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Hoofdstuk 1 - Sekse, onderwijs en maatschappij    1      1

Hoofdstuk 1 Sekse, onderwijs en maatschappij

1.1 Inleiding

In dit inleidende hoofdstuk wordt de aandacht gevraagd voor het proces van schoolse geslachtsrol-
socialisatie tegen de achtergrond van een kansrijk toekomstperspectief van jongeren. Met als
uitgangspunt 7eren doe je niet voor school, maar voor het leven' wordt nader ingegaan op enige aan

sekse gerelateerde vraagstukken binnen onderwijs, waarbij het spanningsveld tussen het

onderwijsemancipatiebeleid, de maatschappij en de onderwijspraktijk onder de toep wordt ge-
nonnen.

Vervolgens wordt op basis van een internationale en nationale literatuurstudie in kaart gebracht op
welke wijze de geslachtsrol van leerlingen de studiemotivatie, het leergedrag en het leereffect kan

bernvioe(len binnen onderwijs. Vanuit een onderwijssociologische en leertheoretische optiek
worden via verschillende invalshoeken de geslachtsspecifieke verwachtingen van jongeren aan

onderwijs en de geslachtsongelijke uitkomsten van onderwijs voor meisjes en jongens belicht.

Hierbij komen de seksedifferentiatie en -segregatie binnen onderwijs en samenleving ter sprake en

wordt aandacht gevraagd voor de waarde en het effect van het onderwijs en voor de rol van de
leerkracht, als overbrenger van leerboodschappen aan meisjes en jongens voor nu en later. Tenslotte

wordt de opzet van de observatie-feedbackstudie in het basisonderwijs gerntroduceerd, waarbij de

onderzoeksvraagstelling specifiek gericht is op het traceren en modificeren van de invloed van de

leerkracht op het verborgen curriculum van de klasseninteractie bij het leren leren van leerlingen,

meisjes en jongens.

1.2 Het toekomstperspectief van meisjes en jongens

Meisjes en jongens ontvangen verschillende leerboodschappen in de klas, ook al volgen ze hetzelfde

onderwijs (Delamont, 1980:10-45, Kaiser, 1986:19-21; Safilios-Rotschild, 1986:45-47; Cline &

Spender, 1987:35-78; Kampf-Jansen, 1990:14-21; Measor & Sikes, 1992:50-69; Sadker & Sadker,

1994:56-58). Verantwoordelijk hiervoor is een aantal socio-culturele aspecten van onderwijs. Deze

zijn impliciet of expliciet aanwezig in de seksespecifieke vakken- en beroepskeuzen, in het formele

en informele leerplan, de beeldvorming over rollen en taakverdeling van vrouwen en mannen bin-

nenshuis en buitenshuis, in de lesinhoud en leerstof, de gehanteerde onderwijsmethodiek en de
interactie in de klas, waarin het coderen, decoderen en adequaat reageren op deze boodschappen

plaatsvindt. Socio-culturele aspecten van onderwijs en samenleving zijn moeilijk onder een noemer

te brengen vanwege de vaak complexe en veelzijdige invulling van deze begrippen. Dhondt en

Dolle-Willemsen (1994:146) hebben dit geprobeerd aan de hand van een analyse van de begrippen

maatschappij en cultuur op basis van definities in woordenboeken en encyclopedieen (Longman

Dictionary, 1987:270 en 1062; The New Encyclopedia Britannica, 1985; Collins English Dictiona-

ry, 1979:363-364 en 1380). Samengevat is er een aantal concrete noties in het begrip socio-cultureel

te onderkennen zoals: individuen, instituties, groeperingsvormen, sociale ontwikkeling, maatschap-

pelijke samenwerkingsverbanden, persoonlijke betrekkingen, milieu, kennis en ervaringen, menin-

gen en feiten, gedrag, kefregels, taalstructuren, ideeen, werktuigen, gebruiken, technieken,

kunstuitingen, ceremonies en rituelen, tradities, waarden en normen, (non)verbale codes, trends,

geestelijke erfgoederen en wetgeving. Als een subtiele, onderliggende dimensie in dit geheel van
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noties zien we 'sekse' als een sociaal en cultureel construct.
Het fenomeen sekse is een essentieel maar controversieel element in het onderwijs (Van Paridon &
Vlug, 1990:255-258; Emancipatieraad, 1995:28). Onderwijs als een spiegel, doorgeefluik en
medevormgever van het maatschappelijke en culturele gebeuren wordt hierdoor beYnvloed. Als
gevolg van directe of indirecte seksediscriminatie zetten vrouwen hun leerpotentieel niet gelijk-
waardig in, ook ten gevolge van de traditionele geslachtsrolsocialisatie en de daaraan gekoppelde
beeldvorming, die versterkt wordt door de vaak anachronistische beelden van meisjes en jongens in
onderwijsleermiddelen (Wilson, 1991:221). Daarbij komt dat vele leerkrachten aan leerlingen
uitdragen dat exacte en technische vakken minder belangrijk zijn voor de opleiding, ontwikkeling en
loopbaanpaden van meisjes dan van jongens (Whyte,  1984  en  1989). Ten slotte  is  het nog altijd een
mythe dat er gelijkheid op de arbeidsmarkt is. Meer mannen hebben betaald werk en bij dezelfde
opleiding hogere posities en betere financiele beloning en status dan vrouwen (Meersman & Van-
neste, 1992; Education at a Glance, 1995; World Education report 1995).

Lerarenopleidingen worden specifiek genoemd als een essentieel instrument om oplossingen te
zoeken voor seksedifferentiatie en -segregatie in het onderwijs en de samenleving. Seksevraagstuk-
ken en de pedagogiek van gelijke kansen dienen geYntegreerd te zijn in de initiele opleiding en
verdere scholing van leerkrachten (Weiner, 1990:50; Jacobsen, 1991; Wallaart-Drijter, 1996:35).
In de opleiding kan de aandacht voor gelijke kansen voor meisjes en jongens in het onderwijs en op
de arbeidsmarkt vanuit de lerarenopleiding en nascholing niet los gezien worden van de maat-
schappelijke, wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in de westerse landen die de
tweede helft van onze eeuw kenmerken. Zo heeft de economische noodzaak van een goed en hoog
opgeleide beroepsbevolking een grotere toeloop naar het onderwijs vanuit de hele bevolking
teweeggebracht. Binnen het onderwijs heeft dit geleid tot een doelstellingendiscussie over de vraag
of we moeten kiezen tussen een markt- en rendementsgerichte scholings- en opleidingsstructuur,
waarbij alle aandacht uitgaat naar het doelgericht en selectief aanbrengen van kennis en vaardig-
heden of het daadwerkelijk ruimte en kansen geven aan persoonlijke ontplooiing, differentiering en
welbevinden van de leerlingen (Giesbers & Bergen, 1990:6-7).
De opkomst en emancipatie van achtergestelde en minderheidsgroeperingen heeft tot gevolg dat ook
meer allochtonen, meisjes en kinderen uit sociaal-economisch lagere lagen van de bevolking naar
hogere onderwijsvormen doorstromen, hoewel de toegankelijkheid van het onderwijs nog vele
drempels kent. Tenslotte vereist de groeiende kennisintensivering en kennisintensieve bedrijvigheid
in dit tijdvak van aanbouw van de digitale snelweg, mondige mensen die zelf de noodzakelijke
informatie kunnen verwerven, selecteren en verwerken. Daarmee is het accent van het leren op
school verlegd van passieve en consumptieve kennisoverdracht naar actieve en zelfstandige
kennisverwerving en -verwerking en wordt het beheren en beheersen van meer interactieve didacti-
sche en sociale vaardigheden een professionele eis van expertise, te stellen vanuit de samenleving
aan de leerkracht en het onderwijs.

