven. Vrouwelijke leerlingen verwachten ook dat hun partner minder zal
werken (9.0 dagdeel) dan mannelijke leerlingen zelf van plan zijn als er kinderen
zijn (9.8 dagdeel). Overigens verwacht 1 1 % van de vrouwelijke leerlingen geheel
te zullen stoppen met werken als er kinderen komen, terwijl 25% van de
mannelijke leerlingen dat van zijn partner verwacht.
Het verschil tussen meisjes en jongens geldt ook voor alle studierichtingen
afzonderlijk, in dezelfde richting, maar ook tussen de verschillende
studierichtingen zijn er verschillen in het aantal dagen dat leerlingen willen werken
(tabel 5.25).

Er wordt in dit voorbeeld van uitgegaan dat vrouwelijke en mannelijke leerlingen eikaars partner zijn. In
werkelijkheid is dat slechts zelden het geval, maar we gaan er hier van uit dat leerlingen de mening van
leeftijds- en seksegenoten weergeven en dat het daarom is toegestaan vrouwelijke en mannelijke leerlingen
te 'koppelen'.
1 1
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Tabel 5.25 Overzicht van het gemiddeld aantal dagdelen dat vrouwelijke en mannelijke
leerlingen willen werken, uitgesplitst naar studierichting.
veehouderij

dagdelen
dagdelen met
kind
dagdelen partner
met kind

plantenteelt

groenvoorziening

meisje jongen meisje jongen meisje jongen
10.4 11.3** 10.3 11.2**
9.5
10.2**
6.6
10.2**
9.3**
6.5
10.3**
5.6
9.0

4.9 **

9.2

4.2 **

8.8

bloemschikken

meisje jongen
9.8
10.7**
5.5
9.6 **

3.9**

9.0

4.8 **

p<0.01 * p<0.05

Tussen de studierichtingen is ook getoetst op verschil. Als alle meisjes met elkaar
worden vergeleken blijken er significante verschillen te bestaan voor het aantal
dagdelen dat ze willen werken en het aantal dagdelen dat ze willen werken als er
kinderen zijn. Uit tabel 5.27 is af te leiden dat de meisjes van groenvoorziening de
minste dagdelen willen werken (x (3)=27.3, p<0.00) terwijl de meisjes van
2

bloemschikken de minste dagdelen willen werken als er kinderen zijn (x (3)=14.4,
2

p<0.00). Een vergelijking van jongens van verschillende studies blijkt hetzelfde
beeld op te leveren. Ook hier zijn de groenvoorzieners degenen met het laagste
aantal dagdelen (x (3)=134.0, p<0.00), ook als er kinderen zijn (x (3)=107.7,
2

2

p<0.00). Een verklaring is waarschijnlijk gelegen in het soort beroep waarin de
leerlingen zichzelf werkzaam zien: veehouders, plantentelers en bloemschikkers
verwachten werkzaam te zijn in een (eigen) bedrijf waar meer dan 5 dagen
gewerkt moet worden, terwijl groenvoorzieners misschien vaker in loondienst
zullen werken waar kortere werkweken gebruikelijk zijn.
Om een beeld te krijgen van de overige verwachtingen op het gebied van het
privé-leven is gevraagd of leerlingen verwachten te zullen trouwen/samenwonen
en of ze kinderen willen krijgen. Van de meisjes wil 85% trouwen of samenwonen,
1 % wil dat niet en 13% weet het nog niet. Van de jongens wil 89% trouwen of
samenwonen, 1 1 % weet het nog niet. Een kinderwens is er bij 64% van de
meisjes en 73% van de jongens. Verder wil 9% van de meisjes en 2% van de
jongens geen kinderen en 27% van de meisjes en 25% van de jongens weten nog
niet of ze kinderen willen. De kinderwens verschilt significant tussen meisjes en
jongens (x (2)=25.0, p<0.00).
2

Beroepswensen
Een vergelijking van gewenste beroepen tussen meisjes en jongens is alleen
zinvol als het per studierichting gebeurt: elke studierichting leidt immers op tot een
specifieke beroepsgroep. Bij de vraag naar beroepen in de vragenlijst (vraag 21)
konden

leerlingen

kiezen

uit

14

mogelijkheden,

waarvan

drie

open
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antwoordmogelijkheden. In figuur 5.3 is een globaal overzicht opgenomen van de
beroepswensen. De antwoorden uit de categorie 'anders' zijn samengenomen.
Zoals te zien in de figuur kiezen vooral meisjes vaak voor de categorie 'anders'.
Aangezien dit een open antwoord was dat niet gecodeerd in de dataset is
opgenomen, is niet te achterhalen wat 'anders' zoal inhoudt. Gezien de grote
groep leerlingen die deze categorie kiest, is het niet verantwoord om de hele
categorie weg te laten, zoals bij de vergelijkbaar opgezette vraag naar motieven
voor opleidingskeuze gebeurde (zie paragraaf 5.5.1).
Vanwege het nominale karakter van de gegevens is het niet mogelijk een directe
vergelijking te maken tussen de antwoorden van meisjes en jongens. Vandaar dat
weer wordt gekozen voor het clusteren van de antwoorden op inhoud. Er komen
vier

categorieën:

1 =zelfstandig

ondernemer;

2=agrarisch; 3=loondienst

en

4=anders. In categorie 1 worden alle antwoorden samengenomen waarin sprake
is van overname of opzetten van een eigen bedrijf (a+b). Categorie 2 bestaat uit
alle antwoorden die een primair agrarisch beroep aanduiden (c,d,e,f). Categorie 3
bestaat uit alle antwoorden die een beroep in loondienst aangeven in een
secundair agrarische richting (g,h,i,j,k). Categorie 4 tenslotte bestaat uit de
categorie 'anders' (l,m.n). Deze indeling uitgezet in een kruistabel levert het
volgende op (tabel 5.26):
Tabel 5.26 Percentages (kolomsgewijs) vrouwelijke en mannelijke leerlingen naar
categorie van beroepskeuze, uitgesplitst naar studierichting.
veehouderij
plantenteelt
groenvoorziening bloemschikken
meisje jongen meisje jongen
meisje jongen
meisje
jongen
32
zelfstandig
41
50
38
81
43
76
16
ondernemer
agr.sector
2
13
11
11
10
5
8
31
52
loondienst
20
19
3
39
30
1
14
19
anders
29
35
24
10
26
11
Zoals te zien in de tabel zijn er significante verschillen tussen de beroepswensen
van meisjes en jongens die voor elke studierichting in dezelfde richting gaan.
Jongens zijn vaker dan meisjes van plan een bedrijf op te zetten of over te nemen
(veehouderij

x (1)=46.7,
Z

p<0.00;

plantenteelt

x ( ) 7.8,
Z

1

=1

p<0.00;

groenvoorziening (x (1)=13.7, p<0.00; bloemschikken x C ) - 3 , p<0.05) en
2

2

=5

meisjes zijn vaker van plan dan jongens om een baan in loondienst te krijgen
(veehouderij x (1)=26.1, p<0.00; plantenteelt x (1)=14.5, p<0.00; bloemschikken
2

2

X (1)=5.6, p<0.05) of gaan iets 'anders' doen (veehouderij (x (1)=14.1, p<0.00;
2

2

plantenteelt x (1)=7.2, p<0.00; groenvoorziening (x (1)=4.0, p<0.05).
2
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Figuur 5.3 Overzicht van de beroepswensen van vrouwelijke en mannelijke leerlingen,
uitgesplitst naar studierichting. Voor legenda zie bijlage 2 vraag 21.
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5.5.2

Sekse-identiteit

Bovengenoemde

onderdelen van toekomstplannen zijn ook bekeken

naar

verschillen tussen sekse-identiteiten.
Werken, doorleren,

privé-leven

Voor wat betreft de toekomstplannen op gebied van werken of doorleren zijn er
nauwelijks verschillen tussen de sekse-identiteiten. Bij de keuze voor werken
kiezen bij veehouderij androgyne meisjes vaker voor werken dan andere sekseidentiteiten (x (3)=8.8, p<0.05). Bij de andere richtingen werden geen verschillen
2

gevonden tussen sekse-identiteiten op gebied van werken of verder leren. Bij de
jongens in de richting groenvoorziening kiezen de feminiene types het minst vaak
om te gaan werken (x (3)=10.3, p<0.05). Voor wat betreft de keuze van de
2

vervolgopleiding bestaan geen verschillen tussen de sekse-identiteiten. Ten
aanzien van het aantal dagen dat leerlingen willen werken (met of zonder
kinderen) is alleen bij mannelijke leerlingen in de richting groenvoorziening
verschil gevonden. Het blijkt dat feminiene types het minste dagen zouden willen
werken als er kinderen zijn in vergelijking met andere

sekse-identiteiten

(x (3)=8.3, p<0.05). Op het gebied van trouwen of kinderen krijgen zijn zowel bij
2

de meisjes als bij de jongens onderling geen verschillen gevonden tussen de
sekse-identiteiten.
Beroepswensen
Binnen de groep meisjes uit de richting veehouderij hebben masculiene meisjes
significant

vaker

gekozen

voor

de

categorie

bedrijf

opzetten/overnemen

(% (3)=10.2, p<0.05). Bij de richting groenvoorziening kiezen masculiene meisjes
2

significant vaker dan meisjes met andere sekse-identiteit voor de categorie
agrarische sector (x (3)=11.4, p<0.01). Bij plantenteelt en bloemschikken is geen
2

verschil tussen de meisjes. Bij de jongens is voor geen van de studierichtingen
significant verschil gevonden tussen de jongens onderling.

5.5.3 Verklaringen voor de variatie in toekomstplannen
Op dezelfde manier als bij 'motieven' (paragraaf 5.3.2) is door middel van
logistische regressie naar verklaringen voor de variatie in beroepswensen
gezocht.
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Om te beginnen is gezocht naar een verklaring voor de variatie in de keuze voor
'werken' en 'leren'. Ook is gezocht naar een verklaring voor de variatie in
beroepskeuze.

De

beroepswensen

zijn

ingedeeld

in

elkaar

uitsluitende

categorieën, namelijk 'zelfstandig ondernemer", 'agrarische sector", 'loondienst' en
'anders'. (NB: er wordt alleen gekeken naar het beroep dat de leerling als eerste
keuze heeft ingevuld). Op dezelfde manier als in 5.3.3 worden ook hier de
categorieën tegen elkaar uitgezet om een dichotome variabele te creëren. Er is
een variabele gemaakt met enerzijds de keuze 'zelfstandig ondernemer" (a+b) en
anderzijds de keuze 'loondienst' (c t/m k). De categorie 'anders' zal apart worden
geanalyseerd. Door middel van logistische regressie-analyse wordt gekeken
welke onafhankelijke variabelen een verklaring geven voor de variatie in de keuze
voor de dichotome variabelen

'leren ja of nee', 'werken ja of nee'

en

'beroepskeuze'.
De onafhankelijke variabelen die ter verklaring worden meegenomen in de
regressie-analyse zijn agrarische herkomst, agrarische vooropleiding, geslacht,
niveau van de huidige opleiding, leeftijd, het aantal dagen dat de leerling wil
werken, het aantal dagen dat de leerling wil werken als zij/hij kinderen heeft, het
motief

voor

opleidingskeuze

(beroepsgericht,

interesse-gericht

of

ongedifferentieerd), of de leerling na school wil gaan werken of leren en de
variabele 'ervaring', hetgeen een maat is voor de ervaringen op school. Verder
worden enkele schoolfactoren meegenomen waarvan een effect verwacht wordt.
Dit zijn de variabelen 'emancipatieplan, 'vertrouwenspersoon' en 'percentage
vrouwelijke docenten'. Door verschillende auteurs (Draafsel & Wilbrink, 1989; Van
der Kroef & Verhoef, 1993) wordt verondersteld dat deze schoolfactoren ertoe
leiden dat vrouwelijke leerlingen zich goed thuisvoelen op school, waardoor ze
gestimuleerd zouden worden een beroep te kiezen in het verlengde van hun
opleiding.
Verklaringen voorde variatie in de keuze voor doorieren
Voor

elke

studierichting

afzonderlijk

is

een

logistische

regressie-analyse

uitgevoerd. Voor veehouderij en plantenteelt levert dat significante variabelen op,
voor groenvoorziening en bloemschikken alleen enkele trends. Voor de richting
veehouderij (zie bijlage 3, tabel 9A) geldt dat een hoger opleidingsniveau, minder
goede ervaringen op school, het bestaan van een emancipatiebeleidsplan en de
aanwezigheid van een vertrouwenspersoon leiden tot een grotere kans op de
keuze voor doorleren. Minder goede ervaringen op school worden door Draafsel
en Wilbrink (1989) met name voor meisjes genoemd als reden om een
vervolgopleiding te gaan doen, met name vanwege de kans op een ander soort
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baan na het volgen van een hogere opleiding. Voor de richting plantenteelt (zie
bijlage 3, tabel 9B) zijn twee variabelen significant verklarend en twee vertonen
een

trend.

Meisjes

'ongedifferentieerde'

en

degenen

motieven

hebben

die

als

gekozen

opleidingskeuze
(in

vergelijking

vanuit
met

de

opleidingskeuze vanuit beroepsgerichte motieven) hebben grotere kans op de
keuze voor doorleren. Een trend is er voor leeftijd en aantal dagen werken als er
kinderen zijn (hoe ouder en hoe meer dagen willen werken des te groter de kans
op keuze voor doorleren). Voor groenvoorziening is er de trend dat hogere leeftijd,
hoger opleidingsniveau en afwezigheid van een vertrouwenspersoon een grotere
kans geven op de keuze voor doorleren. Voor bloemschikken draagt alleen de
afwezigheid van een vertrouwenspersoon (trend) bij aan een grotere keuze voor
doorleren.
Verklaringen voor de variatie in de keuze om te gaan werken
Voor de studierichtingen afzonderlijk werd bij veehouderij alleen een trend
gevonden voor opleidingskeuze vanuit interessegerichte motieven: leerlingen met
die

opleidingskeuze

hebben

minder

kans

dan

leerlingen

die

vanuit

beroepsgerichte motieven hebben gekozen op de keuze om te gaan werken. Voor
plantenteelt (zie bijlage 3, tabel 10A) geeft hogere leeftijd en een groter aantal
dagen willen werken grotere kans op de keuze om te gaan werken. Er is een
trend voor leerlingen die vanuit ongedifferentieerde motieven voor de opleiding
hebben gekozen, in vergelijking tot leerlingen die vanuit beroepsgerichte motieven
hebben gekozen hebben zij een hogere kans op de keuze te gaan werken. Voor
groenvoorziening (tabel 10B, bijlage 3) geeft het niet afkomstig zijn van een
agrarische vooropleiding, een lager niveau van de opleiding en een hogere leeftijd
een grotere kans op keuze voor werken.
Voor de richting bloemschikken (tabel 10C, bijlage 3) geeft een lager aantal dagen
willen werken als er kinderen zijn, en de afwezigheid van een vertrouwenspersoon
een grotere kans op de keuze te gaan werken. Er is een trend dat leerlingen die
vanuit interessegerichte motieven deze opleiding hebben gekozen in vergelijking
met leerlingen die vanuit beroepsgerichte motieven kozen, grotere kans hebben
op de keuze te gaan werken.
Verklaringen voor de variatie in beroepskeuze
De variatie in beroepskeuze is geanalyseerd in twee delen. Ten eerste is gekeken
naar

de

dichotome

variabele

met

enerzijds

de

keuze

voor

zelfstandig

ondernemerschap (waarde 1) en anderzijds de keuze voor loondienst (waarde 0).
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Voor de studierichtingen apart zijn logistische regressie-analyses uitgevoerd ter
verklaring van de keuze voor het zelfstandig ondernemerschap in vergelijking met
de keuze voor loondienst (zie bijlage 3, tabel 11 A t/m D). Voor veehouderij zijn
agrarische herkomst, agrarische vooropleiding, geslacht en niveau van de
opleiding verklarend voor de keuze voor het zelfstandig ondernemerschap. De
keuze voor het zelfstandig ondernemerschap wordt vaker gemaakt door leerlingen
die van agrarische herkomst zijn of een agrarische vooropleiding hebben, die man
zijn, of die een hoger niveau van opleiding volgen. Het effect van de variabele
agrarische herkomst lijkt logisch: leerlingen waarvan de ouders thuis een
agrarisch bedrijf hebben zijn eerder in de gelegenheid dat bedrijf over te nemen.
De variabele 'niveau' is op zich verklaarbaar omdat met het stijgen van het
opleidingsniveau ook de gerichtheid op zelfstandig werken toeneemt (zoals ook
blijkt uit de naamgeving van die niveau's: zelfstandig beroepsbeoefenaar" en
'kaderfunctionaris').

Er

is

een

trend

voor

de

aanwezigheid

van

een

emancipatieplan. Voor de richting plantenteelt zijn het aantal dagen werken (hoe
meer dagen, hoe groter de kans op keuze voor zelfstandig ondernemerschap),
ervaringen op school (hoe slechter de ervaringen, des te groter de kans op
zelfstandig

ondernemerschap)

en

emancipatieplan

(als

een

school

een

emancipatieplan heeft is de kans op keuze voor zelfstandig ondernemerschap
groter) verklarende variabelen. De richting van het effect van 'ervaring' is
onverwacht, leerlingen die het in de klas minder naar hun zin hebben zouden
vaker

kiezen

voor

zelfstandig

ondernemerschap.

Voor

de

richting

groenvoorziening wordt een omgekeerd effect gevonden van ervaring, hier is het
juist

zo

dat

betere

ervaringen

leiden

tot

de

keuze

voor

zelfstandig

ondernemerschap. In dit geval wordt ook een effect gevonden van geslacht:
mannelijke leerlingen hebben grotere kans op keuze voor het ondernemerschap.
De variabele ervaring wordt in relatie met de variabele geslacht wel verklaarbaar:
jongens hadden (zie tabel 5.16) betere ervaringen dan meisjes dus het zou een
effect van geslacht kunnen zijn. Bij plantenteelt is de koppeling tussen geslacht en
ervaring echter afwezig (zie eveneens tabel 5.16) en het effect blijft daarmee
onverwacht.
Bij de richting bloemschikken tenslotte, werd alleen een effect gevonden van het
aantal dagen dat een leerling wil werken: naarmate een leerling meer dagen wil
werken is de kans op keuze voor zelfstandig ondernemerschap groter.
De tweede manier waarop de beroepskeuze is geanalyseerd is door een
logistische

regressie-analyse

uit te voeren

voor

de

dichotome

variabele

'beroepskeuze 'anders". Voor deze variabele (wel of niet keuze 'anders') werd
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eveneens voor elk van de studierichtingen een significant

regressiemodel

gevonden.
Voor de studierichtingen apart zijn de uitkomsten als volgt (zie tabel 12 A t/m D in
bijlage 3). Voor de richting veehouderij wordt de kans op een beroepskeuze
'anders' groter naarmate een leerling niet van agrarische herkomst is, een lager
opleidingsniveau volgt, minder dagen wil werken, als er weinig vrouwelijke
docenten op school zijn en als er een vertrouwenspersoon is. Er is een trend voor
geslacht: vrouwelijke leerlingen hebben een grotere kans op deze keuze dan
mannelijke. Voor de richting plantenteelt geldt dat vrouwelijke leerlingen, oudere
leerlingen, leerlingen die minder dagen willen werken, en/of die vaker vanuit
ongedifferentieerde

motieven voor deze opleiding hebben gekozen (itt tot

beroepsgerichte motieven) een grotere kans hebben op beroepskeuze 'anders'.
Er is een trend voor agrarische vooropleiding, leerlingen met
vooropleiding

hebben

groenvoorziening

is

grotere

maar

één

kans

op

variabele

beroepskeuze
verklarend,

agrarische

'anders'.

namelijk

Voor

'doorleren'.

Leerlingen die na de opleiding willen gaan doorleren hebben een significant
grotere kans op de beroepskeuze 'anders'. Er is een trend voor de variabele
'werken', leerlingen die willen gaan werken hebben een minder grote kans op
deze beroepskeuze. Voor de studierichting bloemschikken tenslotte, is ook maar
één verklarende variabele. Leerlingen die vanuit interessegerichte motieven voor
de opleiding hebben gekozen, hebben een kleinere kans (vergeleken met
leerlingen die beroepsgerichte motieven hadden) om de beroepskeuze 'anders' te
maken. Er zijn trends voor geslacht (mannelijke leerlingen hebben grotere kans op
deze keuze), voor doorleren (leerlingen die gaan doorleren hebben grotere kans)
en voor vertrouwenspersoon (als er een vertrouwenspersoon op de school is is de
kans groter dat leerlingen 'anders' kiezen).

5.6

Onderlinge samenhang tussen motieven, ervaringen en

toekomstplannen
Eventuele

onderlinge

samenhang

tussen

motieven,

ervaringen

en

toekomstplannen is in eerdere paragrafen al zijdelings aan de orde gekomen bij
de regressie-analyses en zal hier nogmaals expliciet worden beschreven.
Bij het analyseren van eventuele verklarende variabelen voor verschillen in
motieven (paragraaf 5.3.3) zijn als verklarende variabelen de toekomstplannen
'werken', 'leren', en 'beroepswensen' meegenomen, vanwege de mogelijkheid dat
toekomstplannen reeds bij de studiekeuze een rol spelen. 'Ervaringen' zijn bij het

136

Hoofdstuk 5

verklaren van motieven niet meegenomen omdat deze in de tijd gezien geen
invloed kunnen hebben op motieven voor studiekeuze: de (in dit onderzoek
bedoelde) ervaringen worden pas opgedaan als met de studie is begonnen. In
paragraaf 5.3.3. wordt geconstateerd dat toekomstplannen bij de richtingen
veehouderij en plantenteelt en inderdaad een rol spelen bij de verklaring van de
motieven. Leerlingen van de richtingen veehouderij en plantenteelt die als
beroepswens 'bedrijf overnemen' hebben, kiezen vaker dan leerlingen met andere
beroepswensen vanuit beroepsgerichte motieven. Ook geldt dat leerlingen die de
beroepswens 'loondienst' of 'anders' hebben vaker een studiekeuze maken vanuit
ongedifferentieerde motieven.
Bij het verklaren van de verschillen in ervaring (paragraaf 5.4.4) zijn als
verklarende variabelen de motieven voor opleidingskeuze en mening van anderen
meegenomen, vanuit de gedachte dat ervaringen beïnvloed zouden kunnen
worden door de motivatie. Uit de regressie-analyse blijkt dat mening van moeder
van invloed is op de ervaringen (zie paragraaf 5.4.4): hoe minder moeder het
eens is met de opleidingskeuze, des te beter zijn de ervaringen. Hoewel deze
relatie een ander effect heeft dan werd verwacht, lijkt het er wel op dat er een
relatie bestaat tussen motieven en ervaringen.
Bij het verklaren van de verschillen in toekomstplannen zijn zowel de ervaringen
als de motieven voor opleidingskeuze als verklarende variabelen meegenomen in
de regressie-analyse (zie paragraaf 5.5.3). Uit de resultaten blijkt dat ervaringen
en motieven een rol spelen bij de toekomstplannen, deze rol is echter niet voor
alle studierichtingen hetzelfde. Ervaringen van leerlingen hebben verschillende
effecten: minder goede ervaringen zouden bij leerlingen van veehouderij leiden tot
een grotere kans op de keuze om door te leren. Bij leerlingen van plantenteelt
zouden minder goede ervaringen leiden tot een grotere kans op zelfstandig
ondernemerschap, terwijl bij leerlingen van groenvoorziening een omgekeerd
effect zichtbaar is: hier leiden betere ervaringen tot een grotere kans op
zelfstandig
eveneens

ondernemerschap.
verschillende

De

effecten.

motieven

voor

opleidingskeuze

Ongedifferentieerde

motieven

hebben

leiden

bij

leerlingen van plantenteelt tot een grotere kans op doorleren, maar eveneens
(trend) tot een grotere kans op werken. Daarnaast leiden ongedifferentieerde
motieven bij leerlingen plantenteelt tot een grotere kans op een beroepskeuze
'anders'.

Interessegerichte motieven zorgen bij leerlingen van veehouderij voor

een kleinere kans op de keuze om te gaan werken (trend) terwijl deze motieven bij
leerlingen van bloemschikken juist leiden tot een grotere kans (trend) op de keuze
om te gaan werken. Verder leiden interessegerichte motieven bij leerlingen van
bloemschikken tot een kleinere kans op de beroepskeuze 'anders'. Het lijkt erop
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dat ervaringen en motieven voor studiekeuze dus wel effect hebben op de
toekomstplannen van leerlingen, de richting van het effect is echter niet eenduidig
en niet voor alle richtingen hetzelfde.
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In dit hoofdstuk worden conclusies getrokken uit het onderzoek in paragraaf 6.1,
zowel voor elke onderzoeksvraag apart (6.1.1 t/m 6.1.4) als voor het onderzoek
als geheel (6.1.5). Verder worden de resultaten van het onderzoek in paragraaf
6.2 ter discussie gesteld en gerelativeerd aan de hand van literatuur. Tot slot
worden in paragraaf 6.3 enkele aanbevelingen geformuleerd naar aanleiding van
de onderzoeksresultaten.

6.1

Conclusies

Het doel van dit onderzoek was te achterhalen of er verschillen zijn in motieven
voor opleidingskeuze, ervaringen op school en toekomstplannen tussen meisjes
en jongens in het middelbaar agrarisch onderwijs (MAO). Wetenschappelijk
gezien is het interessant om te kijken of meisjes en jongens die voor dezelfde
studierichting kiezen overeenkomen of verschillen ten aanzien van hun motivatie
van die keuze. Het is denkbaar dat meisjes en jongens die dezelfde richting
kiezen dezelfde interesses delen en ook in capaciteiten niet van

elkaar

verschillen. Het

vanuit

is echter

ook

denkbaar

dat

meisjes

en jongens

verschillende overwegingen tot dezelfde keuze komen. Verder is het interessant
om te bekijken of de ervaringen van meisjes en die van jongens in niet-traditionele
richtingen vergelijkbaar zijn. Volgens de 'token-theorie' van Kanter (1977) kunnen
leerlingen die als 'eenling' in een meerderheidsgroep terechtkomen daarvan
nadeel

ondervinden. Tenslotte

is het interessant

om te onderzoeken

of

vrouwelijke en mannelijke leerlingen die dezelfde opleiding kiezen ook dezelfde
beroepswensen

en

toekomstperspectieven

toekomstplannen
van

hebben.

meisjes en jongens

Gezien

de

verschillende

(zie hoofdstuk

2)

is

het

aannemelijk dat er verschillen zijn, terwijl het tegelijkertijd verrassend zou zijn als
leerlingen van dezelfde studierichting sterk van elkaar verschillen in beroepswens.
Bij al deze vragen zal gekeken worden of het meer culturele begrip 'sekseidentiteit' een meerwaarde biedt aan het onderscheid tussen de biologische
seksen.
Een meer maatschappelijke motivatie om dit onderzoek uit te voeren is dat de
leerlingpopulatie in het MAO de laatste jaren aan het veranderen is van
overwegend jongens naar een meer gemengde samenstelling. Als er in dit
onderzoek aanwijzingen zouden worden gevonden dat vrouwelijke leerlingen
verschillen

van

mannelijke

leerlingen

in

motieven,

ervaringen

en

toekomstplannen, kan dat voor de scholen een reden zijn het curriculum, de
lesmethoden of de groepsindeling daarop af te stemmen.
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De hoofdvraagstelling van het onderzoek luidt als volgt:
' zijn er verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke leerlingen in het MAO in al
dan niet traditionele studierichtingen voor wat betreft hun motieven

voor

schoolkeuze, ervaringen op school en toekomstplannen en zo ja, is daarvoor een
verklaring te vinden in de (achtergrond)kenmerken van de leerlingen of van de
scholen?'
Bovenstaande

vraag

is onderzocht

in twee

deelstudies,

een

kwalitatieve

verkennende studie en een kwantitatieve toetsende studie. In de verkennende
studie is gewerkt met een letterlijke opsplitsing van de hoofdvraag. In de
toetsende studie zijn de vragen naar aanleiding van de bevindingen in de
verkennende studie aangescherpt en uitgebreid tot:
1) zijn er verschillen in motieven van vrouwelijke en mannelijke leerlingen die
dezelfde agrarische opleiding kiezen? 1a) speelt het begrip 'sekse-identiteit'
een rol bij het verklaren van verschillen in motieven? 1 b) wat is de verklarende
rol van achtergrondfactoren bij verschillen in motieven?
2) zijn er verschillen in ervaringen van vrouwelijke en mannelijke leerlingen (in
niet-traditionele richtingen) in het agrarisch onderwijs? 2a) speelt het begrip
'sekse-identiteit' een rol bij het verklaren van verschillen in ervaringen? 2b)
speelt het begrip 'token' een rol bij het verklaren van verschillen in ervaringen?
2c) wat is de verklarende rol van achtergrondfactoren bij verschillen in
ervaringen?
3) zijn er verschillen in toekomstplannen tussen vrouwelijke en

mannelijke

leerlingen die dezelfde agrarische opleiding volgen? 3a) speelt het begrip
'sekse-identiteit' een rol bij het verklaren van verschillen in toekomstplannen?
3b) wat is de verklarende rol van achtergrondfactoren bij verschillen in
toekomstplannen?
4) is er sprake van samenhang tussen motieven, ervaringen en toekomstplannen
van leerlingen?
In figuur 6.1 is schematisch weergegeven welke variabelen in het onderzoek zijn
opgenomen en wat de mogelijke onderlinge samenhang tussen de variabelen is.
Tussen motieven, ervaringen en toekomstplannen onderling is ook mogelijk
sprake van samenhang. Toekomstplannen kunnen al een rol spelen bij de
motivatie voor studiekeuze en andersom hebben motieven wellicht ook invloed op
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toekomstplannen. Ervaringen kunnen beïnvloed worden door de motieven (een
leerling die sterk gemotiveerd is of door de omgeving gestimuleerd wordt heeft
wellicht positievere ervaringen) en kunnen invloed hebben op toekomstplannen
(slechte ervaringen op school kunnen leiden tot bijstelling van toekomstplannen).

Motieven
• motieven voor opleidingskeuze

Achtergrond
• geslacht
• leeftijd
• vooropleiding, niveau
• vooropleiding, agr/niet
• agr. herkomst
• mening van anderen
• huidig niveau
• huidig leerjaar
• studierichting
• sekse-identiteit
• token
• perc. vrl. docenten
• vertrouwenspersoon
• emancipatieplan
• richting bloemschikken

Ervaringen
• mening over minder leuke
situaties
• reactie op situaties

Toekomstplannen
• werken/leren
• beroepswens
• aantal dagen werk

Figuur 6.1 Schematische weergave van de mogelijke samenhang tussen verschillende
variabelen in het onderzoek.
In de toetsende

studie

is zoals

gezegd

gewerkt

met

een

toegespitste

vraagstelling, waarin de begrippen 'sekse-identiteit' en 'token' voorkomen. Sekseidentiteit is in de toetsende studie als volgt gemeten. Leerlingen vulden een
zelfbeeld in met 10 kenmerken (bijlage 2, vraag 46) op grond waarvan een
indeling gemaakt kon worden in vier typen sekse-identiteit: androgyn, feminien,
masculien of ongedifferentieerd. Alle analyses die betrekking hebben op sekseidentiteit zijn apart uitgevoerd voor de groep vrouwelijke en de groep mannelijke
leerlingen. Binnen elke groep zijn de vier types te onderscheiden (er zijn dus
androgyne, feminiene, masculiene en ongedifferentieerde mannen en vrouwen).
Het is in de analyses steeds de vraag of er verschil bestaat binnen de groep
vrouwen of mannen, oftewel of één van de types zich onderscheidt van de andere
types. Het begrip 'token' is in de toetsende studie als volgt gemeten. Van elke
leerling werd berekend of zij/hij in relatie tot haar/zijn klasgenoten van de andere
sekse tot een minderheid van 15% gerekend kon worden. Volgens deze
berekening
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bloemschikleerlingen) en 53 vrouwelijke tokens (uit de richtingen veehouderij,
plantenteelt en groenvoorziening).
In de onderstaande paragrafen zullen voor elke onderzoeksvraag conclusies
worden weergegeven. Het eerste deel van elke onderzoeksvraag is beantwoord
via

beide

deelstudies.

De

verdiepende

vragen

over

sekse-identiteit,

achtergrondfactoren en tokens zijn alleen in de toetsende kwantitatieve studie aan
bod gekomen, de conclusies op die onderdelen hebben dan ook alleen betrekking
op de toetsende studie.

6.1.1 Conclusies ten aanzien van motieven voor opleidingskeuze
Zijn er verschillen

in motieven

van vrouwelijke

en mannelijke

leerlingen

die

dezelfde agrarische opleiding kiezen? Speelt het begrip 'sekse-identiteit'

een rol

bij het verklaren van verschillen in motieven?

rol van

achtergrondfactoren

Wat is de verklarende

voor verschillen in motieven?

Ten aanzien van bovenstaande onderzoeksvraag kan op grond van literatuur
verwacht worden dat er verschillen tussen meisjes en jongens bestaan. Volgens
Braams en Meesters (1991) laten jongens vooral arbeidsmarktperspectieven
meespelen, terwijl meisjes meer vakinhoudelijke redenen geven voor hun keuze.
Docenten in het agrarisch onderwijs veronderstellen dat het overnemen van het
ouderlijk bedrijf het belangrijkste motief voor jongens is, terwijl meisjes volgens
hen vooral geïnteresseerd zijn in natuur en milieu (Van Genuchten & Boekhold,
1993). Het begrip 'sekse-identiteit' kan mogelijk een verklaring bieden voor
verschillen in keuze. Boswell constateerde dat studentes van verschillende
studierichtingen

verschilden

in

sekse-identiteit.

Ten

aanzien

van

achtergrondfactoren is uit literatuur bekend dat ze een rol spelen bij de
studiekeuze.
In de verkennende studie is geconstateerd dat de motieven van leerlingen voor
hun opleidingskeuze vooral gebaseerd zijn op interesse en toekomstperspectief.
Daarnaast is ook de 'gemaks' doorstroom van VBO-groen naar MAO een veel
genoemd motief. Verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke leerlingen zijn er
vooral

bij

de

studierichting

veehouderij

en

nauwelijks

bij

de

richting

bloemschikken. Mannelijke leerlingen uit de richting veehouderij kiezen vaker dan
vrouwelijke leerlingen voor deze opleiding om het ouderlijk bedrijf over te nemen.
Vrouwelijke veehouderijleerlingen kiezen vaker vanuit interesse.
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In de toetsende studie konden deze bevindingen nader worden aangescherpt.
Ook hier bleek dat in de richting veehouderij meisjes significant vaker een
interessegericht motief hadden en jongens een beroepsgericht motief, zelfs als
gecorrigeerd werd voor agrarische herkomst. Ook in de richting plantenteelt werd
gevonden dat jongens vaker vanuit beroepsgerichte motieven kozen terwijl bij de
richting bloemschikken meisjes vaker dan jongens beroepsgericht blijken te
kiezen. In de richting groenvoorziening werden geen verschillen tussen meisjes en
jongens gevonden. De conclusie luidt dan ook dat voor drie van de vier
onderzochte studierichtingen inderdaad verschillen bestaan in de motieven van
meisjes en jongens in hun keuze voor dezelfde studierichting.
Sekse-identiteit
Sekse-identiteit levert alleen bij vrouwelijke leerlingen in de richting bloemschikken
een verschil op: androgyne types kiezen het vaakst vanuit beroepsgerichte
motieven en het minst vaak vanuit interessegerichte motieven. Verder zijn er geen
significante verschillen gevonden, het effect van sekse-identiteit is dus kleiner dan
verwacht.
Achtergrondfactoren
Om te onderzoeken welke variabelen de variatie in motieven voor schoolkeuze
verklaren is logistische regressie-analyse uitgevoerd. Er zijn kleine verschillen
tussen de studierichtingen, niet elke variabele is voor elke richting verklarend,
maar samenvattend zijn de volgende variabelen voor één of meer studierichtingen
verklarend: agrarische herkomst, geslacht, mening van anderen en beroepskeuze.
De kans op keuze vanuit beroepsgerichte motieven ten opzichte van de keuze
vanuit interessegerichte motieven is groter als een leerling van agrarische
herkomst is, van het mannelijk geslacht is of naarmate zijn/haar beste vriend(in)
het meer met de keuze eens is.

6.1.2 Conclusies ten aanzien van ervaringen van leerlingen
Zijn er verschillen in ervaringen van vrouwelijke en mannelijke leerlingen (in niettraditionele

richtingen)

in het agrarisch

onderwijs?