Met de invoering van de basisvorming wordt een gerntegreerde studie- en beroepskeuzebegeleiding
een expliciete taak van het onderwijs. Begeleiding van keuzemomenten en -processen van leerlin-
gen, meisjes en jongens, is een ingrijpende emancipatorische taak voor het onderwijs gezien de
spanningen die zich kunnen voordoen bu het opbouwen van een arbeidsidentiteit van meisjes en
jongens in de huidige technocratisch georienteerde arbeidsmarkt. Inspelen op de dynamiek van de
door virtuele technologie voortgedreven samenleving zal veel van de energie, inzet en flexibiliteit
van leerkrachten vragen in de toekomst.
Emancipatorische begeleiding is moeilijk vanwege het aan sekse gerelateerde proceskarakter van de
keuzebegeleidingstaak. Zinvolle keuzebegeleiding ondersteunt en speelt in op het continue proces
van rijping en ontwikkeling van het jonge kind tot volwassene in interactie met de leef- en
studieomgeving.
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Mark Severink wil ik hier speciaal noemen vanwege zijn vaktechnische ondersteuning bij het
verwerken van de talloze data en de verhelderende informatie die hij daarbij gaf. In zijn eigen

woorden beschreven een alerte en elliciente 'data-controller'!
Louco Engelfriet ben ik dank verschuldigd voor de expertise en het invoelingsvermogen waarmee

zij de telefonische interviews over de toepassing van het gecomputeriseerde lesobservatiesysteem in

klasgebonden begeleiding met de schoolbegeleiders heeft gevoerd.
De contacten en de samenwerking met Claire Breslin, die experimenteel in het Ierse basisonderwijs

het door ons in het voortgezet en hoger onderwijs ontwikkelde en gebruikte lesobservatiesysteem

heeft getest, zijn voor mij een belangrijke steun en inspiratiebron geweest om het klasgebonden

begeleidingsprogramma in het Nederlandse basisonderwijs te ontwikkelen en uit te voeren.
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In de gesprekken met Jan Harding over emancipatiegericht werken en denken in het onderwijs is zij
voor mij een ideaal rol- en identificatiemodel geweest om deze studie te beginnen en te voltooien.
Haar adviezen en ideeen heb ik zeer op prijs gesteld.
Voor de effectieve en loyale secretariele ondersteuning bij het tot stand komen van het manuscript
breng ik Hamiie Paalvast mijn welgemeende dank over.
De verzorging van de uiteindelijke lay-out is door Ivonne Hermens gedaan. Hetgeen ik in de, veel
tijd vergende, afrondingsfase van het onderzoek zeer gewaardeerd heb.
Deze studie was vermoedelijk nooit tot stand gekomen, wanneer de mensen thuis en in mijn naaste
omgeving mij niet op zo'n opbouwende en plezierige manier gemotiveerd en geholpen hadden om
de studie af te ronden. Woorden schieten hier te kort om mijn grote dank uit te spreken!
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In het licht van de toekomstorientatie wordt het een taak van de school de leerlingen te leren eigen
keuzen te willen maken en te maken. Dit houdt in dat de nieuwe generatie leert de consequenties
van haar keuzen te aanvaarden, en verantwoordelijk te zijn voor het effect hiervan op anderen in
haar omgeving. Dit vereist van het onderwijs,  dat het meisjes en jongens voorbereidt zowel op maat-
schappelijk en financiele zelfstandigheid (primair via betaalde arbeid) als op zorgzelfstandigheid en
zorgverantwoordelijkheid (Emancipatieraad, 1995:27).
Bij de voorbereiding op dit meerledig toekomstperspectief is er een aantal aandachtsvelden binnen
het onderwijs te onderscheiden:
•    de studiebegeleiding die aandacht besteedt aan het verloop van het leerproces en het leereffect;
•    de psycho-sociale begeleiding (maatschappelijke orientatie), waarbij het persoonlijk welbevinden

in onderwijs en samenleving van belang is;
•     het ontwikkelen en toepassen van begeleidingsmethodieken om leerlingen, meisjes en jongens,  te

lerenkiezen.

Het maken van keuzen in deze zin is een ingewikkeld en waardegeladen leer-, denk- en
toetsingsproces, persoonlijk en collectief, voor leerkrachten en teerlingen, waarbij een aantal
beYnvloedingsmechanismen voor onderwijs te onderscheiden is. Als belangrijke factoren die van
invloed zon op keuzemomenten en keuzeprocessen zijn te noemen, de eigen socialisatie, het
zelfbeeld, de informatie over studie en beroep en de maatschappelijke ontwikkelingen. Voor het
maken van keuzen dient de kiezer zich onder meer enige besluitvormingsvaardigheden zoals
bereidheid en durf om te onderzoeken, de vaardigheid om te kiezen, het vermogen om realistische
beroepsbeelden te vormen, de gemaakte studie- en beroepskeuzen aanvaard te krijgen en uit te
voeren, eigen te maken.
Het begeleiden van dit leerproces betekent niet de verantwoordelijkheid van de lerende overnemen,
maar haar of hem in staat stellen zelf de verantwoordelijkheid te dragen.
Het verwezenlijken van deze leerdoelstelling vraagt van het onderwijs dat leerkrachten rekening
houden met de pedagogische en didactische kanten van studiekeuzeorientatie, beroepsvoorbereiding
en sociaal-economische integratie van meisjes en jongens, waarbij inzicht in de geslachtsrolsociali-
satieprocessen en de invloed daarvan op de maatschappelijke taakinvulling en de beroepsuitoefening
een vereiste is.
De keuze voor later is een groeiproces dat op zeer jonge leeftijd begint en in relatie staat tot het
consistent opbouwen van het zelfbeeld en het werken aan de persoonlijke ontwikkeling. De keuzen
van leerlingen zijn daarbij uit te leggen als afhankelijke variabelen van een langdurig socialisa-

tieproces, dat zich niet alleen binnen maar ook buiten het onderwijs afspeelt (Vloet, 1992)
Socialisatietheorieen noemen als factoren die van invloed zijn op dit proces onder andere de socio-
culturele socialisatie, de invloed van ouders, verzorgers en belangrijke anderen, de media, de leer-
krachten, de studieomgeving, de overdracht van eeuwenoude cultlirele voorkeuren en technolo-

gische verworvenheden.
Bij het ondersteunen van jongeren op hun weg naar sociale, economische en politieke zelfstandig-
heid en verantwoordelijkheid kunnen zich op het gebied van de levensinvulling thuis, in het onder-
wijs, bij de arbeid en in de gemeenschap spanningen en tegenstrijdigheden voordoen ten aanzien
van een evenwichtige participatie van meisjes en jongens in bovengenoemde leefdomeinen. Deze
kunnen hun oorzaak vinden in de traditionele beeldvorming over vrouwelijkheid en mannelijkheid
binnen een maatschappelijk bestel.
Als het onderwijs zijn leerlingen naar beste vermogen wil begeleiden bij de vele leer-, keuze- en
sociaal-emotionele processen die dit toekomstbeeld oproepen, dient de school een ondersteunend
leerklimaat te cretren waarin leerlingen, meisjes en jongens, ruimte en gelegenheid krijgen zich
optimaal voor te bereiden op de van hen persoonlijk en maatschappelijk gevraagde keuzen en

beslissingen.
Tegen deze achtergrond wordt in het voorliggende proefschrift betoogd, dat de opleiding en nascho-
ling van leerkrachten een instrument bij uitstek is om meisjes en jongens aan te spreken op de

L
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verschillende rollen die hen in de toekomst te wachten staan. Het stimuleren en oproepen van een
bewustwordingsproces over de aan sekse gerelateerde percepties en verwachtingspatronen ten
opzichte van het toekomstperspectief van meisjes en jongens, en de rol van onderwijs daarin, kan
een ingang zijn tot het bewerkstelligen van veranderingen, niet alleen in de asymmetrische maat-
schappelijke verhoudingen, in de verdeling van betaaide en onbetaalde arbeid maar ook in de
traditioneel als natuurlijk gelegitimeerde rollenverdeling tussen vrouwen en mannen en de vaak
seksespecifieke inkleuring en -inrichting van het eigen leven en het bestaan. Door het gericht kijken
naar onderwijs met 'sekse' als lens kunnen de vaak subtiele mechanismen, die de seksedifferentiatie
in onderwijsparticipatie en betrokkenheid van meisjes en jongens bij onderwijs in stand houden,
zichtbaar gemaakt worden, en kan er naar wegen gezocht worden om deze mechanismen te beinvloe-
den. Volgens Willemsen (1992:78) lijkt een situationele benadering, waarbij niet zozeer het denken
over  discriminatie,  maar het discriminerend handelen zelf wordt aangepakt, de meest reele kans van
slagen te hebben. Door het gericht analyseren van onderwijs met een - sekse ingekleurde - kijker
wordt in deze studie de aandacht van leerkrachten gevraagd voor de rol- en taakstelling van leer-
krachten op het gebied van waardegeladen schoolse geslachtsrolsocialisatieprocessen. Het confron-
teren van onderwijsgevenden met de vaak onbedoelde en onbewuste leerarrangementen en leeref-
fecten in de klasseninteractie op basis van systematische lesobservatie beoogt leerkrachten te
stimuleren met'nieuwe ogen' naar de werking en betekenis van sekse binnen onderwijs te kunnen en
willen kijken en kan een bijdrage leveren tot het zicht krijgen op de rol die het onderwijs heeft bij
een gelijkwaardige voorbereiding van de nieuwe generatie op de van hen vereiste maatschappelijke
zelfredzaamheid.

1.3        De pedagogische opdracht van het funderend onderwijs gerelateerd aan het toekomst-
perspectief van meisjes en jongens

Op het niveau van het primair onderwijs en de eerste jaren van het secundair onderwijs wordt het
fundament gelegd voor latere leerprestaties, de optie voor vervolgstudie en het orienteren op werk-
en zorgtaken. Het v66rkomen en verruimen van de seksespecifieke invulling van rollen en taken in
het persoonlijke leven, de werksituatie en de maatschappij, het gelijkwaardig stimuleren en verster-
ken van het leerpotentieel, het verhelderen van het zelfconcept en het werken aan een open
attitudevorming ten opzicht van seksevraagstukken in onderwijs, maatschappij en arbeidsmarkt
moeten op zeer jonge leeftijd beginnen wil studie- en beroepskeuzebegeleiding voor meisjes en
jongens kans van stagen hebben (Leune, 1996; Brauneck, 1992; Van Eck, Veeken & Volman,
1988:85-86).
De opdracht van het onderwijs is meisjes en jongens gelijke kansen te bieden op het ontplooien van
eigen kwaliteiten, het voorbereiden op een positie in de samenleving en het ontwikkelen van een
startcompetentie voor een beroepsloopbaan. Vanuit deze maatschappelijke taakstelling aan onder-
wijs dragen leerkrachten de verantwoordelijkheid et.irzijds voor het crearen van een krachtige leer-
omgeving en een veilig werkklimaat anderzijds voor het organiseren, structureren en begeleiden van
relevante en equivalente denk- en leerprocessen van hun leerlingen, meisjes en jongens (Boekaerts,
1993:1-18). Met deze pedagogisch-didactische opdracht richt de aandacht van de leerkracht zich
allereerst op het leren leren van de leerlingen, meisjes en jongens, tevens wordt rekening gehouden
met een aantal kenmerken van de nieuwe inhoud van het voortgezet onderwijs namelijk het aan-
dacht schenken aan de verschillen tussen leerlingen, het geven van een grotere zelfstandigheid aan
de leerlingen en het effectiever toerusten van leerlingen voor vervolgstudie en sociale, politieke en
economische integratie.
Uit onderzoek blijkt dat de waarde en het effect van onderwijsleerprocessen sterk afhangen van de
interactie tussen leerkracht en leerlingen. Via de invalshoek interactie kunnen leerkrachten jongens
en meisjes leren hun leerpotentieel optimaal in te zetten voor hun schoolloopbaan en de daaraan

gekoppelde levensloopbaanopties en carritrepaden. Het doelgericht hanteren van interactiepatronen