Speelt het begrip

'sekse-

identiteit' een rol bij het verklaren van verschillen in ervaringen? Speelt het begrip
'token'

een rol bij het verklaren

van verschillen

verklarende rol van achtergrondfactoren
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Ten aanzien van ervaringen van leerlingen die als eenling (token) van hun sekse
in een groep van overwegend de andere sekse zitten, kan op grond van de tokentheorie van Kanter (1977) verwacht worden dat tokens minder goede ervaringen
hebben dan niet-tokens. Ten aanzien van verschillen tussen meisjes en jongens
kan volgens Ott (1985) verwacht worden dat vrouwelijke tokens minder goede
ervaringen hebben dan mannelijke tokens. Verder is uit literatuur'bekend dat de
positie van meisjes in een meerderheidsgroep jongens voor sommige meisjes wel
en voor andere meisjes geen problemen oplevert. Het zou kunnen dat sekseidentiteit een verklaring

biedt voor deze verschillen, bijvoorbeeld

doordat

masculiene of androgyne meisjes zich beter thuisvoelen in een jongensgroep dan
feminiene meisjes.
Ervaringen van leerlingen zijn in dit onderzoek vooral toegespitst op negatieve
ervaringen van leerlingen die als eenling van hun sekse in een groep van
overwegend de andere sekse zitten, zoals meisjes in de richtingen veehouderij,
plantenteelt en groenvoorziening en jongens in de richting bloemschikken. Uit de
verkennende

studie bleek dat vrouwelijke veehouderijleerlingen -naast goede

ervaringen- minder goede ervaringen hadden met hun overwegend mannelijke
klasgenoten

dan

mannelijke

bloemschikleerlingen

met

hun

overwegend

vrouwelijke klasgenoten.
In de toetsende

studie zijn de ervaringen op twee verschillende manieren

gemeten: via stellingen en via herkenning, waardering en gedrag bij een aantal
situatieschetsen. Deze metingen zijn op drie manieren bekeken. Ten eerste is
gezocht naar verschil tussen meisjes en jongens per studierichting. Ten tweede is
gezocht naar verschil tussen sekse-identiteiten en ten derde is gezocht naar
verschil in ervaringen van meisjes en jongens die als 'eenling' of als 'token' in een
groep leerlingen van de andere sekse zitten.
De uitkomsten van de metingen naar ervaringen zijn schematisch weergegeven in
de tabellen 6.1 t/m 6.3.
Tabel 6.1 Weergave van de uitkomsten van metingen naar verschil tussen meisjes en
jongens op 'stellingen' en 'situaties'
meting

verschil meisjes/jongens

stellingen: ervaring en

meisjes hebben minder goede ervaringen en gaan met meer

plezier

plezier naar school dan jongens, behalve bij bloemschikken
daar gaan jongens met meer plezier naar school

situaties: herkenbaarheid

meisjes herkennen de situaties meer dan jongens

situaties: waardering

meisjes vinden de situaties vaker niet leuk dan jongens

situaties: gedrag

meisjes kiezen er vaker voor zich 'erbuiten te houden' en
jongens voor 'meedoen'
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Met betrekking tot verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke leerlingen is te
concluderen dat vrouwelijke leerlingen minder goede ervaringen hebben dan
mannelijke leerlingen, maar dat zij tegelijkertijd wel met meer plezier naar school
gaan dan mannelijke leerlingen.
Sekse-identiteit
Met betrekking tot sekse-identiteit kan geconcludeerd worden dat er wel enige
onderlinge verschillen zijn tussen de sekse-identiteiten. Over het algemeen lijkt
het

erop

dat feminiene

types

in niet-traditionele

richtingen

(veehouderij,

plantenteelt, groenvoorziening) en masculiene types in een niet-traditionele
richting (bloemschikken) situaties vaker niet leuk vinden en ervoor kiezen zich
erbuiten te houden.
Tabel 6.2 Weergave van de uitkomsten van metingen naar verschil tussen sekseidentiteiten bij 'stellingen' en 'situaties'
meting
stellingen: ervaring en
plezier
situaties: herkenbaarheid

sekse-identiteit
meisjes: masculiene bloemschiksters hebben de minst
goede ervaringen en minder plezier in school
jongens: geen verschil
meisjes: onderling geen verschil
jongens:

feminiene

veehouders

en

androgyne

plantentelers herkennen 'buitengesloten voelen' vaker
situaties: waardering

meisjes: feminiene veehoudsters vinden 'uitlachen' niet
leuk, masculiene bloemschiksters vinden 'giechelen' niet
leuk
jongens: masculiene veehouders vinden 'stoer doen' en
'grove moppen' leuk, masculiene groenvoorzieners vinden
'grove moppen' leuk

situaties: gedrag
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meisjes: feminiene veehoudsters houden zich erbuiten bij
'grove moppen' en 'giechelen'; androgyne plantenteelsters
houden zich erbuiten bij 'stoer doen' en masculiene
bloemschiksters houden zich erbuiten bij 'giechelen'
jongens: feminiene veehouders en groenvoorzieners
houden zich erbuiten bij 'grove moppen' en 'niet serieus
genomen worden'. Androgyne bloemschikkers kiezen
minst vaak voor erbuiten houden
bij 'buitengesloten
voelen'
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Tokens
Voor wat betreft de tokentheorie lijkt het erop dat de hypothese dat tokens minder
goede ervaringen hebben dan niet-tokens gedeeltelijk kan worden aangetoond
terwijl de hypothese dat vrouwelijke tokens slechtere ervaringen hebben dan
mannelijke tokens niet kan worden aangetoond.
Tabel 6.3 Weergave van de uitkomsten van metingen naar verschil tussen tokens
onderling en tokens en niet-tokens bij 'stellingen' en 'situaties'
meting
stellingen: ervaring en
plezier

token
token (vim) met meer plezier naar school dan niet-token

(vim)
vrouwelijke en mannelijke tokens: geen verschil

situaties: herkenbaarheid

tokens (v/m) vinden 'buitengesloten voelen' en 'iets op
stage niet mogen' herkenbaarder dan niet-tokens (v/m).
vrouwelijke tokens vinden 'grove moppen' herkenbaarder
dan mannelijke tokens;
mannelijke tokens vinden
'giechelen' herkenbaarder dan vrouwelijke tokens

situaties: waardering

tokens (v/m) vinden 'grove moppen' en 'giechelen' minder
leuk dan niet-tokens
vrouwelijke en mannelijke tokens geen verschil

situaties: gedrag

tokens (v/m) kiezen er bij 'stoer doen', 'grove moppen' en
'buitengesloten voelen' vaker voor zich erbuiten te houden
dan niet-tokens (v/m)
mannelijke tokens houden zich er vaker buiten bij
'buitengesloten voelen' dan vrouwelijke tokens

Achtergrondvariabelen
Voor het verklaren van de variatie in ervaringen is een logistische regressieanalyse uitgevoerd. Alleen voor de richtingen veehouderij en groenvoorziening
werden verklarende variabelen gevonden. Voor veehouderij waren leeftijd (hoe
jonger, hoe beter de ervaringen) en leerjaar (hoe hoger het leerjaar, hoe beter de
ervaringen) verklarend. Beide variabelen zijn onderling strijdig: jongere leerlingen
zullen in lagere leerjaren zitten. De uitkomst is daarmee moeilijk te interpreteren.
Voor groenvoorziening waren leeftijd (hoe jonger, hoe beter de ervaringen) en
mening van moeder over opleidingskeuze (hoe minder moeder het met de keuze
eens was, des te beter de ervaringen) verklarend. Het effect van leeftijd is op zich
nog wel te verklaren: jongere leerlingen hebben minder levenservaring en 'storen'
zich wellicht nog minder aan bepaalde situaties. De richting van het effect van de
mening van moeder is onverwacht.
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6.1.3 Conclusies ten aanzien van toekomstplannen
Zijn er verschillen in toekomstplannen

tussen vrouwelijke en mannelijke

leerlingen

die dezelfde agrarische opleiding volgen? Speelt het begrip 'sekse-identiteit'
rol bij het verklaren van verschillen in toekomstplannen?
van achtergrondfactoren

bij verschillen in

een

Wat is de verklarende rol

toekomstplannen?

Ten aanzien van de toekomstplannen kan op grond van literatuur verschil
verwacht worden tussen meisjes en jongens. Meisjes zouden in andere sectoren
werkzaam zijn dan jongens (Braams & Meesters, 1991; Sanders, 1991) en
zouden meer dan jongens rekening houden met een zogenoemd

'dubbel

toekomstperspectief waarin werk met de zorg voor een gezin gecombineerd
wordt (Naber & Peters, 1991; Niphuis-Nell, 1992). Volgens Braams & Meesters
(1991) en Sanders (1991) hebben vrouwen in technische richtingen meer
problemen om werk te vinden dan mannen en zouden zij in hun eerste banen een
lager uurloon ontvangen en minder promotiekansen hebben dan mannen (zie ook:
Bos-Boers, 1992; Grimbrère, 1988). Voor het combineren van werk met de
verzorging van kleine kinderen (in de meeste gevallen een taak die toch
voornamelijk op vrouwen neerkomt) zijn weinig mogelijkheden gerealiseerd door
technische werkgevers (Braams & Meesters, 1991). Ook voor vrouwen in de
agrarische sector zouden minder kansen bestaan dan voor mannen bij intrede en
verdere loopbaan op de arbeidsmarkt door vooroordelen tegen vrouwen in het
beroepsleven en meer specifieke vooroordelen die 'leven' in een mannenwereld
als de agrarische (Draafsel & Wilbrink, 1989). Hoewel de verwachtingen op
gebied van werk en privé-leven waarschijnlijk verschillen tussen meisjes en
jongens zou het verrassend zijn als leerlingen van dezelfde studierichting sterk
van elkaar verschillen in beroepswens.
In de verkennende

studie is gebleken dat de toekomstplannen van meisjes en

jongens uit de richting bloemschikken niet erg van elkaar verschillen, maar in de
richting veehouderij wel. Jongens uit de richting veehouderij zijn vaak van plan het
ouderlijk agrarisch bedrijf over te nemen. Meisjes uit de richting veehouderij
verwachten dat het voor hen moeilijker zal zijn dan voor een jongen uit hun
richting om werk te vinden. Het lijkt erop dat ze hiermee in hun toekomstplannen
al

rekening

houden

door

andere

sectoren

dan

de

agrarische

als

beroepsmogelijkheid te noemen.
In de toetsende studie is naar verschillende aspecten van de toekomstplannen
gekeken, zoals plannen om te gaan werken of doorleren, het aantal dagen dat
leerlingen willen gaan werken en de beroepen die ze zouden willen gaan
uitoefenen.
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Uit de resultaten blijkt dat meisjes vaker dan jongens willen gaan doorleren en dat
jongens vaker direct na de opleiding willen gaan werken. Dit geldt zowel voor de
gehele groep als voor de studierichtingen afzonderlijk. Wat betreft het aantal
dagen dat de leerlingen willen gaan werken is er significant verschil tussen
meisjes en jongens: meisjes willen minder dagen werken (zowel zonder als met
kinderen ) dan jongens. Meisjes willen gemiddeld 9.9 dagdeel werken en jongens
1

10.8 dagdeel. Als er kinderen zijn kiezen zowel meisjes als jongens ervoor minder
te gaan werken, maar de verschillen worden groter: meisjes zouden dan graag 5.8
dagdeel willen werken en jongens 9.8 dagdeel. Het aantal dagen dat leerlingen
willen werken verschilt overigens ook per studierichting, groenvoorzieners zien
zichzelf het minste dagen werken in vergelijking met de andere drie richtingen.
Ook de beroepen die leerlingen na het afronden van hun opleiding willen gaan
uitoefenen verschillen significant voor meisjes en jongens. Bij alle studierichtingen
kiezen jongens vaker voor het overnemen of opzetten van een bedrijf, meisjes
vaker voor een beroep in loondienst of iets 'anders'.
Sekse-identiteit
Met betrekking tot sekse-identiteit is het volgende te concluderen. Bij de keuze
voor werken of doorleren blijkt bij de meisjes dat androgyne veehoudsters vaker
kiezen voor werken dan andere sekse-identiteiten. Bij de jongens

kiezen

feminiene groenvoorzieners het minst vaak voor werken. Bij het aantal dagen
werken is alleen verschil bij de jongens: feminiene groenvoorzieners willen het
minste aantal dagen werken. Op gebied van trouwen of kinderen krijgen zijn er
geen verschillen. Wat betreft beroepswensen blijken bij de meisjes verschillen te
bestaan. Masculiene veehoudsters kiezen vaker voor bedrijf overnemen dan
andere types en masculiene groenvoorziensters kiezen vaker voor een baan in de
agrarische sector dan andere types.
Achtergrondfactoren
Voor het verklaren van de variatie in de toekomstplannen is logistische regressieanalyse toegepast. Voor de variatie in de keuze om te gaan doorleren na de
opleiding zijn huidig niveau van de opleiding en percentage vrouwelijke docenten
verklarende variabelen. Hoe hoger het niveau en hoe hoger het percentage
vrouwelijke docenten, des te groter de kans dat de leerling gaat doorleren. Voor
de variatie in de keuze om te gaan werken zijn agrarische vooropleiding en leeftijd

1

een dagdeel is een halve dag
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verklarende variabelen. Leerlingen die geen agrarische vooropleiding hebben of
ouder zijn hebben een grotere kans op de keuze te gaan werken.
Voor het verklaren van de keuze tussen zelfstandig ondernemerschap of een
beroep in loondienst spelen de volgende factoren een rol: agrarische herkomst,
agrarische vooropleiding, geslacht, aantal dagen werken en emancipatieplan op
school. Voor de verklaring van de beroepskeuze 'anders' zijn

agrarische

herkomst, opleidingskeuze vanuit ongedifferentieerde motieven, na de opleiding
willen

doorleren

en

aanwezigheid

van

vertrouwenspersoon

verklarende

variabelen.

6.1.4 Conclusies ten aanzien van samenhang tussen motieven, ervaringen
en toekomstplannen
Is er sprake van samenhang

tussen motieven, ervaringen en

toekomstplannen

van leerlingen?
Op basis van literatuur kan verwacht worden dat er sprake is van enige
samenhang tussen motieven, ervaringen en toekomstplannen. Bij de keuze van
een opleiding spelen toekomstplannen vaak al een rol, omgekeerd zal de relatie
tussen

toekomstplannen

en

motieven

ook

kunnen

worden

aangetoond.

Ervaringen tijdens de opleiding zouden kunnen leiden tot bijstelling van de
toekomstplannen. Draafsel & Wilbrink (1989) constateren dat meisjes in het MAO
naar aanleiding van hun stage-ervaringen vaak besluiten om na de opleiding een
vervolgopleiding te gaan doen, omdat ze dan in een ander soort banen
(bijvoorbeeld kantoorbanen) terecht kunnen komen. Ervaringen op de opleiding
zouden beïnvloed kunnen worden door de motivatie van de leerling voor de
opleidingskeuze: een leerling die bijzonder graag deze studie gaat volgen en
daarin gesteund wordt door haar/zijn omgeving zal wellicht positievere ervaringen
hebben.
Alleen in de toetsende studie is gekeken naar de mogelijke samenhang tussen
motieven, ervaringen en toekomstplannen en wel door het uitvoeren

van

regressie-analyse. Er bleek een verband te bestaan tussen toekomstplannen en
motieven

voor studiekeuze.

Leerlingen van de richtingen veehouderij

en

plantenteelt die als beroepswens 'bedrijf overnemen' hebben, kiezen vaker dan
leerlingen met andere beroepswensen vanuit beroepsgerichte motieven. Ook
geldt dat leerlingen die de beroepswens 'loondienst' of 'anders' hebben vaker een
studiekeuze maken vanuit ongedifferentieerde motieven.
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Tussen ervaringen en motieven lijkt eveneens een verband te bestaan. Er is
gekeken naar samenhang tussen ervaringen en motieven en de mening van
anderen over de studiekeuze. Uit de regressie-analyse blijkt dat de mening van
moeder over de opleidingskeuze invloed heeft op de ervaringen: hoe minder
moeder het eens was met de opleidingskeuze, des te beter de ervaringen. Deze
uitkomst is onverwacht, het zou logischer zijn als een leerling die thuis gesteund
wordt in haar/zijn opleidingskeuze betere ervaringen heeft.
Voor wat betreft toekomstplannen bestaan er relaties met motieven en met
ervaringen. Leerlingen (plantenteelt)

met ongedifferentieerde

motieven voor

opleidingskeuze vergroten de kans op de keuze om na de opleiding te gaan
werken en vergroten de kans op een beroepskeuze 'anders'. Interessegerichte
motieven leiden bij leerlingen van veehouderij tot een kleinere kans op de keuze
te gaan werken, en bij leerlingen bloemschikken tot een kleinere kans op de
beroepskeuze 'anders'. Minder goede ervaringen leiden bij leerlingen veehouderij
tot een grotere kans op de keuze om te gaan doorleren. Bij leerlingen plantenteelt
leiden

minder

goede

ervaringen

tot

een

grotere

kans

op

zelfstandig

ondernemerschap, terwijl bij de richting groenvoorziening juist betere ervaringen
leiden tot grotere kans op zelfstandig ondernemerschap.
De conclusie ten aanzien van samenhang tussen motieven, ervaringen en
toekomstplannen luidt dat er inderdaad sprake is van samenhang, maar niet altijd
met het verwachte effect.

6.1.5 Conclusies over het gehele onderzoek
Samengevat

blijken

er ten

aanzien

van

motieven

voor

opleidingskeuze,

ervaringen op school en toekomstplannen verschillen te bestaan tussen meisjes
en jongens.
Ten aanzien van het begrip sekse-identiteit kan worden opgemerkt dat de
verklarende rol hiervan kleiner is dan verwacht. Er zijn enkele verschillen binnen
de groep meisjes en binnen de groep jongens onderling, maar deze zijn niet
eenduidig. Het lijkt erop dat het effect van biologisch geslacht groter is dan van
sekse-identiteit. Mogelijk is het geringe effect van sekse-identiteit te wijten aan
methodologische aspecten (zie 6.2.2).
Ten aanzien van de token-theorie kan worden gesteld dat de nadelige effecten
van het token-zijn niet overtuigend zijn aangetoond: er zijn op sommige punten
nadelen voor tokens (buitengesloten voelen), maar tegelijkertijd blijken er ook
voordelen te zijn (tokens gaan met meer plezier naar school dan niet-tokens).
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Ondanks aanwijzingen in de verkennende studie dat vrouwelijke tokens meer
nadelen ondervonden van hun positie dan mannelijke, is dit effect in de toetsende
studie niet aangetoond. Over de geldigheid van de token-theorie als geheel kan
worden geconcludeerd dat deze in het middelbaar agrarisch onderwijs niet
overtuigend is aangetoond.
Ten aanzien van het opnemen van de richting veehouderij als 'jongensrichting' in
het toetsende onderzoek (zie 3.2.2) kan het volgende worden opgemerkt.
Vanwege het verminderde percentage jongens in deze richting in het schooljaar
1997 ten opzichte van 1993 werd gesteld dat deze richting eigenlijk niet echt als
'jongensrichting' kon worden betiteld. Opvallend is echter dat de

meeste

verschillen (motieven, ervaringen, toekomstplannen) tussen meisjes en jongens
juist werden gevonden bij de richting veehouderij, terwijl deze verschillen soms bij
plantenteelt of groenvoorziening niet konden worden aangetoond. Verklaringen
hiervoor zouden kunnen zijn dat naarmate er meer meisjes komen de verschillen
tussen meisjes en jongens eerder groter worden dan kleiner, omdat de meisjes
zich dan eerder als aparte groep zullen blijven gedragen dan zich 'aan te passen'
aan de mannelijke omgangsvormen. Een andere verklaring kan zijn dat de ene
'mannencultuur de andere niet is en er onderling verschillen bestaan waardoor
1

het voor buitenstaanders (meisjes) in de ene cultuur makkelijker is om erbij te
horen dan in de andere. Nog een andere verklaring kan zijn dat de richting
veehouderij op sommige scholen een bijzondere richting is omdat deze zowel
leerlingen aantrekt die zich met landbouwhuisdieren willen bezighouden (vooral
jongens) als leerlingen met interesse in kleinere dieren (vooral meisjes). In beide
andere 'jongensrichtingen' (plantenteelt en groenvoorziening) zijn de verschillende
mogelijkheden met de opleiding minder groot. Bij de richting veehouderij komen
leerlingen met uiteenlopende interesses (de leerlingen in de interviews hebben
het over 'boeren' en 'stadsen' om het verschil in interesse en herkomst aan te
geven) bij elkaar in de klas, hetgeen kan leiden tot botsingen van verschillende
culturen en hetgeen de verschillen op gebied van motieven, ervaringen en
toekomstplannen zou kunnen verklaren.