1
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is een van de kwaliteitskenmerken van het professioneel handelen van de leerkracht (Rutter e.a.,
1979; Wubbels, Creton & Holvast, 1988; Brekelmans, 1989; Ten Brinke, 1990; Lamberigts, 1993;
Matthijsen, 1993). Interactiepatronen worden gekenmerkt door een min of meer afgrensbare struc-
tuur van handelingen tussen interactoren, die als sc6ne in meerdere situaties gerealiseerd wordt. Dit
interactionele gebeuren ontleent zijn betekenis niet alleen aan de individuele situatiedefinities van de
betrokkenen, maar ook aan die, welke in de institutie onderwijs richting geven aan de interactie en
voor de betrokkenen als basisstramien dienen. Vrijwel altijd zal de leerkracht, gezien haar/zijn rol
en taak, de bepalende actor zijn, die de contouren schetst voor de interactionele ordening in het
handelen (Zijlmans, 1991:34).
De sociale en didactische interactie tussen leerkracht en leerlingen, waarbij beYnvloeding en sanctio-

nering van elkaars gedrag plaatsvinden, bepaalt in verregaande mate hoe aan het organiseren van
leerprocessen vorm wordt gegeven en welke waarde en wat voor belang aan onderwifs door
leerlingen, meisjes en jongens, worden gegeven. Veel binnen onderwijs is te evalueren aan de hand

van veranderingen bij leerlingen in leermotivatie, -houding en -gedrag ten aanzien van nut en
waarde van onderwijs, voor nu en later (Boeije & Dolle, 1993).
Voor de leerkracht betekent dit dat hij rekening houdt met de ervaringen, de kennis en de belevings-
wereld van leerlingen, meisjes en jongens, door oog te hebben voor de interesses, behoeften,
verlangens en belangen van de leerlingen, die zij gedurende hun schooltijd hebben. Deze kunnen

anders zijn voor meisjes dan voor jongens. Van de leerkracht vraagt dit, dat zij/hij inspeelt op
leerhouding en leerroutes, die meisjes en jongens kunnen hebben door adequate informatie te geven
over het nut en de waarde van vakken met het oog op vervolgopleiding en het daaraan gerelateerde
arbeidsmarkt- en toekomstperspectief.

1.4 Het spanningsveld tussen onderwijsemancipatiebeleid, de samenleving en de onder-
wijspraktijk

1.4.1    Het nationale ondenvijsemancipatiebeleid: een terugblik op 'de zestiger en zeventiger
jaren'

Eind jaren zestig worden vrouwen zich z6 bewust van hun ongelijke kansen en rechten in onder-

wijs, maatschappij en op de arbeidsmarkt dat er een streven ontstaat naar grotere zelfstandigheid en
gelijkwaardigheid in bovengenoemde maatschappelijke geledingen. Vrouwen onderkennen een
verschil in de traditioneel gegroeide sociale machtsverhoudingen tussen de aanwezige geslachten,
die onder meer duidelijk wordt in de aan sekse gerelateerde verdeling van zorg- en werktaken. Het
verzet van de vrouwen tegen de toenmalige invulling en taakstelling in de samenleving heeft ook
invloed gehad op het beleid van de overheid.
In het midden van de zeventiger jaren werd de Emancipatie Commissie gernstalleerd. Het jaar 1975
werd uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de Vrouw. Aanvankelijk had het emancipatiebeleid
tot doel groepen van emancipatiebewuste vrouwen te steunen in hun streven naar het realiseren van
een gelijkwaardig toekomstperspectief en gelijkwaardige kansen op studie- en beroepskeuzeopties
van meisjes en jongens. Facetbeleid als doelgerichte aanpak om vrouwenemancipatie op alle terrei-
nen van overheidsbeleid te integreren, moet dit stimuleren.
Vanaf het begin is er aandacht geweest voor emancipatieonderwijsbeleid, gezien het belang van
onderwijs in het persoonlijke groeiproces van jonge mensen naar volwassenheid. Tijdens dit
ontwikkelingsproces wordt bij jonge mensen een patroon van waarden en normen gevormd, dat
medebepalend is voor hun latere maatschappelijke participatie, hun levens- en loopbaaninvulling.
Ten behoeve van het onderwijs is door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen sinds 1979
een viertal beleidsnota's opgesteld. In de eerste nota "Schets van een beleid voor emancipatie in
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onderwijs en wetenschappelijk onderzoek" (1979)' worden onder andere de volgende doelstellingen
genoemd:
•   het terugdringen van factoren die de keuzevrijheid belemmeren;
•   het opnieuw waarderen van kwaliteiten die in het leerproces worden overgedragen of ontwik-

keld.

Vanuit die doelstellingen wordt in de eerste nota een groot aantal maatregelen aangekondigd, gericht
op de emancipatie van meisjes en vrouwen.
In de "Voortgangsnota Onderwijsemancipatie" (1980)2 wordt een overzicht gegeven van de voort-
gang van de uitvoering van de maatregelen die in de "Schets van een beleid voor emancipatie" zijn
aangekondigd. Tevens wordt ingegaan op de commentaren en adviezen die naar aanleiding van de
Schets zijn uitgebracht.
In de derde onderwijsemancipatienota "Een stukje wijzer..." (1985)3 wordt een serie nieuwe maatre-
gelen aangekondigd.
Bij het kiezen van een aanpak is men er indertijd van uitgegaan, dat het niet goed mogelijk was
systematisch binnen het bestaande onderwijsbeleid maatregelen op het emancipatieterrein te nemen,
omdat men daar nog te weinig ervaring mee had. Daarom achtte men het beter om voor het emanci-
patiebeleid in het onderwijs te beginnen met maatregelen die op korte termijn genomen konden
worden.
Aandachtspunten hierbij waren:
•   het toekennen van subsidies aan stichtingen zoals bij voorbeeld "Marie wordt wijzer" en "Tijd

voor School";
•  het opzetten van diverse projecten zoals het project over keuzevrijheden, waarin onder meer

mogelijkheden worden onderzocht om de rolbeperkingen voor 11- tot 14-jarigen te overwinnen;
•    gerichte hulp aan schooldecanen bij de keuzebegeleiding

1.4.2      Europees en nationaal onderwijsemancipatiebeleid: de tachtiger en negentiger jaren

Onderwijs dient een bijdrage te leveren aan het gelijkwaardig voorbereiden van meisjes en jongens
op de vereiste rollen en taken binnen een meerledig toekomstperspectief. In het eerste door de
Europese Commissie ontwikkelde actieprogramma op het gebied van gelijke kansen in onderwijs
wordt deze taakstelling nader beargumenteerd:

" ..... vanuit de overweging dat onderwijs en het volgen van een beroepsopleiding basisvoorwaar-
den zijn voor het realiseren van gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beroepsleven en dat
het onderwijs derhalve een bijdrage dient te leveren tot het verminderen van stereotiepe beeldvor-
ming en dient te stimuleren tot het aamaarden van de principes inzake een evenwichtige verdeling
van  gezins-  en  beroepstaken en jongeren een  adequate  arbeidsoriantatie  behoort te  geven;  overwe-
gende dat het van belang is dat diegenen die bij het ondenvijsproces betrokken zijn worden inge-
schakeld bij de tenuitvoerlegging van beleidsmaatregelen ter bevordering van gelijke kansen.
teneinde de noodzakelijke veranderingen van mentaliteit en houding teweeg te brengen; .."
(OBicial Journal C 166, 05.07.1985)
Uitgaande van de resultaten van het tweede 'medium term action'-programma voor gelijke kansen

' Schets van een beleid voor emancipatie in onderwijs et wetenschappelijk onderzoek Ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen, 's-Gravenhage, 1979.

2 Voortgangsnota Ondenvijsemancipatie, Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 's-Gravenhage, 1980.

3  Derde Onderwijsemancipatienota, concept 1983, Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (definitieve
versie 1985), Zoetermeer. 1984.
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voor vrouwen (1986-1990) is door de Europese Commissie het derde actieprogramma voor gelijke
kansen voor vrouwen en mannen ontwikkeld (1991-1995). In dit programma komt de integratie van
vrouwen zowel in kwantitatieve termen als ook in kwalitatief perspectief duidelijk naar voren.

De doelstellingen van het derde actieprogramma zijn:
•    het aanbrengen en ontwikkelen van het wettelijke kader, door middel van uitbreiding en identifi-

catie van speciale aspecten van de werkomstandigheden voor vrouwen en mannen zoals gelijke
betaling, gelijke waarde en indirecte discriminatie;

•   het stimuleren en oproepen van positieve elementen in de beroepsmatige integratie van vrouwen

op de arbeidsmarkt, door voor goed- en hoogopgeleide vrouwen hun essentiele bijdrage aan het
veranderen van de maatschappij te waarborgen en te versterken: ten eerste door onderwijs en

beroepsopleiding en ten tweede door het geven van ruimte aan vrouwen en mannen die deelne-
men aan het onderwijs, hun eigen inzichten, de waarde en het toepassen van het geleerde op hun
persoonlijk leven te onderzoeken en de balans tussen priv6, maatschappelijke participatie en

beroepsinvulling in evenwicht te brengen.

In het verlengde hiervan heeft het NOW-initiatief ("New Opportunities for Women", 1990-1993)
een reeks van passende doelstellingen ontworpen ten einde het ontwikkelen van een curriculum-
framework, waarin aandacht wordt besteed aan gelijke kansen, te stimuleren. Tevens bekrachtigde

het programma de status van vrouwen door de aandacht te richten op een veranderende maatschap-

pelijke houding tegenover de traditionele rollenpatronen van vrouwen en mannen.
In het licht  van de specifieke doelstellingen  van het derde actieprogramma verscheen  eind  1992  in

Nederland de vierde onderwijsemancipatienota4.
Een van de belangrijkste boodschappen van het nieuw geformuleerde nationale emancipatiebeleid
bleek te zijn, dat ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren op het gebied van onderwijs-

emancipatie, meisjes en jongens verschillende keuzepatronen en studieroutes zijn blijven volgen in
het voortgezet onderwijs en vervolgopleidingen waardoor meisjes veelal met een eenzijdige invul-

ling van de beroepskwalificatie instromen op de arbeidsmarkt. Hoewel oppervIakkig gezien meisjes
en jongens vanuit een kwantitatief perspectief hetzelfde opleidingsniveau bereiken, doet zich echter
vanuit het perspectief van studie- en beroepskeuze en levensloopbaanopties een probleemveld voor.
De kern van dit probleem ligt in het onderscheid tussen meisjes en jongens in het benutten en
waarmaken van hun opleidingsmogelijkheden. Met het oog op het verminderen van de bestaande

kwalitatieve verschillen in de waarde en het rendement van onderwijs voor meisjes en jongens richt
zich het toekomstige onderwijsemancipatiebeleid op het bevorderen van een gelijke deelname van
mannen en vrouwen aan alle vormen van onderwijs op alle niveaus. Dit dient te worden bereikt
door het bevorderen van een brede, niet door sekse bepaalde toekomstorientatie en een brede studie-

en beroepskeuzemogelijkheid van meisjes en jongens, gericht op sociaal-economische en sociaal-
culturele zelfgtandigheid. Voor meisjes en jongens betekent dit tevens een orientatie op een evenre-

dige verdeling van zorg- en werktaken. Specifiek beleid zal gericht zijn op de onderwijsparticipatie
van allochtone meisjes. Tevens wordt aandacht besteed aan het versterken van de sociaal-culturele

zelfstandigheid en weerbaarheid van meisjes, met specifieke aandacht voor de weerbaarheid tegen
seksuele intimidatie. Maatregelen worden genomen om te bewerkstelligen dat meisjes en vrouwen
een zodanige beroepskwalificatie behalen dat in eigen levensonderhoud kan worden voorzien en op
alle niveaus onafhankelijk in de samenleving kan worden gefunctioneerd. Gestimuleerd wordt
zowel het realiseren van een gelijke uitoefening door vrouwen en mannen van alle beroepen en
functies in onderwijs en onderzoek op alle niveaus, als een gelijke deelname aan advies- en

overleginstanties en besturen. Hierdoor kan een bijdrage geleverd worden aan de doorbreking van
traditionele normen en verwachtingen ten aanzien van vrouwen en mannen.

4 Onderwijsemancipatienota 1993-1996 (1992). Ministerie van Ondeiwijs, Cultuur en Wetenschappen.
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1.4.3    Koerswijziging in het onderwijsemancipatiebeleid

Het onderwijsemancipatiebeleid is lange tijd gericht geweest op het inhalen van achterstanden van
meisjes. Sinds het uitbrengen van de derde nota (1985) treedt een koerswijziging in het te volgen
beleid op. De nadruk komt te liggen op de rol van het onderwijs zelf als initiator van ongelijkheid
van onderwijskansen van leerlingen, meisjes en jongens, vrouwen en mannen. Onderwijs wordt hier
geinterpreteerd als een set van georganiseerde leer- en onderwijsactiviteiten waarin tegelijk met de
onderwijspraktijk geslachtsverschillen worden voortgebracht. Wolffensperger (1993) introduceert
binnen het theoretisch wijsgerig denkkader van de verder besproken theorie van Giddens (1984)
twee nieuwe concepten als koppelend en overbruggend principe tussen de formele theorie over
vorming en empirisch onderzoek met betrekking tot geslachtsspecifieke schoolloopbaanpatronen en
het in stand blijven van geslachtsvoorkeuren voor verschillende studierichtingen en vakkenkeuzen
en de daaraan gekoppelde dilemma's van vrouwelijke deelnemers aan het onderwijs. Deze twee
concepten zun geseksueerde structuur en tweevoudige reproductie. Zij beoogt hiermee structuur aan
te brengen in de vormgeving van biologische sekse tot sociaal geslacht in concrete onderwijssitua-
ties. Hierbij wordt geslacht opgevat als de maatschappelijke vormgeving van de biologische sekse in