6.2

Discussie

In de discussie zal een aantal punten worden besproken die (de conclusies van)
het onderzoek in een ander licht kunnen plaatsen. In 6.2.1 worden enkele
methodologische kanttekeningen geplaatst en in 6.2.2 worden de resultaten
besproken in relatie tot literatuur.
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6.2.1 Methodologische kanttekeningen
Invalshoeken
In dit onderzoek is gekeken naar vrouwelijke en mannelijke leerlingen in niettraditionele studierichtingen in het middelbaar agrarisch onderwijs. Het onderzoek
past in de traditie van onderzoek naar sekse-ongelijkheid en in het bijzonder
binnen het onderzoek naar meisjes in 'jongensrichtingen'. In het onderzoek is naast meer onderwijskundige invalshoeken- gebruik gemaakt van inzichten en
begrippen uit het vakgebied vrouwenstudies. De samenvoeging van inzichten uit
twee vakgebieden heeft -ondanks de anders dan verwachte effecten van sekseidentiteit en token-theorie (zie ook 6.1.5)- wel vruchten afgeworpen. Het empirisch
meetbaar maken van begrippen uit het vakgebied vrouwenstudies voor een
toepassing in onderwijskundig onderzoek was een uitdaging en heeft nieuwe
inzichten opgeleverd. Deze ervaring vormt een stimulans om de zoektocht naar de
verklaring van verschillen tussen meisjes en jongens voort te zetten, misschien
met inbreng vanuit nog andere disciplines, zoals Ten Dam et al (1995) voorstellen.
Onderzoeksinstrumenten
In het onderhavige

onderzoek

is gekozen voor het uitvoeren van

twee

deelstudies: een verkennende en een toetsende. In de verkennende studie is
gebruik gemaakt van open interviews als onderzoeksmethode. Het voordeel van
deze methode was dat er vrijuit gevraagd kon worden naar de meningen van de
leerlingen en dat er doorgevraagd kon worden als een antwoord niet duidelijk
was. Het nadeel van de methode is dat er slechts een beperkte groep leerlingen
(n=42) geïnterviewd kon worden en dat er geen 'harde' gegevens verzameld
konden worden. Beide bezwaren zijn ondervangen door in de vervolgstudie te
kiezen voor een kwantitatieve benadering waarin een schriftelijke vragenlijst werd
voorgelegd aan een grotere groep (n=1197) leerlingen. Het nadeel van een
voorgestructureerde

vragenlijst

is echter

dat

de

antwoorden

al door

de

onderzoeker 'bedacht' zijn en dat de leerling een alternatief moet kiezen dat zij/hij
zelf misschien anders benoemd zou hebben. In dit onderzoek werd dit bezwaar
ondervangen doordat de antwoordalternatieven afkomstig waren uit de voorstudie
waar ze genoemd zijn door leerlingen en dus niet door de onderzoeker opgelegd
worden.
Operationalisatie
In het onderhavige onderzoek is voor het vaststellen van de sekse-identiteit geen
gebruik gemaakt van de Nederlandse Sekse-ldentiteits Vragenlijst (NSIV) van
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Willemsen & Fischer (1996). Zoals uitgelegd in hoofdstuk 3 zou het invullen van
deze lijst van 58 items te veel tijd in beslag nemen in verhouding tot de
beschikbare tijd voor het afnemen van een vragenlijst. In dit onderzoek is gebruik
gemaakt van een zelfbeoordelingslijst van 10 items. Een aantal respondenten
(n=389) heeft deze lijst niet (volledig) ingevuld en kon dus niet worden
meegenomen

in de

berekeningen.

Op

basis van

10

items

hebben

de

respondenten een score op masculiniteit en op femininiteit gekregen. Met deze
scores zijn ze vervolgens verder ingedeeld in de vier sekse-identiteiten androgyn,
masculien, feminien en ongedifferentieerd. De in het onderzoek gebruikte indeling
vertoont overeenkomst met de door Willemsen en Fischer (1996) gevonden
indeling bij hun steekproef uit de bevolking van de stad Breda. In tabel 6.4 is van
beide steekproeven de verdeling in de vier sekse-identiteiten weergegeven.
Tabel 6.4 Vergelijking van de verdeling in sekse-identiteiten van een steekproef van
Willemsen & Fischer (1996) en de populatie van MAO-leeriingen uit het onderhavige
onderzoek.
steekproef
steekproef
sekse-identiteit
MAO-leeriingen
Willemsen & Fischer
jongen
man
meisje
vrouw
20%
19%
16%
androgyn
33%
14%
55%
4%
feminien
44%
49%
12%
masculien
7%
56%
14%
18%
ongedifferentieerd
17%
24%
In de tabel is te zien dat alle vier de sekse-identiteiten zowel bij mannen als bij
vrouwen voorkomen. De in het MAO-onderzoek gebruikte lijst met 10 items is dus
kennelijk onderscheidend genoeg om een indeling als deze mogelijk te maken.
Het blijft echter de vraag of de indeling geheel vergelijkbaar is met die van de
'officiële' NSIV, zeker gezien de resultaten. Severiens (1997) vond dat sekseidentiteit een betere voorspeller was voor verschillen in leerstijlen dan alleen
biologische sekse. Waar in het onderhavige onderzoek wel effecten van sekseidentiteit verwacht werden (bijvoorbeeld dat masculiene of androgyne meisjes zich
beter zouden thuisvoelen in een klas met een meerderheid aan jongens) werden
deze resultaten nauwelijks gevonden. Hoewel het er op basis van de resultaten
op lijkt dat sekse-identiteit geen rol van betekenis speelt bij motieven, ervaringen
of toekomstplannen van leerlingen, kan deze conclusie vanwege de beperkingen
van de gebruikte meetmethode vertekend worden. Het is dan ook aan te raden in
ander (vervolg) onderzoek waarbij sekse-identiteit gebruikt wordt als verklarende
variabele wel gebruik te maken van de NSIV.
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Ten aanzien van de operationalisatie van 'ervaringen' is in dit onderzoek gekozen
voor het vragen naar negatieve ervaringen. Dit was een bewuste keuze, enerzijds
om de negatieve kanten van de token-theorie van Kanter (1977) te kunnen
toetsen, anderzijds omdat eventuele aanwijzingen over negatieve situaties onder
de aandacht kunnen worden gebracht van scholen en op die manier kunnen
leiden tot verbetering van de situatie. Het nadeel van deze keuze is dat er nu
geen uitspraken gedaan kunnen worden over positieve ervaringen en dat waarschijnlijk ten onrechte (zie Dekkers, 1992; Udo, 1987)- de indruk zou kunnen
ontstaan dat er geen positieve ervaringen zijn. Er had in dit onderzoek ook een
ander accent gelegd kunnen worden door de positieve aspecten te benadrukken.
Een ander punt ten aanzien van de meting van 'ervaringen' is dat de meeste
uitspraken in de items (vragen 25 t/m 29 en vraag 31) betrekking hebben op
klasniveau en dat één item (vraag 30) betrekking heeft op schoolniveau. Deze
items zijn hierdoor niet zonder meer vergelijkbaar, zoals ook blijkt uit de uitkomst
dat meisjes over het algemeen minder goede ervaringen op klasniveau hebben
maar wel met meer plezier naar school gaan dan jongens.
Generaliseerbaarheid
In paragraaf 5.2 is de onderzoekspopulatie vergeleken met een landelijke
populatie

MAO-leerlingen.

Er werden

in die

paragraaf enkele

verschillen

geconstateerd ten aanzien van agrarische herkomst, vooropleiding, het gevolgde
kwalificatieniveau en leerjaar. Een aantal van deze factoren blijkt effect te hebben
op de variatie in motieven, ervaringen en toekomstplannen. Leerlingen van
agrarische herkomst hebben een grotere kans op keuze vanuit beroepsgerichte
motieven

en

grotere

oververtegenwoordiging

kans
van

op

bedrijfsgerichte

leerlingen

van

beroepswens.

agrarische

Gezien

herkomst

in

de
de

onderzoekspopulatie kan het effect van agrarische herkomst in werkelijkheid
minder sterk zijn dan in dit onderzoek is gebleken. De factor leerjaar blijkt een rol
te spelen bij ervaringen: hoe hoger het leerjaar, des te slechter de ervaringen. In
de onderzoekspopulatie waren meisjes uit hogere leerjaren oververtegenwoordigd
ten opzichte van de landelijke populatie. Het is dan ook mogelijk dat in
werkelijkheid minder slechte ervaringen voorkomen dan in het onderzoek naar
voren is gekomen. De factor kwalificatieniveau heeft invloed naar twee kanten.
Een hoger niveau zou leiden tot een grotere kans op doorleren en een grotere
kans op zelfstandig ondernemerschap, een lager niveau zou leiden tot een
grotere kans op werken of een beroepskeuze 'anders'. In de onderzoekspopulatie
waren leerlingen (v/m) afkomstig van hogere kwalificatieniveau's dan landelijk
gezien. Het is dan ook denkbaar dat in werkelijkheid minder leerlingen dan in dit
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onderzoek naar voren kwam ervoor kiezen te gaan doorleren of zelfstandig
ondernemer te worden, maar dat ze er vaker voor kiezen om een 'ander' beroep
uit te oefenen of na de opleiding direct gaan werken.
Over het algemeen geven de uitkomsten van dit onderzoek -ondanks de kleine
afwijkingen ten aanzien van de landelijke populatie- een signaal naar het
middelbaar agrarisch onderwijs en ook naar andere MBO-opleidingen waar seksesegregatie zo duidelijk aanwezig is. Er zijn verschillen tussen meisjes en jongens
aangetoond op gebied van motieven, ervaringen en toekomstplannen en dat kan
voor scholen een reden zijn om het curriculum of omgangsvormen daarop af te
stemmen (zie ook paragraaf 6.3).

6.2.2 Relatie tussen resultaten en theorie
De uitkomsten van dit onderzoek op het gebied van motieven, ervaringen en
toekomstplannen zullen in het onderstaande worden gerelateerd aan bevindingen
uit ander onderzoek.
Motieven
Verschillende auteurs hebben de motieven voor opleidingskeuze van meisjes en
jongens

voor

constateren

dezelfde
dat

opleiding

jongens

bij

onderzocht.

de

keuze

Braams

voor

een

& Meesters
technische

(1991)

opleiding

arbeidsmarktperspectieven meer meenemen in hun overweging, terwijl bij meisjes
het vakinhoudelijke aspect een grotere rol speelt. Voogt & Van den Berg (1990)
vinden daarentegen geen verschil in het (belangrijkste) motief van meisjes en
jongens voor hun keuze voor een informatica-opleiding: beiden kiezen de
opleiding vanwege de gunstige perspectieven op de arbeidsmarkt. Laval & De Rijk
(1990) en Van Genuchten & Boekhold (1993) constateren dat docenten in het
MAO soms van mening zijn dat meisjes een 'vagere' motivatie hebben dan
jongens. Een motivatie als 'ik wil iets met dieren' is in de ogen van de docenten
vaag en wordt als minder waardevol ingeschat dan de meer beroepsgerichte
motivatie van jongens. Ook Osinga (1994) sluit zich daarbij aan door motieven
van meisjes in de richting veehouderij af te doen als 'pony's aaien'. In het
onderhavige onderzoek wordt geconstateerd dat meisjes uit de
veehouderij

en

plantenteelt

vaker

'interessegericht'

en

richtingen

jongens

vaker

'beroepsgericht'. Er bestaan dus verschillen tussen meisjes en jongens, maar wat
betekenen deze in breder verband? Beide categorieën motieven zijn onderling
gelijkwaardig: het ene motief is niet beter dan het andere. De door de docenten
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(Laval & De Rijk, 1990; Van Genuchten & Boekhold, 1993; Osinga, 1994) geuite
overwaardering voor een beroepsgerichte keuze is te herleiden in de van oudsher
op

het

overnemen

van

een

agrarisch

bedrijf

gerichte

MAO-opleiding.

Tegenwoordig profileren de opleidingen zich echter veel breder dan primair
agrarisch en zijn ook afgeleide richtingen zoals dierverzorging en paardenhouderij
in het studieaanbod opgenomen. Als leerlingen dan ook motieven hebben die niet
gericht zijn op het opzetten of overnemen van een agrarisch bedrijf is dat geen
reden om die motieven minder te waarderen. Integendeel, gezien de ongunstige
ontwikkelingen op gebied van werkgelegenheid in de primair agrarische sector is
het juist toe te juichen dat alternatieve plannen worden ontwikkeld. Ook Engel &
Van den Bor (1995) stellen dat het onderwijs juist moet inspelen op de
ontwikkelingen op het platteland en afgestudeerden moet afleveren die breed
inzetbaar zijn.
Ervaringen
Ten

aanzien

voornamelijk

van

ervaringen

van

leerlingen

in een studieomgeving

leerlingen van de andere sekse is eveneens veel

met

literatuur

beschikbaar. De definitie van 'ervaringen' is echter in elk onderzoek anders: er
wordt gekeken naar studiesucces (van Eek et al, 1997) of naar sociale integratie
(Overdijk, 1995) of naar leuke en minder leuke voorvallen (Udo, 1987). Ook de
manier waarop het onderzoek wordt uitgevoerd verschilt, enkele onderzoeken zijn
kwantitatief van aard (Overdijk, 1995; Van Eek et al 1997) andere zijn kwalitatief
van opzet (Udo, 1987; Dekkers, 1992; Braams & Meesters, 1991). In het
onderhavige

onderzoek

is

een

kwalitatieve

studie

aangevuld

met

een

kwantitatieve. In de toetsende studie is geprobeerd het begrip 'ervaringen' in een
aantal

stellingen

en

situatieschetsen

meetbaar

te

maken

om

zodoende

vergelijkingen tussen meisjes en jongens en tussen tokens en niet-tokens
mogelijk te maken. Uit de resultaten blijkt dat meisjes in jongensrichtingen op
meerdere punten minder goede ervaringen hebben dan jongens. Meisjes in de
richting bloemschikken hebben echter geen slechtere ervaringen dan jongens.
Het lijkt erop dat de ervaringen van meisjes in een groep met een meerderheid
aan meisjes (zoals bij bloemschikken het geval is) beter zijn dan in een groep met
een minderheid aan meisjes. De minder goede ervaringen zouden dan vooral een
numeriek probleem zijn. Hoewel niet alle meisjes in de richtingen veehouderij,
plantenteelt en groenvoorziening 'token' zijn, is het wel zo dat ze in deze
richtingen doorgaans in de minderheid zijn. Volgens de tokentheorie worden
groepen die in de minderheid zijn overheerst door de cultuur, waarden en normen
van de meerderheidsgroep. Hoewel de geldigheid van de token-theorie niet kon
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worden aangetoond, lijkt het erop dat meisjes meer moeite hebben met de cultuur
van jongens dan dat jongens moeite hebben met de cultuur van meisjes. Immers,
meisjes uit jongensrichtingen hebben significant slechtere ervaringen dan jongens
uit die richtingen, terwijl jongens uit de richting bloemschikken geen slechtere
ervaringen hebben dan meisjes uit die richting.
Ondanks de slechtere ervaringen op klasniveau werd geconstateerd dat meisjes
in niet-traditionele studierichtingen met meer plezier naar school gaan dan
jongens. Een soortgelijke constatering wordt overigens gedaan door Overdijk
(1995): zij merkt op dat studentes in technische richtingen positiever zijn in hun
beoordeling van een aantal kenmerken van de studie-omgeving dan mannen. Op
zich is deze uitkomst wel verklaarbaar. Het is denkbaar dat meisjes juist vanwege
hun niet-traditionele keuze meer gemotiveerd zijn dan jongens voor wie de keuze
meer vanzelfsprekend is en dat meisjes daardoor met meer plezier naar school
gaan. Ook kan het zo zijn dat het 'met plezier naar school gaan' veel meer zaken
omvat dan alleen het plezier in de klas, het is denkbaar dat ook bijvoorbeeld
plezier in de gekozen studierichting, plezier in de stage, plezier in de praktische
component van de opleiding, plezier in 'leren', plezier in het vele buiten zijn et
cetera

een

rol

spelen.

Uit

literatuur

blijkt

dat jongens

vaker

voortijdig

schoolverlaten dan meisjes (Dekkers, 1997) hetgeen er wellicht op duidt dat zij
minder plezier hebben in schoolgaan. Verder zouden jongens in het MBO meer
vertraging oplopen dan meisjes (CBS, 1994, 1996) hetgeen ook zou kunnen
betekenen dat jongens met minder plezier naar school gaan. Ook is wel eens
gesuggereerd dat meisjes vanwege hun socialisatie volgzamer, passiever en
gehoorzamer zouden zijn dan jongens en daardoor beter zijn aangepast aan de
eisen die een school stelt (Petit & Sterringa, 1986). Voor meisjes is het
schoolgaan volgens die redenering eerder een aangename bezigheid dan voor
jongens, die meer moeite zouden hebben zich aan de schoolse regels te houden.

Toekomstplannen
De toekomstplannen van de leerlingen uit het onderhavige onderzoek vertonen
grote overeenkomst met landelijke gegevens. Jongens zien zichzelf vooral voltijds
werken en verminderen dat een klein beetje als er kinderen komen; meisjes
kiezen op voorhand al een kleinere omvang van de werkweek en verkleinen die
nog meer bij de komst van kinderen. De MAO-meisjes uit het onderhavige
onderzoek denken minder traditioneel dan de meisjes uit het onderzoek van
Niphuis-Nell (1992): slechts 11 % denkt geheel te zullen stoppen met werken als
er kinderen komen tegen 50% in het onderzoek van Niphuis-Nell. Overigens dient
te worden opgemerkt dat er een groot verschil kan zijn tussen de in een vragenlijst
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geantwoorde toekomstwensen en de werkelijke realisering ervan. De vragenlijst
wordt door een individu ingevuld, terwijl de werkelijke invulling van de verdeling
van arbeid als er kinderen zijn doorgaans een overleg (of zelfs onderhandelings) situatie zal zijn tussen twee partners.
Volgens Pierik (1993) is de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt complex en
flexibel. Er bestaat geen exclusieve relatie tussen opleidingen en beroepen:
mensen met hetzelfde diploma zwermen uit over een heel scala van functies.
Voor de schoolverlaters spelen naast de waarde van het diploma ook factoren als
persoonlijke interesse, ambities, arbeidsvoorwaarden, promotiekansen en - meer
versluierd- geslacht of leeftijd een rol. Wat opvalt aan de beroepswensen van de
meisjes in het onderhavige onderzoek is dat ze hun mogelijkheden vaak buiten de
directe reikwijdte van hun opleiding zien: velen hebben als beroepswens een
antwoord bij 'anders' ingevuld. Deze bevindingen worden ondersteund door
statistische gegevens over bestemmingen van schoolverlaters van het ministerie
van LNV (1997), waaruit blijkt dat meisjes vaker dan jongens ingedeeld worden in
categorieën die door het ministerie als 'onbekend' of 'overige bestemmingen'
worden gedefinieerd. Jongens komen volgens de ministeriële classificering vaker
bij een (ouderlijk) agrarisch bedrijf terecht. Deze constatering, gekoppeld aan de
waarneming dat meisjes vaker vanuit interessegerichte

motieven voor

de

opleiding kiezen, doet vermoeden dat meisjes met dezelfde opleiding een geheel
andere toekomst in gedachten hebben dan jongens. Een negatieve manier om dit
te verklaren is te stellen dat meisjes 'verkeerd' hebben gekozen: ze maken op een
andere manier gebruik van de opleiding dan jongens. Peters (1992) bekritiseert
deze zienswijze waarbij de mannelijke beroepsbiografie als referentiekader voor
de levensloop van vrouwen en meisjes wordt genomen.

Een andere, meer

positieve zienswijze is te stellen dat meisjes juist een breder toepassingsgebied
voor hun opleiding zien en dus juist inventief zijn in hun mogelijkheden. Aangezien
agrarische opleidingen zich in toenemende mate als 'brede' opleidingen profileren
lijkt de tweede zienswijze juister dan de eerste. Zeker gezien de te verwachten
inkrimpingen op de primair agrarische arbeidsmarkt is het een goede zaak als
leerlingen zich richten op toekomstmogelijkheden buiten de primaire sector.

Sekse-identiteit
Ten aanzien van sekse-identiteit werd verwacht dat dit begrip nadere nuancering
zou geven aan verschillen tussen meisjes en jongens of binnen de groep meisjes
en jongens onderling. De verwachte effecten van sekse-identiteit werden in dit
onderzoek niet overtuigend aangetoond. Er bestonden wel onderlinge verschillen
tussen de sekse-identiteiten, maar deze waren niet eenduidig. Het is mogelijk (zie
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6.2.2) dat dit veroorzaakt wordt door een niet geheel adequate meting van het
begrip sekse-identiteit. Het is echter ook denkbaar dat de overeenkomsten binnen
de groep groter zijn dan gedacht was, met andere woorden dat het vrouw- of
man-zijn meer bepalend is dan het onderscheid in verschillende types vrouw of
man. Gemeenschappelijke belangen van 'vrouwen' of 'mannen' lijken in dit
onderzoek belangrijker dan onderlinge verschillen, zoals ook Fischer et al (1993)
(zie ook paragraaf 1.2.1) beweren.
Tokens
Aangezien de gebruikte stellingen en situatieschetsen onderscheidend genoeg
zijn om significante verschillen tussen meisjes en jongens aan te tonen is het
aannemelijk dat ze in principe ook voldoende onderscheidend zijn om verschillen
tussen tokens onderling (v/m) en tussen tokens en niet-tokens aan te tonen. Bij de
selectie van respondenten (zie 3.2.2) is ervoor gezorgd dat alle mogelijke
'eenlingen' in de onderzoekspopulatie zijn opgenomen. Het ontbreken van
significant verschil op het gebied van ervaringen in de klas doet dan ook
vermoeden dat de tokentheorie -die de tokenpositie verbindt met negatieve
ervaringen- in het agrarisch onderwijs niet (geheel) geldig is. Het is echter
denkbaar dat tokens juist plezier ontlenen aan hun uitzonderingssituatie en dat is
in het onderhavige onderzoek niet gemeten. Hoewel Kanter (1977) in haar
beschrijving van de token-positie vooral nadelen noemt, beschrijven anderen juist
voordelen van een tokenpositie (Dekkers, 1992; Udo, 1987). In het lager en
middelbaar technisch onderwijs zeggen sommige meisjes die als eenling in de
klas zitten dat ze de extra aandacht en de bijzondere positie die ze innemen in
een groep jongens juist leuk vinden. Het lijkt erop dat er verschillen tussen tokens
onderling

bestaan:

niet

iedere

token

heeft

nadeel

van

haar/zijn

uitzonderingspositie, er zijn ook tokens die de positie juist leuk vinden.
Ott (1985) constateerde in haar onderzoek dat de voordelen van een tokenpositie
doorgaans meer voor mannen en de nadelen meer voor vrouwen gelden. In het
onderhavige onderzoek kon dat verschil tussen mannen en vrouwen niet worden
aangetoond. Het kan zijn dat de groep mannelijke tokens te klein was in
vergelijking met de vrouwelijke tokens (respectievelijk 30 versus 53). Het kan ook
zijn dat de token-theorie te generaliserend is en in het (agrarisch) onderwijs niet
geldig is. Het is aan te bevelen nader onderzoek te doen naar posities van
eenlingen in het onderwijs om de geldigheid van de tokentheorie nader te toetsen.
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Schoolfactoren
Tot slot een opmerking over de effecten van de schoolfactoren. Van te voren werd
verwacht dat het hebben van een emancipatieplan, een hoog percentage
vrouwelijke docenten, de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon en de aanof afwezigheid van een richting bloemschikken op school ertoe zouden kunnen
bijdragen dat meisjes zich beter thuisvoelen op school. Ook wordt wel eens
gesteld (Rubbens & Mettes in: Voorhorst, 1995) dat wat goed is voor meisjes ook
goed is voor jongens, verwoord in de slagzin 'voor meisjes een must, voor
jongens een plus'. Bij de verklaring van de variatie in toekomstplannen werd een
effect gevonden van emancipatieplan, percentage vrouwelijke docenten en van de
aanwezigheid van een vertrouwenspersoon. Voor de aan- of afwezigheid van een
richting bloemschikken werd geen effect gevonden. Hoewel de effecten van deze
variabelen van te voren enigszins verwacht werden is het moeilijk om een
redelijke verklaring te geven voor de rol die ze spelen. Het is denkbaar dat niet
deze factoren, maar niet-gemeten achterliggende factoren een rol spelen bij de
verklaring van de verschillen. Een achterliggende factor zou

bijvoorbeeld

'schoolklimaat' kunnen zijn, waarmee een combinatie van tolerantie, openheid en
betrokkenheid bedoeld wordt. Dekkers (1985) noemt een invloed van dergelijke
factoren op de vakkenkeuze van leerlingen, het is niet ondenkbaar dat er ook een
effect is op keuzes voor doorleren of werken of de keuze voor een beroep. In de
huidige opzet van het onderzoek is het niet goed mogelijk na te gaan wat nu
precies het effect van de afzonderlijke variabelen is en of er geen 'verstoring' van
andere variabelen is opgetreden.

6.3

Aanbevelingen

In de laatste paragraaf van dit proefschrift worden enkele aanbevelingen gedaan
aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek.
Aanbevelingen

voorscholen

Scholen die te maken hebben met sekse-segregatie binnen studierichtingen,
zoals scholen in het middelbaar agrarisch onderwijs, kunnen gebruik maken van
de resultaten van dit onderzoek. Er is gebleken dat meisjes en jongens met
verschillende motieven kiezen voor dezelfde opleiding en dat ze verschillende
toekomstplannen hebben. Dat zou betekenen dat vanwege de toename van het
aantal meisjes de heterogeniteit in motieven, ervaringen en toekomstplannen
binnen een studierichting groter is dan met een populatie van voornamelijk
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jongens het geval was. Het is voor scholen belangrijk om te bekijken of het
curriculum van de opleiding is afgestemd op de verwachtingen van beide groepen
leerlingen.
Ten aanzien van de ervaringen van leerlingen op de opleiding is het verrassend
dat meisjes met meer plezier naar school gaan dan jongens. Deze voor het
agrarisch onderwijs relatief 'nieuwe' groep leerlingen is dus in zekere zin een
aanwinst voor de school. Het feit dat meisjes op klasniveau minder goede
ervaringen hebben dan jongens is echter ook een duidelijk signaal. Voor de
scholen betekent dit dat zij meer aandacht zouden kunnen besteden aan de
cultuur in de klassen, met name op het gebied van de omgangsvormen. Gezien
de constatering dat meisjes bij de richting bloemschikken geen

slechtere

ervaringen hebben dan jongens en dat meisjes in de richtingen veehouderij en
groenvoorziening wel slechtere ervaringen hebben dan jongens, lijkt er een effect
te bestaan van het aantal meisjes in een klas. Het simpelweg toevoegen van
meer meisjes

aan jongensklassen

(zoals

Kanter,

1977, aanvoert

om

de

uitzonderingspositie op te heffen) zou door vrouwelijke tokens wel worden
gewaardeerd. Vergroting van het aantal meisjes kan leiden tot een vermindering
van het cultuurverschil tussen meisjes en jongens. Als er meer meisjes in de klas
zitten hoeven ze zich minder aan te passen aan de waarden en normen van de
jongens en zullen de jongens vanwege de grotere aantallen vanzelf meer
rekening houden met de groep meisjes.
Aanbevelingen voor verder onderzoek
In dit onderzoek is geprobeerd te bekijken wat het begrip sekse-identiteit kan
toevoegen aan biologische sekse. Er zijn zoveel verschillende 'types' mannen en
vrouwen dat het te verwachten is dat een dergelijk begrip een 'betere' indeling kan
zijn dan de tweedeling man/vrouw. Severiens (1997) heeft aangetoond dat
verschillen in leerstijlen beter door sekse-identiteit dan door biologisch geslacht te
verklaren zijn. Het is denkbaar dat ook andere verschillen die nu aan biologische
sekse worden toegeschreven, beter door sekse-identiteit te verklaren zijn. In dit
onderzoek kon geen effect van sekse-identiteit worden vastgesteld. Het is aan te
bevelen met een meer adequaat meetinstrument (bijvoorbeeld de NSIV van
Willemsen

&

Fischer,

1996)

het

effect

van

sekse-identiteit

op

diverse

onderwijsprocessen te bekijken.
In dit onderzoek is verder geprobeerd de token-theorie van Kanter (1977) die
geldig zou zijn in arbeidsorganisaties (Ott, 1985; Yoder, 1994; Beekes & Van
Doorne-Huiskes, 1988) op geldigheid in het onderwijs te toetsen. De theorie kon
echter niet geheel bewezen worden: ervaringen van tokens zijn op sommige
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punten significant slechter, op sommige punten significant beter dan van niettokens. Het is denkbaar dat de kenmerken van de uitzonderingspositie van tokens
-zichtbaarheid, contrast en assimilatie (zie paragraaf 2.3.1)- behalve nadelen ook
voordelen hebben voor tokens. Het is ook denkbaar dat er door tokens in het
onderwijs (nog) minder zwaar getild wordt aan de nadelen van het token-zijn dan
in arbeidssituaties, bijvoorbeeld omdat leerlingen het onderwijs zien als een
tijdelijke periode terwijl een arbeidssituatie een langduriger perspectief heeft. Een
aanwijzing dat 'ervaring' of langdurige blootstelling' zou kunnen leiden tot het
vinden van effect wordt gevonden bij Overdijk (1995). Zij constateerde dat
ouderejaars studentes in het universitair technisch onderwijs zich minder op hun
gemak voelen dan jongerejaars vrouwelijke studentes. Om dit effect te toetsen
zou een longitudinale onderzoeksopzet waarbij tokens in de tijd gevolgd worden
verschil te zien moeten geven tussen tokens die gedurende lange en korte tijd
'token' zijn. Nader onderzoek naar het effect van de token-theorie in het onderwijs
-naar negatieve of positieve gevolgen van het token-zijn- is dan ook gewenst.
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SAMENVATTING
Dit proefschrift gaat over sekse-ongelijkheid in het onderwijs, in het bijzonder over de
positie van meisjes en jongens in niet-traditionele studierichtingen.
Hoofdstuk 1 beschrijft de achtergrond van sekse-ongelijkheid in het onderwijs. Het
onderwerp sekse-ongelijkheid staat sinds de jaren '70 in de belangstelling van
onderwijs-onderzoekers en -beleidsmakers. Destijds werd er een achterstand
geconstateerd van meisjes in het onderwijs, zowel verticaal (naar niveau van de
opleiding en opleidingsduur) als horizontaal (een verschil in vakken- en
richtingskeuze). Momenteel, in de jaren negentig, zijn de verticale verschillen tussen
meisjes en jongens nagenoeg verdwenen: zowel de periode dat meisjes aan het
onderwijs deelnemen als het niveau van het bereikte eindonderwijs is steeds dichter
bij dat van jongens komen te liggen. De horizontale verschillen zijn echter blijven
bestaan en worden door de overheid en door onderzoekers beschouwd als een
probleem. Daarvoor zijn twee redenen aan te geven. Ten eerste wordt gesteld dat het
onderwijs wordt geacht een meritocratische functie te hebben en dus uit alle leerlingen
moet halen wat erin zit, gelet op hun eigen verdiensten en potentieel en niet
afhankelijk van hun maatschappelijke achtergrond. De geconstateerde scheiding naar
sekse in vakken en richtingen is een beperking van keuzemogelijkheden die
waarschijnlijk niet alleen gebaseerd is op (in aanleg) aanwezige talenten. Ten tweede
wordt aangevoerd dat bepaalde soorten onderwijs (met name technische richtingen)
betere perspectieven bieden op de arbeidsmarkt dan andere (zoals verzorgende
richtingen). Sekse-segregatie in het onderwijs leidt daarmee tot sekse-segregatie op
de arbeidsmarkt, hetgeen in het nadeel is van vrouwen omdat zij minder vaak voor
technische richtingen kiezen dan mannen. Behalve een scheiding naar sekse tussen
verschillende soorten opleidingen is er binnen de opleidingen ook sprake van seksesegregatie, zoals in het agrarisch onderwijs, waar een sterke scheiding naar sekse is
te constateren tussen de verschillende studierichtingen. Er is veel onderzoek gedaan
naar sekse-verschillen in het onderwijs, de nadruk ligt daarbij vooral op het verklaren
van verschillen in keuzes. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan twee
verschillende disciplines, vrouwenstudies en onderwijskunde, die zich elk vanuit eigen
invalshoeken hebben beziggehouden met sekse-ongelijkheid in het onderwijs. Vanuit
de onderwijskunde is een grote empirische bijdrage geleverd ten aanzien van de
verklaring van sekse-ongelijkheid, met onderzoek vanuit psychologische,
sociologische en onderwijskundige invalshoek. Vanuit vrouwenstudies is vooral een
denkkader gepresenteerd waarin aandacht wordt gevraagd voor het begrip 'sekseidentiteit' als culturele tegenhanger van biologisch geslacht.
In hoofdstuk 2 wordt een afbakening gemaakt voor het onderwerp van onderzoek in
dit proefschrift. Het onderzoek gaat over meisjes en jongens in het middelbaar
agrarisch onderwijs die een niet-traditionele keuze maken. Daarbij wordt op een
chronologische wijze gekeken naar motieven voor studiekeuze, ervaringen in het
onderwijs en de doorstroom na het onderwijs. Onderzoek naar motieven voor
opleidingskeuze wijst uit dat meisjes en jongens vaak verschillende keuzes maken
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waardoor sekse-segregatie ontstaat in de studierichtingen. In dit onderzoek zal
worden gekeken naar meisjes en jongens die kiezen voor dezelfde studierichting in
het agrarisch onderwijs, waarbij het de vraag is of daar voor meisjes en jongens
verschillende motieven aan ten grondslag liggen. Ten aanzien van ervaringen op de
opleiding wordt o.a. gerefereerd aan de tokentheorie van Kanter (1977) en Ott (1985).
Volgens de token-theorie hebben mensen die zich als 'eenling' of 'token' van een
bepaalde sekse (of huidskleur of seksuele geaardheid) in een meerderheidsgroep
bevinden daar nadeel van. Ze zijn meer zichtbaar en worden gezien als representant
van hun sekse in plaats van als individu. Volgens Ott (1985) zouden de nadelen van
het 'token' zijn meer gelden voor vrouwelijke dan voor mannelijke tokens. In dit
onderzoek zal worden gekeken of meisjes in 'jongensrichtingen' en jongens in
'meisjesrichtingen' nadeel ondervinden van hun positie. Tot slot wordt gekeken naar
toekomstplannen van meisjes en jongens. Uit literatuur blijkt dat meisjes veelal anders
over hun toekomst denken dan jongens, meisjes houden rekening met de combinatie
van een gezin met betaalde arbeid terwijl jongens dat minder doen. Verder zouden
meisjes andere beroepswensen hebben dan jongens. Het is de vraag of deze
verschillen ook zichtbaar zijn bij de leerlingen die kiezen voor dezelfde agrarische
studierichting. Bij alle drie de hoofdconcepten (motieven, ervaringen en
toekomstplannen) wordt het begrip 'sekse-identiteit' meegenomen. Binnen
vrouwenstudies wordt gesteld dat dit begrip een aanvulling zou kunnen zijn op
biologische sekse waarin onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen.
Sekse-identiteit is een meer cultureel begrip waarin tot uiting komt dat een mens
zowel masculiene als feminiene eigenschappen kan hebben. Het is denkbaar dat met
dit begrip verschillen tussen mannen en vrouwen onderling beter te verklaren zijn.
In hoofdstuk 3 wordt beschreven dat het onderzoek is uitgevoerd in het middelbaar
agrarisch onderwijs, waar een sterke scheiding naar sekse te zien is binnen de
verschillende studierichtingen. In het onderzoek wordt gekeken naar richtingen met
meer dan 85% jongens (veehouderij, plantenteelt, groenvoorziening) en richtingen
met meer dan 85% meisjes (bloemschikken). De hoofdvraagstelling van het
onderzoek luidt:
'zijn er verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke leerlingen in het MAO in al dan
niet traditionele studierichtingen voor wat betreft hun motieven voor studiekeuze,
ervaringen op school en toekomstplannen en zo ja, is daar een verklaring voor de
vinden in de (achtergrond)kenmerken van de leerlingen of van de scholen?
Bovenstaande onderzoeksvraag is onderzocht in twee deelstudies, een kwalitatieve
verkennende studie en een kwantitatieve toetsende studie.
In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de verkennende studie beschreven. In de
verkennende studie zijn interviews gehouden met 42 vrouwelijke en mannelijke
leerlingen van de 'jongensrichting' veehouderij en van de 'meisjesrichting'
bloemschikken. Uit de interviews kwamen aanwijzingen dat er inderdaad verschillen
bestaan in motieven, ervaringen en toekomstplannen van meisjes en jongens die
dezelfde studierichting kiezen. De informatie uit de interviews diende behalve als
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hypothese ook als uitgangspunt voor het opstellen van een schriftelijke vragenlijst
voor de kwantitatieve studie.
In hoofdstuk 5 worden de resultaten van de toetsende studie beschreven. Met de
informatie uit het verkennende onderzoek zijn de onderzoeksvragen aangescherpt tot:
1) zijn er verschillen in motieven van vrouwelijke en mannelijke leerlingen die dezelfde
agrarische opleiding kiezen? 1a) speelt het begrip 'sekse-identiteit' een rol bij het
verklaren van verschillen in motieven? 1b) wat is de verklarende rol van
achtergrondfactoren bij verschillen in motieven?
2) zijn er verschillen in ervaringen van vrouwelijke en mannelijke leerlingen (in niettraditionele richtingen) in het agrarisch onderwijs? 2a) speelt het begrip 'sekseidentiteit' een rol bij het verklaren van verschillen in ervaringen? 2b) speelt het
begrip 'token' een rol bij het verklaren van verschillen in ervaringen? 2c) wat is de
verklarende rol van achtergrondfactoren bij verschillen in ervaringen?
3) zijn er verschillen in toekomstplannen tussen vrouwelijke en mannelijke leerlingen
die dezelfde agrarische opleiding volgen? 3a) speelt het begrip 'sekse-identiteit'
een rol bij het verklaren van verschillen in ervaringen? 3b) wat is de verklarende rol
van achtergrondfactoren bij verschillen in toekomstplannen?
4) is er sprake van samenhang tussen motieven, ervaringen en toekomstplannen van
leerlingen?
Er hebben 1197 vrouwelijke en mannelijke leerlingen deelgenomen aan de
kwantitatieve studie. Zij waren afkomstig van de 'jongensrichtingen' veehouderij,
plantenteelt en groenvoorziening en van de 'meisjesrichting' bloemschikken. Uit de
resultaten blijkt dat voor 3 van de 4 studierichtingen meisjes andere motieven hebben
voor hun opleidingskeuze dan jongens. Meisjes kiezen vaker vanuit interesse en
jongens vanuit een beroepsperspectief. Het begrip sekse-identiteit levert geen
aanvullende verklaring op. Verklarende achtergrondfactoren voor verschillen in
motieven zijn agrarische herkomst, geslacht, mening van anderen over de
schoolkeuze en beroepswensen.
De ervaringen van meisjes in jongensrichtingen (veehouderij en plantenteelt) in de
klas zijn over het algemeen minder goed dan die van jongens. Meisjes typeren
situaties vaker als 'niet leuk' dan jongens. Meisjes in jongensrichtingen (veehouderij,
plantenteelt en groenvoorziening) gaan echter wel met meer plezier naar school dan
jongens uit die richtingen en jongens uit de richting bloemschikken gaan met meer
plezier naar school dan meisjes uit die richting. Op klasniveau hebben meisjes in
jongensrichtingen dus minder goede ervaringen dan jongens, maar op schoolniveau
betere ervaringen. Het begrip sekse-identiteit levert een kleine nuancering op. Het lijkt
erop dat feminiene types in niet-traditionele richtingen (veehouderij, plantenteelt,
groenvoorziening) en masculiene types in niet-traditionele richtingen (bloemschikken)
situaties vaker niet leuk vinden en er vaker voor kiezen zich 'erbuiten' te houden. De
token-theorie kan niet worden aangetoond: op sommige punten hebben tokens betere
ervaringen en op sommige punten slechtere dan niet-tokens. Verschillen tussen
mannelijke en vrouwelijke tokens werden niet gevonden, de aanvulling van Ott (1985)
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dat vrouwelijke tokens meer negatieve effecten zouden ondervinden dan mannelijke
kan dus niet worden bevestigd. Achtergrondfactoren die van invloed zijn op
ervaringen zijn leeftijd, leerjaar en mening van moeder over de opleidingskeuze.
Ook op het gebied van toekomstplannen blijken verschillen te bestaan. Meisjes willen
over het algemeen minder dagen werken dan jongens en kiezen vaker voor
'doorleren' na de opleiding. Voor wat betreft beroepskeuze zijn jongens vaker van plan
om zelfstandig ondernemer te worden en hebben meisjes voorkeur voor een baan in
loondienst of iets 'anders'. Ten aanzien van sekse-Identiteit lijken er bij sommige
studierichtingen enige verschillen te bestaan: androgyne en masculiene meisjes
maken keuzes die lijken op de keuzes van jongens en feminiene jongens maken
keuzes die lijken op keuzes van meisjes. Verklarende achtergrondfactoren voor
verschillen in toekomstplannen zijn agrarische herkomst, geslacht, agrarische
vooropleiding, aantal dagen willen werken en het bestaan van een emancipatieplan op
school.
In hoofdstuk 6 wordt besloten met conclusies ten aanzien van het onderzoek en een
discussie. De conclusies die uit dit onderzoek kunnen worden getrokken luiden dat er
verschillen bestaan tussen meisjes en jongens die dezelfde studierichting kiezen in
motieven, ervaringen en toekomstplannen. Het begrip sekse-identiteit levert geen
eenduidige resultaten op: er zijn geen systematische verschillen gevonden die erop
wijzen dat leerlingen met een bepaalde sekse-identiteit zich onderscheiden van
leerlingen met andere sekse-identiteiten. Het kan zijn dat de gebruikte methode om
sekse-identiteit vast te stellen hiervan de oorzaak is. De token-theorie kan in dit
onderzoek niet geheel worden aangetoond, noch voor tokens ten opzichte van niettokens, noch voor vrouwelijke ten opzichte van mannelijke tokens.
Voor scholen betekenen de uitkomsten van dit onderzoek dat de leerlingpopulatie
binnen een studierichting minder homogeen is dan op grond studiekeuze verwacht
zou worden. Aandacht voor diversiteit tussen leerlingen lijkt dan ook wenselijk.
Meisjes in jongensrichtingen hebben op klasniveau minder goede ervaringen dan
jongens uit hun richting. Het feit dat meisjes op klasniveau minder goede ervaringen
hebben dan jongens is een duidelijk signaal. Voor de scholen betekent dit dat zij meer
aandacht zouden kunnen besteden aan de cultuur in de klassen, met name op het
gebied van de omgangsvormen.