het spoor van Mead (1935), De Beauvoir (1949) en Rubin (1976). Geseksueerde structuur is het
concept dat de begrippen actor, systeem en geslacht aan elkaar schakelt. Systeemkenmerken kunnen
een geseksueerde lading krijgen. Geseksueerde systeemkenmerken in de vorm van machtsmiddelen,
betekeniskaders en normen zijn verantwoordelijk voor de verschillen tussen vrouwen en mannen en
(re)produceren zo structureel tezamen met sociale ongelijkheden ook geslachtsongelijkheden.
Geseksueerde structuur en tweezijdige reproductie zijn begrippen, waarmee het situatiegebonden
vormgevingsproces van biologische sekse tot sociaal bepaald geslacht binnen de structuratietheorie
van  Giddens kan worden geplaatst (Wolffensperger, 1993:3). Refectie  op het bewust worden  van
de geslachtsstereotiep ingekleurde interpretatiekaders en -not'men van de twee geseksueerde basis-
kenmerken van het Nederlandse onderwijs, namelijk coeducatie en specialisatie, kan leiden tot
veranderingsgezindheid, maar biedt ook de mogelijkheid instrumenten te ontwikkelen om de
(re)productie van ongelijkheid te doen afnemen. Giddens (Wolffensperger, 1991, 1993) creeert een
mensbeeld van terzake kundigheid en handelingsbekwaamheid. Vrouwen en mannen beschikken
over een grote kennis. Vanuit deze kennis zijn zij als actoren in staat structuur aan te brengen in het
sociaal handelen. Sociaal handelen en het aanbrengen van structuur houden elkaar in evenwicht.
Deze opvatting van structuur biedt vrijheid binnen het sociaal handelen. Actoren benutten continu
de systeemkenmerken zoals machtsmiddelen, interpretatiekaders, waarden en normen. Deze
activiteiten geven steeds weer een nieuwe en bijgestelde vorm aan het sociale systeem. Sociale

systemen staan in directe reciproque verbinding met de activiteiten van de actoren. Dit wederzijdse
bernvloedingsproces brengt zowel de sociale activiteiten voort als de principes die deze activiteiten
beheren en beheersen.
Concluderend kan gesteld worden dat bij veranderingsprocessen op het gebied van onderwijseman-
cipatie de onderwijsgevende als organisator van leer- en onderwijsactiviteiten een cruciale rol speelt
in het overdragen van geslachtsstereotiep en maatschappelijk ingekleurde interpretatiekaders.
Binnen het onderwijsemancipatiebeleid is dit niet altijd in overweging genomen. De oorzaken voor
de onderwijsachterstand en -achterstelling van meisjes werd voornamelijk bij henzelf gezocht.
Vanuit deze invalshoek werden er beleidsmaatregelen getroffen om meisjes langer, effectiever en
hoger gekwalificeerd onderwijs te doen volgen. Het streven was tevens de seksen beter over de ver-
schillende onderwijsvormen te verdelen. Op basis van onderzoeksgegevens over de ervaringen en de
naar aanleiding daarvan verstrekte adviezen kwam aan het licht  dat er binnen het onderwijs zelf een
aantal vaak subtiele mechanismen aanwezig was dat bijdroeg aan de onderwijsachterstand van
meisjes (Veeken, Van Eck & Arends, 1986). Deze betreffen:
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·   het onderwijsleerplan en het schoolwerkplan;
•  de gehanteerde instrumenten in het onderwijs, waaronder lesmaterialen, leer- en toetsprestaties

en procedures;
·   de manier waarop aan onderwijs inhoud en vorm wordt gegeven, waarbij de rot van leerkrachten

in het onderwijs, en de opleiding en scholing voor dat onderwijs in beeld komt.

1.4.4 Het onderwijsemancipatiebeleid en de rol van opleiding en nascholing

Veeken, Van Eck en Arends (1986) wijzen erop dat er binnen het opleidingsonderwijs voor het
basis- en voortgezet onderwijs goede mogelijkheden liggen voor een consequent emancipatiebeleid.
Als redenen voeren zij aan dat de overheid zowel verantwoordelijk is voor het onderwijs als zodanig
als voor de kwaliteit van het opleidingsonderwijs en het niveau van de toekomstige onderwijsge-
vende. In het opleidingsonderwijs voor het basisonderwijs heeft de aandacht zich vooral gericht op
het ontwikkelen van onderwijsprogramma's en lesmateriaal.
Andere activiteiten die ontplooid zijn liggen op het gebied van vakinhouden, didactiek en interne
scholing. Incidenteel werd gepoogd het aspect rolbevestiging in daarvoor geschikte opleidingson-
derdelen te integreren (Ten Dam, Van Eck & Volman, 1992).
Veeken, Van Eck en Arends (1986) geven aan dat door de afnemende doorstroming ten gevolge van
fusies, bezuinigingen, teruglopende leerlingaantallen, vooral de nascholing belangrijk zal worden
om onderwijsgevenden te bereiken. Bij specifiek op emancipatie gerichte nascholing blijkt de
belangstelling van leerkrachten echter gering. Dit is volgens de onderzoeksters een reden om
emancipatie als facetbeleid in opleidings- en nascholingsonderwijs te integreren. Jaarsma (1993:5)
plaatst naar aanleiding van het uitkomen van het nieuwe Beleidsprogramma Emancipatie (1992) een
kritische kanttekening bij het te voeren facetbeleid. De vraag is of het wel nodig is het emancipatie-
beleid te herijken. Het antwoord van Jaarsma luidt bevestigend. Herbezinning op de gekozen
beleidginstrumenten is nodig; als redenen worden aangevoerd:
'Gemeten naar de gestelde doelen, zijn de bereikte resultaten op een aantal terreinen (materiaal-
ontwikkeling, scholing en voorlichting) als teleurstellend te beoordelen.
Doordat de maatregelen zich richtten op de individuele keuzeprocessen van meisjes en op de
vrijwillige participatie van vaak een beperkt aantal enthousiaste docenten, kregen de resultaten van
de innovatie geen structurele inbedding. Vele, op zichzelf succesvolle, projecten werden daardoor
onvoldoende geYmplementeerd in de reguliere onderwijspraktijk of niet op grote schaal verspreid
[.„]'.