178

Summary

SUMMARY
The subject of this thesis is sex-inequity in education, or more specific the position of
girls and boys in non-traditional forms of education.
Chapter 1 starts with a description of sex-inequity in education. Since the beginning of
the seventies, sex-inequity has become an issue of interest to researchers and policymakers. In those days, girls were found to be disadvantaged in relation to boys,
vertically (in level of education and training period) as well as horizontally (in direction
of study and in chosen subjects). Nowadays, in the nineties, the vertical differences
between boys and girls have gradually disappeared: both the training period as well as
the level of education of girls now equals that of boys. The horizontal differences,
however, still remain obvious and are considered to be a problem in the eyes of
researchers and policy-makers. There are two main reasons why they consider this a
problem. Firstly, it is stated that education has a meritocratic function and, thus,
should offer opportunities to every individual, in accordance with individual possibilities
and potentials and not related to social background. The existing differences between
the sexes in subjects chosen and in direction of study can be viewed as a restriction of
opportunities which is not only based on (rudimentary) talents. Secondly, it is argued
that some fields of study (e.g. technical studies) offer better labourmarket
opportunities than others (e.g. caring or service-oriented studies). Sex-segregation in
education thus leads to sex-division in the labour-market, which is disadvantageous
for girls as they less often choose technical studies. Sex-segregation is not only visible
between different types of education, but also within certain forms of education, such
as agricultural education, where a strong sex-segregation exists between the different
fields of study. There has been a considerable amount of research in the field of sexinequity in education, mostly oriented towards an explanation of differences in
choices. In chapter 1 we describe the vision and angles of incidence on sex-inequity in
education of two disciplines, namely women's studies and educational studies. In
educational studies, a substantial amount of empirical research is done on the issue of
sex-inequity in education, with research from a psychological, sociological and
educational background. In women's studies, special interest is given to 'gender" as
the cultural opponent of biological sex, which is seen as a better possibility to explain
differences between men and women.
In chapter 2, the purpose of this study is defined in more detail. The research is
directed towards girls and boys in agricultural education who choose 'non-traditional'
fields of study. This research, focuses on a chronological approach to investigate
three main concepts, namely: motives involved in choosing a field of study,
experiences during the schoolperlod and future plans. Research on motives of studychoice reveal differences between girls and boys, which lead to sex-segregation in
fields of study. In this research, we will look at the motives of girls and boys who
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choose the same field of study, to see if these motives differ between the sexes. In
studying the experiences of students in education, the 'token-theory' of Kanter (1977)
and Oft (1985) will be used. People who form a minority in a group (e.g. based on
biological sex, race or sexual disposition) are called 'tokens'. According to the tokentheory, tokens are disadvantaged in a majority-group because they are more visible
an they are seen as a representative of their sort instead of as an individual.
According to Ott (1985), these disadvantages are stronger for female tokens than for
male tokens. In this research we try to find an answer to the question whether girls in
'male' fields of study and boys in 'female' fields of study do experience these
disadvantages of their token-position. Finally, this research looks at girls' and boys'
plans for the future. Literature reveals that girls think about their future in a different
way than boys: they are more concerned about the combination of a professional
career and family life than boys. Girls also have other professional ambitions than
boys. The question is whether these differences also show in the case of students
who have chosen the same agricultural field of study. In all the above mentioned
angles of incidence, 'sex-identity' will be taken into account. Sex-identity is
controversial to biological sex and it relates to cultural influences on a person's
identity, in which both female and male aspects are present. It is possible that this
notion offers a more plausible explanation for differences between boys and girls or for
differences between boys and girls mutually.
In chapter 3 the research questions and the design of the research are presented. The
main research question is:
'are there differences between female and male students in secondary agricultural
education with regard to their motives of study choice, experiences in school and
future plans, and if so, is there an explanation for these differences in (background)
characteristics of students or of schools?'
The research was planned into two phases: firstly via an interview study and secondly
in a survey via a written questionnaire. The first study was designed to obtain more
insight in the research question and to sharpen the hypotheses for the survey. The
research was carried out in 'male' fields of study with more than 85% of boys (animal
husbandry, plant breeding and horticulture) and a 'female' field of study with more
than 85% of girls (floristry).
Chapter 4 presents the results of the interview study. In this study, 42 male and
female students from a 'male' and from a 'female' field of study (animal husbandry and
floristry) have been interviewed. The results indicate differences in motives,
experiences and future plans between female and male students who choose the
same field of study. The collected data not only served as a basis for hypotheses for
the survey, but also as a starting point for the construction of the written questionnaire
for the survey.
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In chapter 5 the results of the survey are presented. Using the data of the interview
study, the research questions were more clearly articulated as follows:
1) Are there differences in motives between female and male students who choose
the (same) field of study in agricultural education? 1a) Does the concept sexidentity offer an explanation for differences? 1b) What explanation for differences is
given by background factors?
2) Are there differences in experiences between female and male students in nontraditional fields of study in agricultural education? 1a) Does the concept sexidentity offer an explanation for differences? 1 b) Does the concept 'token' offer an
explanation for differences? 1c) What explanation for differences is given by
background factors?
3) Are there differences in future plans between female and male students who have
chosen the (same) field of study in agricultural education? 3a) Does the concept
sex-identity offer an explanation for differences? 3b) What explanation for
differences is given by background factors?
4) Is there a connection between motives, experiences and future plans of students?
A total of 1197 female and male students have participated in this study. They were
enrolled in the 'male' fields of study animal husbandry, plant breeding and horticulture
and the 'female' field of study floristry. The results show differences in motives
between girls and boys for 3 out of 4 fields of study. Girls more often choose because
they were interested in this field of study whereas boys more often choose because of
professional considerations. As for sex-identity, no differences were found.
Background factors which explain the differences are agricultural background,
biological sex, opinion of others about study-choice and future plans.
The experiences of girls in 'male' fields of study (animal husbandry and plant
breeding) are worse than the experiences of boys in these fields of study. In their
perception of certain situations (coarse jokes, being laughed at, feeling excluded), girls
more often express their dislike of the situation than boys. In contrast to these bad
experiences in classroom, girls in male fields of study (animal husbandry, plant
breeding, horticulture) do state they enjoy school better as compared to boys in these
fields of study. So at classroom-level the experiences of girls in male fields of study
are worse than those of boys, whereas at school-level their experiences are better
than those of boys. This also holds for boys in female fields of study: they also have
more pleasure in going to school than girls in this field of study. These findings
indicate that students in non-traditional fields of study (girls in animal husbandry, plant
breeding and horticulture or boys in floristry) have more pleasure in their field of study,
while they have rather negative experiences in the classroom. Sex-identity offers
some insight: it appears that feminine types in non-traditional fields of study (animal
husbandry, plant breeding, horticulture) and masculine types in non-traditional fields of
study (floristry) more often dislike certain situations than other types of sex-identity
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and more often choose to exclude themselves form these situations. The token-theory
which states that 'tokens' experience more negative effects from their position can not
be confirmed: at some points tokens do have better experiences (pleasure in school)
and at some points (feeling excluded) they have worse experiences than non-tokens.
Differences between female and male tokens were not found, so the supplementary
token theory which states that female tokens have worse experiences than male
tokens, cannot be confirmed either. Background factors which appear to have an
effect on differences in experiences are age, form at school and the opinion of mother
on study-choice.
There are also differences between girls and boys concerning future plans. Girls on
the whole prefer to spend less working days than boys and more often choose to
continue studying after having completed this training. Boys more often intend to
choose a profession as an independent entrepreneur, whereas girls prefer a job in
paid labour or 'something else'. As for sex-identity, small differences in some fields of
study were found: it appears that masculine and androgyne girls make choices which
resemble choices of boys, whereas feminine boys make choices which resemble
those of girls. Background factors which explain differences in future plans are
agricultural background, biological sex, agricultural pre-education, the desired number
of days of work in future and the existence of an emancipation policy at school.
Chapter 6 presents conclusions of the research, as well as a discussion and
recommendations to schools. In conclusion, we can state that there are differences in
motives, experiences and future plans between girls and boys who choose the same
field of agricultural study. The concept of sex-identity offers no clear results, although
there were small differences between sex-Identities, no systematic results have been
found which indicate differences between students of one type of sex-identity with
another. This might be caused by the method that was used to measure sex-identity.
The token-theory cannot be confirmed in this research, nor for tokens versus nontokens, nor for female versus male tokens.
The results of this study show that the population of students is more diverse than
might be expected regarding study-choice. There appear to be differences between
girls and boys who choose the same field of study, and more attention for diversity
seems desirable. Girls in 'male' fields of study have worse experiences in the
classroom than boys, which is a clear signal to schools. Schools might want to offer
more attention to 'culture' and 'atmosphere' in the classroom, especially with regards
to good manners.
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BIJLAGE 1
Themalijst als basis voor de interviews met leerlingen van de
MAS.
Introductie
Je hebt me misschien al zien rondlopen door de school. Ik werk bij de universiteit en doe een
onderzoek naar leerlingen op agrarische scholen. Ik wil daarom praten met meisjes en jongens
over hoe ze het vinden op school. Ik interview leerlingen op de MAS van 2 scholen, één in Brabant
en één in Drente.
Alles wat we hier bespreken blijft anoniem, je naam wordt verder niet genoemd en er wordt niets
doorverteld aan leraren of aan andere leerlingen. Er zijn geen goede of foute antwoorden. De
vragen gaan over hoe je het vindt op school, dus daar kan jij alleen iets over zeggen. Om het
gesprek makkelijker te kunnen onthouden wil ik het graag opnemen op een band. Vind je dat goed?
Heb je zelf nog vragen? Als je in de loop van het interview nog vragen hebt dan kun je die gewoon
stellen.
ALGEMEEN
hoe oud ben je?
wat is je vooropleiding
hebben jullie thuis een agrarisch bedrijf?
welke studierichting doe je nu (in welk jaar).
in wat voor klas zitje de meeste tijd (aantal leerlingen, meisjes, jongens)
met wie ga je het meest om uit je klas?
THEMA 1:SCHOOLKEUZE
Ik wil graag weten hoe je hier op school bent gekomen?
* eigen motieven
Hoe kwam je op het idee om naar deze school te gaan?
Was je al lang van plan om naar deze school te gaan?
Heeft iemand je deze school aangeraden? van je vorige school?
* reacties van anderen
wat vond je vader ervan datje naar deze school ging? en je moeder ?
dachten je vader en moeder er hetzelfde over?
wat vonden ze er op je vorige school van, vriendinnen en vrienden?
THEMA 2: RICHTINGSKEUZE
je doet de richting
eigen motieven
Wanneer ben je gaan nadenken over deze richting?
Heb je ook nog over andere richtingen gedacht?
Ben je nog van mening veranderd?
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waarom denk je dat zo weinig meisjes/jongens deze richting kiezen? (veehouderij/ bloemschikken)
waarom denk je dat zoveel meisjes/jongens deze richting kiezen en niet een andere richting op de
MAS (bloemschikken/ veehouderij )?
reacties van anderen
wat vonden je ouders van deze keuze? waren ze het eens?
THEMA 3: ERVARINGEN OP SCHOOL
leerlingen, leraren, inhoud, stage
Wat vind je van de school? Is het je mee- of tegengevallen?
Verschilt deze school van je vorige school?
wat vind je van je klas?
wat vind je van de leraren?
hoe vind je het om met allemaal jongens/meisjes in de klas te zitten? Voor meisjes veehouderij en
jongens bloemschikken: het lijkt me niet makkelijk om daar tussen te komen...
leuk aan school
wat vind je leuk aan deze school?
de klas?
de leraren?
aan de lessen?
de stage?
waarom?
minder leuk aan school
wat vind je minder leuk aan deze schooi?
de klas?
de leraren?
de lessen?
de stage?
waarom?
THEMA 4: TOEKOMSTPLANNEN
Wat wil je na deze school gaan doen?
doorleren in HBO of werken?
waarom wil je verder gaan studeren?
agrarisch vervolg?
wat voor baan zou je willen?
denk je dat het moeilijk is om die baan te vinden?
Denk je dat het voor een jongen makkelijker zou zijn dan voor een meisje?
wat doe je ais je niet meteen werk vindt?
niet-agrarisch vervolg
je gaat iets anders doen dan watje op deze school leert, waarom?
wat voor baan zou je willen?
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BIJLAGE 2
Vragenlijst voor leerlingen in het MAO
DEZE ENQUÊTE WORDT VERTROUWELIJK VERWERKT: hier ingevulde gegevens worden

niet bekend gemaakt aan leraren of klasgenoten.
Deze vragenlijst gaat over je redenen om deze opleiding te doen en over je toekomstplannen.
Verder wordt je mening gevraagd over je klas en over een aantal situaties die zich kunnen
voordoen op school.
Invulinstructies:
Het is belangrijk datje alle vragen invult. Begin bij vraag 1 en eindig bij vraag 46.
Denk niet te lang na bij de vragen, maar geef je eerste reactie. Een antwoord kan niet goed of fout
zijn; het gaat er steeds om wat jij vindt. Geef dus steeds jouw eiaen mening als antwoord.
Lees voor het invullen van de vraag de antwoordinstructies goed door.
Bij de meeste vragen is één antwoord mogelijk, tenzij anders aangegeven.
Als je een fout hebt gemaakt bij het aankruisen van het antwoord, herstel dat dan door een pijl te
zetten bij het hokje dat je WEL bedoelt, bijvoorbeeld:
0 mee eens
0 gedeeltelijk mee eens
0 gedeeltelijk mee oneens
> 0 mee oneens

schoolnummer
klasnummer
respondentnummer
Algemene vragen
1. Ben je
0 vrouw
0 man
2. Wat is je geboortedatum (dag-maand-jaar)

3. Wat is je studierichting
0 veehouderij
0 plantenteelt (akkerbouw, tuinbouw)
0 groenvoorziening/groene ruimte
0 bloemschikken en -binden

185

Bijlage 2

4. Welke opleiding volg je?
0 2-jarig
0 3-jarig
0 4-jarig
5. In welk leerjaar zit je op dit moment?
0
0
0
0
6.

eerste
tweede
derde
vierde

Hoe is de samenstelling van je klas (waar je de meeste tijd mee doorbrengt?)
... jongens en .... meisjes

7.A.

B.

8.
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Wat is je vooropleiding
Laatst gevolgde opleiding aangeven: slechts 1 antwoord aankruisen
0 vbo-groen (= lagere agrarische school)
0 andere vbo-opleidlng
0 mavo
0 havo
0 anders, nl
Geef in de onderstaande tabel aan in welke vakken je in je vooropleiding examen hebt
gedaan en op welk niveau
HAVO
niveau
B
C
D
A
examenvak
0 nederlands
0 engels
0 frans
0 duits
0 wiskunde
0 natuurkunde
0 scheikunde
0 biologie
0 economie
0 ander vak, namelijk
0 VBO-vakrichting, namelijk
0 VBO-vakrichting, namelijk

Hebben je ouders thuis een agrarisch bedrijf?
0 ja, namelijk (type bedrijf invullen)
0 nee
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De volgende vragen gaan overje motieven om deze studie te gaan doen.
9.

Wat zijn uit onderstaande redenen voor jou de drie belangrijkste geweest om deze opleiding
te kiezen?
Kies eerst van alle redenen de belangrijkste uit en geef die een 1. Geef dan de volgende een
2 en de derde reden een 3.
a. ik wil het bedrijf thuis/bij mijn partner gaan overnemen
b. het werk datje met deze opleiding kunt doen spreekt me aan
c. ik heb interesse in deze richting
d. ik wil een beroep in de buitenlucht
e. ik wil iets met planten en bloemen
f. ik wil een creatief beroep
g. ik wil iets met dieren
h. ik kan met deze opleiding nog veel kanten op
i. ik wil geen kantoorbaan
j. ik wil een MBO-diploma halen
k. deze opleiding is een logisch vervolg op de LAS/VBO-groen/groenschool
I. ik wist niets anders
m. deze opleiding werd me aangeraden
n. andere reden, namelijk
o. andere reden, namelijk
p. andere reden, namelijk

10.

Zijn je motieven veranderd sinds je deze opleiding doet?
Oja
0 nee
Zo ja, wat is er veranderd?
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11.

Deze vraag gaat over wat andere personen uit jouw omgeving ervan vinden dat jij deze
opleiding doet. Het is de bedoeling dat je voor elke persoon aangeeft wat die ervan vindt. In
het laatste vakje kun je aangeven waarom die persoon dat vindt.

helemaal
eens

een
beetje
eens

een beetje
eens en
een beetje
oneens

een
beetje
oneens

vader
moeder
beste
vriend(in)
decaan van
de vorige
school

12A. vind je de opleiding leuk?
Oja
0 nee
0 gaat wel
B. vind je de opleiding moeilijk?
Oja
0 nee
0 gaat wel
C. vind je datje goede cijfers haalt?
Oja
0 nee
0 gaat wel
De volgende vragen gaan over je toekomstplannen.
13.

Wat wil je na het afronden van deze opleiding gaan doen?
0 ik denk dat ik deze opleiding niet zal afronden
0 werken/werk zoeken
0 verder leren
0 dat weet ik (nog) niet
0 anders, namelijk

als je verdergaat leren, beantwoord dan ook vraag 14.
Als je NIET verder gaat leren, ga je door naar vraag 15.
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14.

Als je verder gaat leren, wat voor opleiding ga je dan doen?
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15.
0

16.

leerlingwezen
de 3-jarige MAS
de 4-jarige MAS
andere MBO-opleiding, namelijk
de meesterbinder-opleiding (voor bloemschikkers)
agrarische hogeschool (AHS)
agrarische lerarenopleiding (STOAS)
andere HBO-opleiding, namelijk
anders, namelijk

Hoeveel dagen per week zou je later willen werken?
1

2

1,5

2,5

3

4,5

4

3,5

meer dan 5

5

Wil je later gaan samenwonen/trouwen?
0 ja
0 nee
0 weet nog niet

17.

Stel dat je later samenwoont/getrouwd bent. Zou je dan willen dat je partner buitenshuis
werkt?
0 ja, en wel
dagen per week
0 nee
0 moet hij/zij zelf weten

18.

Wil je later kinderen?
Oja
0 nee
0 weet nog niet

19.

Stel dat je later een of meer kinderen hebt. Hoeveel dagen zou je dan buitenshuis willen
werken?
0

20.

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

meer dan 5

Stel datje later een of meer kind(eren) hebt. Hoeveel dagen zou je dan willen datje partner
buitenshuis werkt?
0

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

meer dan 5
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21.

Welke drie beroepen uit de onderstaande lijst zou je het liefst willen gaan doen na je
opleiding?
Kies eerst van alle beroepen diegene die je het liefst zou doen en geef die een 1. Geef de
volgende een 2 en het derde beroep een 3.
a. agrarisch bedrijf thuis overnemen
b. eigen bedrijf/zaak beginnen
c. voorlichter/vertegenwoordiger in agrarische sector
d. ander werk in agrarische sector (inseminator, veevoederindustrie)
e. loonwerker
f. bedrijfsverzorging/agrahulp
g. werken bij bloemist/tuincentrum/hovenier
h. werken op de veiling
i. werken in de dierentuin of in een dierenwinkel
j. werken als leraar
k. werken bij de gemeente (plantsoenendienst, tekenaar)
I. ander werk, namelijk
m. ander werk, namelijk
n. ander werk, namelijk

22. Ben je het eens met de volgende uitspraken:
a.

'bloemschikken is een vrouwenberoep'
0
0
0
0

b.

'plantenteelt is een mannenberoep'
0
0
0
0
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c.

'groenvoorziening is een mannenberoep'
0
0
0
0

d.

'veehouderij is een mannenberoep'
0
0
0
0

23.

helemaal mee eens
beetje mee eens
beetje mee oneens
helemaal mee oneens

helemaal mee eens
beetje mee eens
beetje mee oneens
helemaal mee oneens

Kies uit het onderstaande rijtje drie kenmerken waarvan je vindt dat ze passen bij jouw
studierichting
0 met je handen werken
0 met klanten omgaan
0 buiten werken
0 eigen baas zijn
0 met dieren werken
0 met planten en bloemen werken
0 lichamelijk zwaar werk
0 administratief werk (boekhouding)
0 creatief werk
0 iets moois maken
0 zakelijk inzicht hebben

24.

Denk je dat het voor jouw studierichting net zo makkelijk is om werk te vinden voor een
meisje als voor een jongen?
0 voor jongens makkelijker
0 maakt niet uit
0 voor meisjes makkelijker
0 afhankelijk van soort werk
0 weet niet
Waarom denk je dat dat zo is?
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De volgende vragen gaan over hoe je het vindt in de klas en op schooi
De volgende vragen zijn stellingen waarover je mening gevraagd wordt. Lees de stellingen goed
door en kruis telkens 1 van de antwoordmogelijkheden aan.
25.

'ik ben over het algemeen tevreden over de sfeer in mijn klas'
0
0
0
0

26.

'ik vind een goede sfeer in de klas heel belangrijk'
0
0
0
0

27.

mee eens
beetje mee eens
beetje mee oneens
mee oneens

'ik ga met plezier naar school'
0
0
0
0
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mee eens
beetje mee eens
beetje mee oneens
mee oneens

'het kost me moeite om erbij te horen in mijn klas'
0
0
0
0

30.

mee eens
beetje mee eens
beetje mee oneens
mee oneens

'ik voel me goed thuis in mijn klas'
0
0
0
0

29.

mee eens
beetje mee eens
beetje mee oneens
mee oneens

'mijn klas interesseert me niet, ik kom hier voor de opleiding'
0
0
0
0

28.

mee eens
beetje mee eens
beetje mee oneens
mee oneens

mee eens
beetje mee eens
beetje mee oneens
mee oneens
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31.

'in de klas hoor ik er echt bij'
0
0
0
0

32.

'ik zou het leuk vinden als er meer meisjes bij ons in de klas zouden zitten'
0
0
0
0

33.

mee eens
beetje mee eens
beetje mee oneens
mee oneens

mee eens
beetje mee eens
beetje mee oneens
mee oneens

'ik zou het leuk vinden als er meer jongens bij ons in de klas zouden zitten'
0
0
0
0

mee eens
beetje mee eens
beetje mee oneens
mee oneens

In de nu volgende vragen wordt een aantal minder leuke situaties beschreven die je misschien wel
eens tegenkomt op school.
Geef aan ofje deze situaties herkent en wat jij zou doen in die situatie.
34.

'Bij ons in de klas moet je stoer doen anders hoor je er niet bij'.

A.

Is deze situatie voor jou herkenbaar?
0 nee
0 ja
— > deze situatie vind ik
0 niet leuk
0 soms leuk/soms niet leuk
0 leuk

B.

Wat zou jij doen in die situatie?
0 meedoen met de rest van de klas
0 ik houd me er buiten/ik bemoei me er niet mee
0 anders, namelijk

35.

'Ik voel me soms buitengesloten door mijn klasgenoten.'

A.

Is deze uitspraak voor jou herkenbaar?
0 nee
0 ja
> deze situatie vind ik
0 niet leuk
0 soms leuk/soms niet leuk
0 leuk
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B.

Wat zou jij doen in die situatie?
0 meedoen met de rest van de klas
0 ik houd me er buiten/ik bemoei me er niet mee
0 anders, namelijk

36.

'Mijn klasgenoten maken nogal veel grove moppen en botte opmerkingen'

A.

Is deze uitspraak voor jou herkenbaar?
0 nee
0 ja
— > deze situatie vind ik
0 niet leuk
0 soms leuk/soms niet leuk
0 leuk

B.

Wat zou jij doen in die situatie?
0 meedoen met de rest van de klas
0 ik houd me er buiten/ik bemoei me er niet mee
0 anders, namelijk

37.

'Mijn klasgenoten giechelen en roddelen veel'

A.

Is deze uitspraak voor jou herkenbaar?
0 nee
0 ja
— > deze situatie vind ik
0 niet leuk
0 soms leuk/soms niet leuk
0 leuk

B.

Wat zou jij doen in die situatie?
0 meedoen met de rest van de klas
0 ik houd me er buiten/ik bemoei me er niet mee
0 anders, namelijk

38.

'Ik word soms uitgelachen als ik iets vraag'

A.

Is deze uitspraak voor jou herkenbaar?
0 nee
0 ja
> deze situatie vind ik
0 niet leuk
0 soms leuk/soms niet leuk
0 leuk

B.

Wat zou jij doen in die situatie?
0 ik trek me er niets van aan
0 ik stel liever geen vragen meer
0 anders, namelijk
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39.

'ik heb soms het gevoel dat ik door een leraar niet serieus word genomen'

A.

is deze uitspraak voor jou herkenbaar?
0 nee
0 ja
> deze situatie vind ik
0 niet leuk
0 soms leuk/soms niet leuk
0 leuk

B.

Wat zou jij doen in die situatie?
0 ik trek me er niets van aan
0 ik trek me dat erg aan
0 anders, nl

40.

'op stage mag ik van mijn baas niet alle werkzaamheden uitvoeren'

A.

Is deze uitspraak voor jou herkenbaar?
0 nee
0 ja
> deze situatie vind ik
0 niet leuk
0 soms leuk/soms niet leuk
0 leuk

B.

Waarom denk je dat je niet alle werkzaamheden mag doen?
0 omdat ik een meisje ben
0 omdat ik een jongen ben
0 omdat ik die werkzaamheden nog niet kan
0 omdat mijn stagebieder denkt dat ik het niet kan
0 anders, namelijk

Ben je het eens met de volgende stellingen:
41.

één jongen in een klas met meiden heeft het heel zwaar
0 mee eens
0 mee oneens

42.

één meisje in een klas met jongens heeft het heel zwaar
0 mee eens
0 mee oneens

43.

het is erger om als enige jongen tussen een groep meiden te zitten dan als enige meisje in
een groep jongens
0 mee eens
0 mee oneens
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Tot slot willen we nog een paar dingen over jezelf weten^
44.

Heb je meer jongens of meisjes onder je vrienden?
0 meer jongens
0 meer meisjes
0 evenveel jongens als meisjes

45.

Welke hobbies heb je?
0 geen hobbies
0
0
0
0
0
0
0
0

46.

sport (bewegingssport zoals voetballen of paardrijden)
denksport (zoals dammen of schaken)lezen
verzamelingen (bijvoorbeeld postzegels)
dansen, ballet
muziek
de computer
anders, namelijk

In deze vraag worden een paar eigenschappen genoemd. We willen weten of de mensen
vinden dat die bij jou past. Een kruisje in hokje 1 betekent 'de mensen vinden dat deze
eigenschap heel erg bij mij past'. Een kruisje in hokje 10 betekent 'de mensen vinden dat
deze eigenschap totaal niet bij me pasf'. Een kruisje in het midden betekent dat de mensen
er geen duidelijke mening over hebben.
Door je kruisje meer links of rechts te zetten, kun je aangeven hoe de mening van de
mensen is. Als je het niet weet zet je een kruisje in het hokje 'weet niet', helemaal rechts.
de mensen vinden dat deze
eigenschap heel erg bij mij past

de mensen vinden dat deze
eigenschap totaal niet bij mij past

zacht

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

stoer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

vriendelijk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

meisjesachtig

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

zelfstandig

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

lief

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

gehoorzaam

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

brutaal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

jongensachtig

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

.2

3

4

5

6

7

8

9

10

hard

47.
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Oja
0 nee
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BIJLAGE 3
Achtergrondinformatie bij hoofdstuk 5
Tabel 1A t/m G waardering van situaties
Percentages leerlingen (kolomsgewijs) die een bepaald antwoord gekozen hebben,
uitgesplitst naar studierichting en geslacht. Per studierichting is een Chikwadraat-toets of
een non-parametrische toets gedaan om te kijken of er verschil is tussen meisjes en
jongens. Significante verschilen zijn aangegeven met *p<0.05 of **p<0.01.
A
stoer
niet leuk
soms leuk
wel leuk

veehouderij
meisje jongen
39*
15
61
59
26

plantenteelt
meisje jongen
71*
28
29
32
40

groenvoorziening
meisje jongen
41
29
59
63
7

bloemschikken
meisje jongen
63
50
26
50
11

B
buitengesloten
niet leuk
soms leuk
wel leuk

veehouderij
meisje jongen
84
60
15
40
-

plantenteelt
meisje jongen
60
78
40
22
-

groenvoorziening bloemschikken
meisje jongen meisje jongen
83
56*
67
40
17
41
33
60
,
4

C
grove moppen

veehouderij
meisje jongen
13**
6
76
47
11
48

plantenteelt
meisje jongen
16**
2
68
45
16
53

groenvoorziening
meisje jongen
8
29**
69
61
31
2

niet leuk
soms leuk
wel leuk
D
giechelen

veehouderij
meisje jongen

plantenteelt
meisje

jongen

groenvoorziening
meisje

bloemschikken
meisje jongen
17
64
63
21
36
bloemschikken

jongen

meisje

jongen

en roddelen
niet leuk

3ÏT*

13

33

TÖ"

14

15

29

soms leuk

52

43

42

52

' 76

58

61

64

wel leuk

15

44

25

39

10

27

10

12

E
uitgelachen
worden
niet leuk
soms leuk
wel leuk

veehouderij
meisje jongen
40**
60
-

10
58
32

plantenteelt
meisje jongen
27
64
9

29
50
21

groenvoorziening
meisje jongen
42*
54
4

22
60
18

2A~

bloemschikken
meisje jongen
47
44
9

22
56
22
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niet serieus
genomen
worden

veehouderij
meisje jongen

niet leuk
soms leuk
wel leuk
G
op stage niet
alles mogen
niet leuk
soms leuk
wel leuk

87*
13

64
26
10

veehouderij
meisje jongen
21
74
5

14
62
24

plantenteelt
meisje jongen

93
7

67
24
8

-

plantenteelt
meisje jongen
36
57
7

21
76
3

groenvoorziening
meisje jongen

68
23
9

83
17

-

groenvoorziening
meisje jongen
42
56
2

38
61
1

bloemschikken
meisje jongen

81
18
1

69
25
6

bloemschikken
meisje jongen
43
54
3

47
47
7

Tabel 2At/mG gedrag bij situaties
percentages (kolomsgewijs) leerlingen naar de antwoordmogelijkheden van de vraag 'wat
zou je doen?', uitgesplitst naar studierichting en geslacht en per studierichting getoetst op
verschil tussen meisjes en jongens (significante verschillen aangegeven met * p<0.05 of
**p<0.01).
A
stoer doen
meedoen
erbuiten
anders

veehouderij
meisje jongen
5**
35
71
48
14
18

plantenteelt
meisje jongen
2**
25
69
59
30
17

groenvoorziening
meisje jongen
20
7*
74
59
22
20

bloemschikken
meisje jongen
6**
20
69
76
25
5

B
buitengesloten
meedoen
erbuiten
anders

veehouderij
meisje jongen
20**
39"
57
43
23
18

plantenteelt
meisje jongen
13
26
67
58
21
17

groenvoorziening
meisje jongen
ÏÖ
22
50
55
40
22

bloemschikken
meisje jongen
Ï3
Ï 5
57
65
31
20

C
grove moppen
meedoen
erbuiten
anders

veehouderij
meisje jongen
2Ï*^
59
55
25
25
16

plantenteelt
meisje jongen
ïr
59
52
30
38
10

groenvoorziening
meisje jongen
Ï6
38
54
43
30
18

bloemschikken
meisje jongen
17
Ï 5
57
65
26
20
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D

veehouderij

giechelen en
roddelen

plantenteelt

meisje jongen

meisje

groenvoorziening

jongen

meisje

jongen

bloemschikken
meisje

jongen

meedoen

23**

47

19

36

16

21

18

24

erbuiten

63

45

66

56

67

62

56

64

anders
16
8
15
8
16
17
bij plantenteelt is er een trend: 0.053 niet significant verschil, wel bijna.

26

12

E

bloemschikken

veehouderij

uitgelachen
worden
- trek niets van
aan
- stel geen vraag
meer
- anders
F

plantenteelt

meisje jongen

jongen

groenvoorziening
jongen
meisje

meisje jongen

76*

87

78

83

76*

81

72

84

14

5

17

8

16

6

15

5

10

8

6

9

13

14

12

veehouderij

niet serieus

meisje

9

plantenteelt

meisje jongen

meisje

groenvoorziening

jongen

meisje

bloemschikken

jongen

meisje

jongen

genomen
- niets van

33 **

57

37

49

22~**

48

31

43

25

16

29

26

32

23

25

24

42

27

33

25

46

29

44

33

aantrekken
- v e e l van
aantrekken
-anders
G
op stage niet

veehouderij
meisje jongen

plantenteelt
meisje

jongen

groenvoorziening

bloemschikken

jongen

meisje jongen

meisje

alles mogen
- omdat jongen

-

-

- kan werk niet

61

34

- omdat meisje

- stagebieder
- anders

11**

-

-

41

29

17*

-

1

-

-

-

-

28

31

35

41
38
21

14 **

7

38

10

34

14

28

31

19

27

31

34

44

40

32

NB de Chi-kwadraattoetsen bij tabel G zijn vanwege te lage celvulling niet geldig
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Tabel 3 A en B Herkenbaarheid van situaties in percentages (kolomsgewijs) naar sekseidentiteit en studierichting, uitgesplitst naar geslacht
A
meisje
stoer
buiten
grof
giechel
uitlach
serieus
stage
B
jongen

veehouderij
a
31
12
75
50
7
33
50

f
16
8
71
45
21
24
40

m
8
8
83
67
42
25
42

o
a
f m o
25 33 5 14 17
20 33 26 0 0
63 100 94 86 66
50 22 11 42 50
31 33 5 14 33
25 11 32 43 33
25 11 32 29 17

veehouderij

plantenteelt

groenvoorziening

bloemschikken

a
23
15
75
39
39
38
41

a
11
11
54
84
14
32
28

f
30
43
78
22
41
40
54

m
20
20
60
40
25
50
100

200

f
17
28
67
50
11
22
11

o
9
27
73
36
27
45
60

groenvoorziening

m o
a
f m
o
a f
m
20 30 13 13 23
16 14 19
15
0 15** 25 0 2 16** 8 13
7
76 74 81 63 77
68 76 65
67
41 30 50 13 32
42 35 19
29
18 26 31 25 14
21 16 19
19
37 26 56 13 39
26 39 26
35
11 19 31 0 25
26 36 39
32
a= androgyn, f=feminien, m=masculien, o=ongedifferentieerd

stoer
buiten
grof
giechel
uitlach
serieus
stage

a
15
7
73
42
19
27
15

plantenteelt

o
14
10
69
24
17
17
50

f
5
18
49
76
16
32
37

m
11
16
58
84
16
47
21

o
0
17
44
61
17
28
33

bloemschikken
a

f

0
28
57
71
14
43
0

0
0
20
80
20
40
20

m
14
14
43
86
14
57
36

o
0
0
40
80
40
40
40
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Tabel 4 A en B waardering situaties naar sekse-identiteit in percentages (kolomsgewijs),
gesplitst naar studie, apart weergegeven voor biologisch geslacht
veehouderij

plantenteelt

meisjes
a

f

m

o

niet leuk
soms leuk
wel leuk

40
60
0

40
60
0

0
100
0

50
50
0

niet leuk
soms leuk
wel leuk

100
0
0

67
0
33

100
0
0

100
0
0

niet leuk
soms leuk
wel leuk

8
83
8

15
81
4

10
60
30

10
80
10

niet leuk
soms leuk
wel leuk

25
50
25

37
56
6

25
62
12

niet leuk
soms leuk
wel leuk

0
100
0

83
16
0

80 100
20
0
0
0

stoer

buiten

grof

giechel

uitlach

serieus

niet leuk
soms leuk
wel leuk

stage

groenvoorziening

m

a

f

m

33
67

40
60

100 100

-

67
33

o

25

-

50
50

-

87 100
12
0
0
0

67
33
0

75
25
0

74
26
0

50
50
0

67
33
0

0
87
13

28
72
0

67
33
0

14
85
0

15
45
40

19
67
14

9
64
27

13
87
0

-

0
75
25

13
75
13

50
0
50 100
0
0

13
61
24

30
63
7

38
63
0

9
73
18

-

33
66
0

33
66
0

100
0
0

66
33
0

40
40
20

53
35
12

33
67
0

7
33
0

60
40
0

86 100
14
0
0
0

80
20
0

82
18
0

83
17
0

78
12
0

80
0
20

50
50
0

40
60
0

17
84
0

30
60
0

49
49
3

50
50
0

20
80
0

-

_

-

100
0
0

25
75
0

50
37
12

20
80
0

0
100
0

0
100
0

75
25
0

0
80
20

75

m

-

-

6
78
17

f

a

-

-

22
67
11

o

bloemschikken

_

-

niet leuk
0 20
25
25
soms leuk
75
80
75
75
wel leuk
25
0
0
0
bij plantenteelt waren de aantallen steeds te laag