1.4.5 Het onderwijsemancipatiebeleid en de praktijk van het onderwijs

In de evaluatiestudie naar de invoering van de vernieuwing 'Emancipatie en roldoorbreking in de
onderwijsbegeleiding en in de praktijk van het primair lesgeven' komen Vermeulen en Derriks
(1993:115-128) ook tot de conclusie, dat vernieuwing in het onderwijs op het gebied van emancipa-
tie en het verminderen van de ongelijke kansen in het primair onderwijs uiteindelijk niet het ver-
wachte resultaat hebben opgeleverd. Op basis van de resultaten van het onderzoek naar de stand van
zaken op scholen en bij begeleidingsdiensten, over de belemmerende en bevorderende factoren bij
de invoering van emancipatie en roldoorbreking en de fasen waarin de vernieuwings- en verande-

ringsprocessen zich bevinden, schetsen zij enige reele en effectieve aangrijpingspunten voor het
implementeren en uitvoeren van emancipatieonderwijs. Ten eerste noemen zij probleembewustzijn
en attitudes. De opvattingen over en de houding ten opzichte van emancipatie en roldoorbreking in
het onderwijs vormen een belangrijke voorwaarde voor de adoptie en implementatie van emancipa-
tieonderwijs en rollenverruimend onderwijs. Ten tweede blijken voorlichting en informatie mogelij-
ke invalshoeken te zijn. Het vernieuwingsproces in het basisonderwijs bevindt zich vooral in de
adoptiefase en de meest voorkomende begeleidingsvormen zon derhalve het geven van voorlichting
en informatie. Tenslotte bevelen zij scholing als mogelijkheid aan. Emancipatieonderwijsgerichte
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activiteiten in de vorm van de begeleiding van individuele leerkrachten en het bevorderen van
deskundigheid op dit domein zijn te koppelen en worden partieel in het werkveld gekoppeld aan de
implementatiefase. Tenslotte stellen zij vast dat het kenmerkend is voor de stand van zaken in de
school dat emancipatie en roldoorbreking in de praktijk van het onderwijs en de onderwijsbegelei-
ding vooral gepercipieerd worden als een mentaliteitsverandering en als een ideologische keuze.
Zelden wordt de thematiek besproken vanuit een professionele invalshoek waarbij het gaat om het
ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

1.4.6      Emancipatie als kwaliteitskenmerk van onderwijs

Blokdijk-Hauwert (1993) wijst er op dat er wel vele emancipatieprojecten in het onderwijs op
deskundige wijze en met sterke betrokkenheid uitgevoerd zijn. Deze activiteiten hebben echter
ondanks de grote inzet van de betrokkenen weinig weerklank en uitstraling gevonden in en naar het
werkveld. Zij pleit voor kortlopende stimuleringsprojecten, die van meet af aan als werkdoel hebben
grootschalig te innoveren. Hierbij moet een afweging zijn dat alle vormen van onderwijs gelijke
aandacht krijgen. De instelling wordt hoe langer hoe meer verantwoordelijk voor de adoptie,
implementatie en integratie van het onderwijsemancipatiebeleid. De overheid wil hierbij geen
stringente richtlijnen voorschrijven. De doelstellingen van het onderwijsemancipatiebeleid gaan
onderdeel uitmaken van de maatstaven waarmee de kwaliteit van de instellingen gemeten wordt.
Hierdoor wordt het emancipatieaspect in het onderwijs tot 66n van de kwaliteitseisen van het
onderwijs gekwalificeerd. Deze uitspraak kan als een belangrijk aangrijpingspunt voor toekomstige
scholings- en begeleidingsactiviteiten gezien worden, die het emancipatieaspect van het onderwijs
kunnen verdiepen en verbreden. Emancipatie als onderdeel van het kwaliteitsbeleid binnen de insti-
tutie onderwijs betekent dat de primaire verantwoordelijkheid van de kwaliteit van het emancipatie-
onderwijs bij de scholen zelf ligt. Scholen kunnen zich profileren door het concreet en effectief
uitwerken van de onderwijsemancipatiedoelen in het curriculum, de leerinhouden, de leeromgeving,
het leerklimaat en de interactie in de klas, de houding van de docent en de rollen en taakverwachting
van ouders. Voor leerkrachten betekent dit dat deskundigheid op dit gebied een kwaliteitskenmerk
wordt voor professioneel handelen in het onderwijs.
De voortgang van het onderwosemancipatiebeleid is een waarborg voor de kwaliteit van de samen-

leving. Emancipatiebeleid als product en proces beoogt vrouwen en mannen instrumenten in handen

te geven om hun verantwoordelijkheden ten aanzien van inkomen, zorg en maatschappelijke
deelname te combineren (Van Nieuwkerk, 1995:7). Het uitgangspunt hierbij is dat een samenle-

vingsmodel nagestreefd wordt, waarin vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn en zowel de vrouw
als de man een sociaal en economisch bestaan kan opbouwen.

1.5   Keuzepatronen van meisjes en jongens gerelateerd aan een kansrijk arbeidsloop-
baanperspectief

In de volgende paragrafen wordt de mate waarin jonge volwassenen en hun omgeving belang
hechten aan opleidingsniveau en arbeidsmarktparticipatie beschreven. Tevens worden de zich
daarbij voordoende seksespecifieke voorkeuren toegelicht. Vervolgens worden de consequenties
van het bereikte onderwijspeil en opleidingsniveau van Nederlandse jongeren met het oog op een
kansrijk toekomstperspectief in kaart gebracht.
Ten slotte wordt op basis van empirisch onderzoek belicht welke verschillen en overeenkomsten er
zijn in leermotivatie, studiehouding, vakinschatting, keuzepatronen en scholingstrajecten tussen

leertingen, meisjes en jongens, in basis-, voortgezet en hoger onderwijs en welke theoretische en
praktische verklaringen of redenen hiervoor zijn  aan te voeren.
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1.5.1     De opleiding voor meisjes en jongens

Uit de rapportages van het sociaal-cultureel planbureau in het begin van de negentiger jaren ten
behoeve  van de evaluatie  van het meisjesbeleid blijkt  dat  voor de 1990-generatie  (in 1990 circa  18

jaar oud) het opleidingsniveau van meisjes kwantitatief gezien nauwelijks van dat van jongens
verschilt (Onderwijsemancipatienota, 1992:9-10). Zo er al verschil is, maken de prognoses duidelijk
dat dit verschil van tijdelijke aard is. Deze gang van zaken loopt parallel met het denken van een
steeds groter wordend aantal Nederlanders over het belang van een goede schoolopleiding en de
daaraan gerelateerde kansen voor een succesvolle startpositie op de arbeidsmarkt en de mogelijkhe-
den van een perspectiefrijke doorgroeicompetentie in een bepaald beroepencluster. Zo is het percen-
tage  van de Nederlandse  bevolking  dat een goede schoolopleiding op prijs stelt  van  1970  tot  1987

geklommen van 71% tot 87%. Dit wordt ook door de jeugd zo gezien, weliswaar met een seksespe-
cifieke inkleuring Meisjes hechten over het algemeen meer belang aan een goede opleiding dan
jongens. Meisjes met een lagere opleiding in mindere mate dan meisjes met een hogere opleiding.
Bij jongens is het om het even.
Eind tachtiger jaren is onder Nederlandse meisjes in het voortgezet onderwijs onderzoek gedaan
naar hun opvattingen en interesses voor school en werk (NIPO, 1987). Het onderzoek richtte zich