-

75
25
0

a=androgyn, f=feminien, m=masculien, o=ongedifferentieerd
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B
jongens

veehouderij

a f m
stoer
niet leuk
0 67
soms leuk 100 33
wel leuk
0
0
buiten
niet leuk
soms leuk
wel leuk
grof
niet leuk
0
8
soms leuk
47
75
wel leuk
53
17
giechel
niet leuk
20
11
soms leuk
20
56
wel leuk
60
33
uitlach
niet leuk
0 50
soms leuk
60
0
wel leuk
40
50
serieus
niet leuk
71
75
soms leuk
14
0
wel leuk
14 25
stage
niet leuk
0
0
soms leuk
50 100
wel leuk
50
0
- = aantallen te laag

plantenteelt

o
0
44
56

a
28
57
14

f

100 100
0
0
0
0

groenvoorziening

m
6
33
60

o

a

f

33 20
66 60
0 20

o

33
66
0

15
69
15

75
25
0

a

f

m

o

-

3
37
60

22
39
39

0
53
46

0
60
40

2
33
65

0
62
39

4
68
29

25
60
15

3
57
40

10
60
30

16
58
33

25
37
37

12
0
50 100
0
37

5
52
43

25
37
37

8
54
39

17
83
0

12
60
28

0
28
71 100
0
0

0
75
25

27
72
0

25
50
25

13
62
13

14
71
14

25
50
25

0
50
50

22
44
33

66 20
33 80
0
0

33
17
50

17
53
29

40
60
0

-

-

-

-

-

-

_

_

_

_

58
35
6

86
14
0

89 100
0
0
11
0

50
37
12

100 57
0 21
0 21

88
12
0

75
16
0

100 100
0
0
0
0

50
50
0

75
13
13

50
50
0

50
0
50

0
100
0

-

23
69
8

7
92
0

25
75
0

37
59
4

-

-

20
80
0

-

20
80
0

a=androgyn, f=femlnien, m=mascullen, o=ongedifferentieerd
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Tabel 5 A en B gedrag bij situaties voor sekse-identiteit in pecentages (kolomsgewijs),
gesplitst naar studie en apart weergegeven per biologisch geslacht.
A
veehouderij
plantenteelt l
groenvoorziening bloemschikken
meisjes
a
f
m
o
a
m
f
o
f
O
m
O
a
f
m
a
stoer
meedoen
6
3
17
6
0
6
0 14
0 25
2
0
9 14
5
0
buiten
50
81
58
63
44 78 29 100 66 73
60
90 60 73 70 69
anders
44
16
25
31
57 22 57
0 26 22 24 31
0
8 24
40
buiten
meedoen
19
19
27
6
11 11 43
18 17 11 17
0
0 10 12
0
buiten
44
64
54
56
56 61 43 100 70 47
55 58 57 44 63
50
anders
38
17
18
38
33 28 14
27 23 32 39 37
0 20 41
50
grof
meedoen
38
10
20
20
11
5 29
0 45
9
0
9 33 10 22 18
buiten
19 71
30
67
33 63 29 100 27 46
82 36 70 44 71
67
anders
44
18
50
13
55 32 42
9 31 20 33 18
0 18 46
33
giechel
meedoen
37
17
18
27
22
6
16
9 36 14
6
6 43
17 36
0
buiten
37
78
45
56 88 43
73
83 54 72 100
82 33 61 78 71
anders
25
6
36
0
22
9 31 25 170 24
6 14
0
9 13
0
uitlach
niet erg
88
69
75
56
78 65 86
83 92 71 100
73 73 67 77 81
wel erg
6 22
6
6
8
19
22 29 14
18 14 22
0
7 18
0
anders
6
8
17
25
0
0
9 14 10 17 13
6
0
17
0 12
serieus
niet erg
38
33
33
66
27 19 41 31 31
33
11 29
33 31 21
0
wel erg
0 33
33
45 19 36 17 19
33
60
22 56 29
33 23 30
anders
62
33
33
33
11 33 43
27 62 33 41 50
40
33 46 49
a=androgyn, f=feminien, m=masculien, o=ongedifferentieerd
1
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B
jongens
stoer
meedoen
buiten
anders
buiten
meedoen
buiten
anders
grof
meedoen
buiten
anders
giechel
meedoen
buiten
anders
uitlach
niet erg
wel erg
anders
serieus
niet erg
wel erg
anders

veehouderij
a

f

42
33
25

24
53
24

48
30
22

m

plantenteelt

groenvoorziening

1

O

a

f

m

O

a

f

35
51
14

40
40
20

13
67
20

13
75
13

30
49
20

21
74
5

23
51
26

19
68
13

29
41
29

41
46
14

40
40
20

27
46
27

12
75
12

22
59
19

28 12
56 65
17 24

67
21
13

35
47
18

69
16
16

48
33
19

74
26
0

75
25
0

59
26
15

33
50
16

50
50
0

48
46
5

48
44
8

25
50
25

25
75
0

96
4
0

83
13
0

81
7
12

84
4
12

73
13
13

50
30
21

44
50
6

64
2
33

48
16
36

44
31
25

m

O

14
0
86 100
0
0

36
65
0

0
80
20

18
64
18

17
0
33 100
50
0

21
0
64 100
14
0

56
26
17

48
41
11

43
14
43

60
40
0

39
54
8

25
75
0

16
68
16

27
53
20

11
79
11

29
57
14

20
40
40

7
93
0

60
40
0

80
9
12

87
10
3

83
1
16

75 100
10
0
14
0

80
20
0

79 100
0
7
14
0

50 46
33 29
17 26

32
42
26

49
14
37

50
27
23

60
20
20

36
21
43

O

a

24
48
28

14
75
11

14
69
17

24
50
26

58 36
32 42
11 22

10
72
17

40
53
7

31 18
63 61
5 21

86
14
0

89
5
5

84
5
10

75
13
13

43
27
29

a=androgyn, f=feminien, m=masculien, o=ongedifferentieerd
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Tabel 6 Percentage ja-zeggers op de vraag of de situatie herkenbaar is. Elke uitspraak
(over de rijen) is getoetst op verschil. Eventueel verschil is met * aangegeven. Een trend
(niet significant maarp=0.06 of 0.07) is aangegeven met .
token vrouw (n=53)
token man (n=30)
A

7

stoer doen

17

buitengesloten voelen

25

10

grove moppen
giechelen en roddelen
uitgelachen worden
niet serieus genomen

77**
21**

37
83

31
35

20
30

stage niet alles mogen

45

41

token v/m (n=83)

niet-token v/m (n=973)

stoer doen

13

15

buitengesloten voelen

20*
63

65

43

46

27
33

20
33
33

grove moppen
giechelen en roddelen
uitgelachen worden
niet serieus genomen
stage niet alles mogen
* p<0.05, ** p<0.01

44*

12

205

Bijlage 3

Tabel 7 Percentages (kolomsgewijs) tokens naar waardering van de situatie. Over elke
situatie (over de rijen) is getoetst op verschil tussen de twee groepen.
NB De vergelijking tussen tokenvrouwen en tokenmannen ontbreekt omdat de aantallen
te laag zijn om zinvolle vergelijkingen te maken. Het gaat hier immers alleen om de jazeggers' dus dat is een fractie van de totale groep tokens (die al niet zo groot is). Uit de
voorgaande tabellen is af te leiden om hoeveel leerlingen het gaat (voorbeeld: stoer doen
wordt herkend door 17% van de vrouwelijke en 7% van de mannelijke tokens).
niet-token v/m
token v/m
n= 147
stoer doen
aantallen te laag (n=10)
niet leuk
soms leuk
wel leuk
buitengesloten voelen
aantallen te laag (n=15)
n=121
niet leuk
soms leuk
wel leuk
grove moppen
n=51
n=660
niet leuk
10
18**
soms leuk
59
73
wel leuk
31
10
giechelen
n=33
n=461
niet leuk
20*
22
soms leuk
56
67
wel leuk
3
22
uitgelachen worden
n=20
n=192
niet leuk
20
31
soms leuk
70
54
wel leuk
10
15
niet serieus genomen
n=26
n=329
niet leuk
85
75
soms leuk
15
20
wel leuk
5
op stage niet alles mogen
n=35
n=319
niet leuk
29
36
soms leuk
63
60
wel leuk
9
4
* p<0.05, ** p<0.01
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Tabel 8A en B Gedrag van tokens bij situatieschetsen
A token versus niet-token

token v/m
(n=83)
**

niet-token v/m

meedoen
erbuiten houden

6
78

17
62

anders

16
*

22

buitengesloten voelen
meedoen

12

22

erbuiten houden

56

55

anders

33
**

23

stoer doen

grove moppen

(n=973)

meedoen

19

36

erbuiten houden
anders

51
30

44
20

8
76

20

16

22

82
8

73

giechelen en roddelen
meedoen
erbuiten houden
anders

59

uitgelachen worden
niets van aantrekken
stel geen vragen meer
anders

10

16
11

door leraar niet serieus genomen
niet van aantrekken
veel van aantrekken
anders
op stage niet alles mogen
omdat meisje

34
25
41

42
24
34

omdat jongen

12
-

3

ik kan het werk niet

34

36

stagebieder denkt dat
anders

20
34

27
33

-

207

B token vrouw/man

token vrouw
(n=53)

token man
(n=30)

stoer doen
8

3

erbuiten houden

71

90

anders

21

meedoen

meedoen

7
*

buitengesloten voelen

7

erbuiten houden

14
44

75

anders

41

18

grove moppen
meedoen
erbuiten houden

13

28

53

anders

33

48
24

giechelen en roddelen
8

20

76
16

67

82

90

8
10

0
10

niet van aantrekken

30

veel van aantrekken
anders

26

40
23

44

37

21
0

0
0

25
11

46
32

43

23

meedoen
erbuiten houden
anders

13

uitgelachen worden
niets van aantrekken
stel geen vragen meer
anders
door leraar niet serieus genomen

öp stage niet alles mogen
omdat meisje
omdat jongen
ik kan het werk niet
stagebieder denkt dat
anders
*p<0.05, ** p<0.01
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Tabel 9A Uitkomsten van de logistische regressie-analyse voor de richting veehouderij
naar de variabele 'leren'.
significantie
Exp (B)
B
onafhankelijke variabelen
0.03
2.82
1.04
niveau (1=2-jarig, 3=4-jarig)
0.03
0.80
-0.22
ervaring (4=negatief, 16= positief)
0.03
12.08
2.49
emancipatieplan (1=ja, 0=nee)
0.04
6.67
1.90
vertrouwenspersoon (1=ja, 0=nee)
Totaal aantal cases: 266, in analyse:203. -2 Log Likelihood=138.24; Model Chisquare=79.02, p=0.00

Tabel 9B Uitkomsten van de logistische regressie-analyse voor de richting plantenteelt
naar de variabele 'leren'
significantie
Exp (B)
B
onafhankelijke variabelen
0.03
5.26
geslacht (1=vrouw, 0=man)
1.66
leeftijd
aantal dagen werken als kind (1=1 halve dag, 12=(5
hele dagen)

0.40
0.23

1.49
1.26

0.06
0.07

opleidingskeuze 'ongedifferentieerd' (1 =ja, 0=nee)
0.05
5.50
1.71
Totaal aantal cases: 207, in analyse: 174. -2 Log Likelihood=98.46; Model Chi-square=84.19,
p=0.00
Referentiecategorie: opleldingskeuze 'beroepsgericht'

Tabel 10A Uitkomsten van de logistische regressie-analyse naar de variabele 'werken'
voor de richting plantenteelt
significantie
Exp (B)
onafhankelijke variabelen
B
leeftijd

0.56

1.75

0.00

aantal dagen werken (1=1 halve dag, 12 =6 hele
dagen)

0.53

1.71

0.01

opleidingskeuze 'ongedifferentieerd' (1=ja, 0=nee)
0.07
1.54
4.66
Totaal aantal cases: 207, in analyse: 174. -2 Log Likelihood=153.67; Model Chi-square=86.72,
p=0.00
Referentiecategorie: opleidingskeuze 'beroepsgericht'

Tabel 10B. Uitkomsten van de logistische regressie-analyse naar de variabele 'werken'
voor de richting groenvoorziening
significantie
onafhankelijke variabelen
Exp (B)
B
0.02
agr. vooropleiding (1=ja, 0=nee)
0.39
-0.95
0.03
niveau (1=2-jarig, 3=4-jarig)
0.45
-0.80
0.03
leeftijd
1.30
0.27
Totaal aantal cases: 339, in analyse: 286. -2 Log Likelihood=240.92; Model Chi-square=138.25,
p=0.00
Referentiecategorie: opleidingskeuze 'beroepsgericht'
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Tabel 10C. Uitkomsten van de logistische regressie-analyse naar de variabele 'werken'
voor de richting bloemschikken
significantie
B
Exp (B)
onafhankelijke variabelen
0.00
0.79
-0.24
aantal dagen werken met kind (1=1 halve dag, 12
=6 hele dagen)
opleidingskeuze 'interessegericht' (1=ja, 0=nee)
1.92
0.08
0.65
vertrouwenspersoon (1=ja, 0=nee)
0.05
0.40
-0.91
Totaal aantal cases:296, in analyse:222 -2 Log Likelihood=217.53; Model Chi-square=85.60,
p=0.00
Referentiecategorie: opleldingskeuze 'beroepsgericht'

Tabel 11A uitkomsten van de logistische regressie-analyse ter verklaring van de
beroepskeuze bedrijf overnemen (in vergelijking met loondienst) voor de studierichting
veehouderij
significantie
exp B
B
onafhankelijke variabele
11.83
0.00
2.47
agr. herkomst (1=wel, 0=niet)
4.63
0.02
1.53
agr. vooropleiding (1=ja, 0=nee)
0.21
0.03
-1.54
geslacht (1 =vrouw, 0=man)
7.20
0.00
1.97
niveau huidige opleiding (2=2-jarig, 4=4-jarig)
1.41
4.10
0.08
emancipatieplan (1=ja, 0=nee)
Totaal aantal cases: 266, in analyse 156. -2 Log Likelihood= 108.31 Model Chi-square: 60.24
p=0.00
Referentiecategorie: opleidingskeuze 'beroepsgericht'

Tabel 11B: uitkomsten van de logistische regressie-analyse ter verklaring van de
beroepskeuze bedrijf overnemen (in vergelijking met loondienst) voor de studierichting
plantenteelt
B
exp B significantie
onafhankelijke variabele
3.80
0.00
1.34
aantal dagen werken (1=1 halve dag, 12 = 6 hele dagen)
0.74
0.03
-0.31
ervaringen op school (4=negatief, 16=positief)
7.08
0.00
1.96
emancipatieplan (1=ja, 0=nee)
Totaal aantal cases: 207, in analyse 140. -2 Log Likelihood= 85.72 Model Chi-square: 59.77 p=0.00
Referentiecategorie: opleidingskeuze 'beroepsgericht'

Tabel 11C uitkomsten van de logistische regressie-analyse ter verklaring van de
beroepskeuze bedrijf overnemen (in vergelijking met loondienst) voor de studierichting
groenvoorziening
significantie
exp B
B
onafhankelijke variabele
0.39
0.09
-0.95
geslacht (1=vrouw, 0=man)
0.08
1.14
0.13
ervaringen op school (4=negatief, 16=positief)
Totaal aantal cases: 339, in analyse 200. -2 Log Likelihood= 243.28 Model Chi-square: 33.26
p=0.00
Referentiecategorie: opleidingskeuze 'beroepsgericht'
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Tabel 11D Uitkomsten van de logistische regressie-analyse ter verklaring van de
beroepskeuze bedrijf overnemen (in vergelijking met loondienst) voor de studierichting
bloemschikken.
B
exp B significantie
onafhankelijke variabele
0.00
0.66
1.94
aantal dagen werken (1=1 halve dag, 12 = 6 hele dagen)
Totaal aantal cases: 296, in analyse 181. -2 Log Likelihood= 198.07 Model Chi-square: 40.50
p=0.00
Referentiecategorie: opleidingskeuze 'beroepsgericht'

Tabel 12A Uitkomsten van de logistische regressie-analyse ter verklaring van de
beroepskeuze 'anders' voor de studierichting veehouderij.
significantie
Exp (B)
B
onafhankelijke variabelen
0.00
0.15
-1.90
agrarische herkomst (1 =ja, 0=nee)
0.08
2.72
1.00
geslacht (1=vrouw, 0=man)
niveau (1=2-jarig, 3=4-jarig)

-1.38

0.25

0.00

aantal dagen werken (1= 1 halve dag,
12=6 hele dagen)
percentage vrouwelijke docenten
vertrouwenspersoon (1=ja, 0=nee)

-0.34
-0.04

0.71
0.96

0.01
0.02

0.07
3.68
1.30
Totaal aantal cases:266, in analyse 203. -2 log Likelihood=141.45, model chi-square=54.29, p=0.00
Referentiecategorie: opleidingskeuze 'beroepsgericht'

Tabel 12B Uitkomsten van de logistische regressie-analyse ter verklaring van de
beroepskeuze 'anders' voor de studierichting plantenteelt.
significantie
Exp (B)
onafhankelijke variabelen
B
0.05
3.76
1.32
agrarische vooropleiding (1=ja, 0=nee)
0.04
3.98
geslacht (1=vrouw, 0=man)
1.38
leeftijd
aantal dagen werk (1=1 halve dag, 12 =6 hele
dagen)

0.71
-0.45

2.03
0.64

0.00
0.03

opleidingskeuze 'ongedifferentieerd' (1=ja, 0=nee)
0.00
16.38
2.80
Totaal aantal cases:207, in analyse 174. -2 log Likelihood=100.56, model chi-square=46.16, p=0.00
Referentiecategorie: opleidingskeuze 'beroepsgericht'
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Tabel 12C Uitkomsten van de logistische regressie-analyse ter verklaring van de
beroepskeuze 'anders' voor de studierichting groenvoorziening.
Exp (B)
significantie
B
onafhankelijke variabelen
0.44
0.06
-0.82
na de opleiding werken (1=ja, 0=nee)
4.03
0.00
1.39
na de opleiding doorleren (1 =ja, 0=nee)
Totaal aantal cases:339, in analyse 286. -2 log Likelihood=262.72, model chi-square=62.18, p=0.00
Referentiecategorie: opleidingskeuze 'beroepsgericht'

Tabel 12D Uitkomsten van de logistische regressie-analyse ter verklaring van de
beroepskeuze 'anders' voor de studierichting bloemschikken .
significantie
Exp (B)
B
onafhankelijke variabelen
0.30
0.08
-1.21
geslacht (1 =vrouw, 0=man)
0.01
0.19
-1.65
opleidingskeuze 'interessegericht' (1=ja, 0=nee)
2.76
0.05
1.02
na de opleiding doorleren (1 =ja, 0=nee)
3.78
0.06
1.33
vertrouwenspersoon (1 =ja, 0=nee)
Totaal aantal cases:296, in analyse 222. -2 log Likelihood=156.91, model chi-squaje=29.73, p=0.01
Referentiecategorie: opleidingskeuze 'beroepsgericht'
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Quinta Heieen Kools werd op 27 april 1965 geboren te Wageningen. Zij volgde
haar VWO-B opleiding op het Streeklyceum te Ede en deed eindexamen in 1983.
In de periode 1983-1987 studeerde zij aan de Hanzehogeschool te Groningen en
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deze studie de sociaal-wetenschappelijke oriëntatie.
Na haar afstuderen in 1991 heeft ze een jaar als onderzoeker gewerkt aan het
project 'beeldvorming van vrouwelijke Wageningse ingenieurs' bij de Stichting
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(LUW).

Ze

werd

in

eerste

instantie

aangenomen

voor

een

driejarig

beleidsonderzoek naar de emancipatieproblematiek in het agrarisch onderwijs, dat
in 1995 op haar verzoek -in een 0,6 aanstelling- met 3 jaar werd uitgebreid voor
het doen van promotie-onderzoek. Naast haar werk zat ze in 1995 en 1996 in de
redactie van het LU-Vrouwennieuws en was in 1997 betrokken bij
organiseren

van

een

symposium

voor

het

Vrouwennetwerk

het

Wageningse

Ingenieurs. Sinds mei 1998 bestaan haar werkzaamheden uit een 0,4 weektaak
als

docent

'Mondeling

Presenteren'

bij

de

leerstoelgroep

Agrarische

Onderwijskunde.
Quinta Kools is getrouwd met Jappe de Best en zij hebben een dochter, Pauline,
geboren 6 oktober

1996. Hun tweede kind verwacht zij in maart

1999.
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