specifiek op hun inzichten in de levensloopbaanperspectieven en op het belang van de vakkenkeuze
in dit verband. Vragenlijsten werden ingevuld en telefonische interviews gehouden met de 'toekom-

stige'  havo- en vwo-meisjes  in de leeftijdsgroep  van   14-15 jaar, interviews  met de ouders tezamen

met hun dochters, de schooldecanen en wiskundedocenten. Tezelfdertijd werden meisjes uit de
hoogste klassen van het voortgezet onderwijs uitgenodigd te antwoorden op dezelfde onderzoeks-

vragen als aan hun jongere collega's gesteld met de bedoeling om conclusies te trekken uit de
enquetegegevens van meisjes-leerlingen, die al een keuze gemaakt hadden en van hen die dat nog
niet gedaan hadden.
Voor alle onderzoekscategorieen is samengevat welke factoren de vakkenpakketkeuze hebben
bernvloed. De resultaten laten zien dat meisjes overduidelijk minder geinteresseerd zijn in techni-

sche beroepsopleidingen dan jongens. Zij zien er de noodzaak niet van in en hebben geen idee, wat
de waarde van de te kiezen vakken voor de arbeidsmarkt is. Het merendeel van de meisjes is de
algemene opinie toegedaan dat de studie van de natuurwetenschappen en wiskunde meer geschikt is
voor jongens dan voor meisjes. Hetgeen ook in een vergelijkbaar onderzoek in Duitsland is vastge-
steld (Schinzel, 1989:35-37).
In haar etnografische 'in-depth' studie observeert en volgt De Waal (1989:66-99) van zeer nabij (in
hun slaapkamer, op school, in de disco en tot in het toilet) twaalf meisjes die op een "middle class"

katholiek lyceum zitten in de regio Midden-Nederland gedurende de eerste drie jaren van hun
schooltijd. Zij constateert dat voor deze meisjes geldt dat school en onderwijs gezellig en leuk moet
zijn. Deze leerlingen zien het onderwijs op school niet als een reele mogelijkheid voor het maken
van een keuze voor een beroep. Een van de meest opvallende bevindingen van De Waal is dat in de
eerste jaren van het voortgezet onderwijs de meisjes goede leerresultaten op school behalen, zowel
bekeken vanuit het standpunt van de ouders als van hun docenten. De meisjes spannen zich in om
hogere cijfers te behalen, dit meer dan de jongens. Echter, wanneer de meisjes in de hogere klassen

komen, gaan zij 'de economie van het schoolwerk' ontdekken en worden zij meer gedreven door hun
extrinsieke dan door hun intrinsieke motivatie. Zij zijn niet langer ambitieus ten aanzien van een

veelbelovende schoolloopbaan of een kansrijk beroep, zij gaan ontdekken dat zij ook met een
minimum aan inspanning het onderwijs kunnen blijven volgen. School wordt ervaren als een sociale
verblij fplaats en gemaakt  tot een 'gezelligheidscultuur'.  En  de  opleiding  is een soort verzekerings-

premie: "het  beste  als je  hem nooit nodig hebt" (De Waal, 1989:103). "Natuurlijk zijn er weI meisjes
die  hopen ooit dierenarts  of iets dergelijks  te worden en die mede daarom hard werken op school.
Bij de meesten echter ontbreekt een visie op het belang van opleiding op lange termijn. Het accent
ligt bij de meisjes meer dan bij de jongens  op het hier en nu" (De Waal, 1989:81).
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De onderliggende reden voor dit verlies aan belangstelling is volgens De Waal het groeiende idee
van de meisjes dat hun toekomstig huwelijk hun eerste belangrijke baan wordt terwijl een job in de
werkelijke wereld een eventuele tweede optie is. Derhalve, naarmate zij verliezen aan belangstelling
voor school gaan zij winnen aan interesse voor jongens.
Bij het contact leggen met de jongens creeren zij  een 'fun' cultuur en ontwikkelen tijdens de hofma-
kerij de vaardigheden die zij denken nodig hebben als echtgenote en moeder. De Waal beschrijft
tevens dat voor deze meisjes de school en de mogelijke vervolgstudie leuk, gemakkelijk en kortston-
dig moeten zijn. Zij karakteriseert deze attitude ten opzichte van de waarde en het belang van school
als een korte-termijnvisie op de toekomstige levensinvulling. De meisjes willen een huis, een kind
en zo een financieel verzekerd en veilig bestaan.
Zij zien het huwelijk als een investering voor de toekomst. Binnen de sociaal-culturele context van
de eigen definitie van hun schoolse situatie en hun belevingswereld waarin de meisjes gesetteld zon,
probeert De Waal antwoord te vinden op de essentiele vraag of het werkelijk een vrije keuze van de
meisjes is om aan andere dingen meer waarde toe te kennen dan aan school. Voor 'andere dingen'
kan men lezen: plezier hebben en een supervrouwelijk image en status opbouwen.
De Waal typeert haar lyceummeisje als een vooroorlogse maagd die op haar slaapkamer wegdroomt
over de 'prins op het witte paard' van haar verbeelding om vanuit dit perspectief die "koesterende,

begrypende en verbale kwaliteiten die ze later als echtgenote, moeder, schoondochter, buurvrouw
en huishoudelijke arbeidskracht nodig heeft" te ontwikkelen (De Waal, 1989:147).
Reagerend op de strekking van bovengenoemde observatieresultaten van het longitudinaal etnogra-
fisch onderzoek onder twaalf meisjes van een en dezelfde school - fictief het 'Gregor-lyceum'
genoemd - met gelijke sociaal-culturele achtergronden (namelijk stabiele twee-oudergezinnen van
'middle class'-families, waarvan de moeders allen huisvrouwen waren) in het begin van de tachtiger
jaren, deden Hollander en Lageman  in   1990  in het kader  van hun afstud:eropdracht binnen  de
Leidse Universitaire Lerarenopleiding onderzoek naar het toekomstperspectief van jongens en
meisjes (n = 161; havo-meisjes 48 en -jongens 48; vwo-meisjes 34 en -jongens 31) in de leeftijd van
13 tot  17 jaar. Deze leerlingen volgden onderwijs op drie verschillende 'working class'-scholen voor

voortgezet onderwijs (Katholiek, Protestant en Openbaar) in enkele kleinere tot grote steden in het

kustgebied van de provincie Zuid-Holland gedurende het cursusjaar 1989-1990. Opvallend was dat
90% van de havo-meisjes een A-pakket had en slechts 10% een B-pakket. Bij de jongens had 58%
een A-pakket en 42% een B-pakket. Bij de vwo-leerlingen hadden 29 meisjes een A-pakket en
slechts  5 een B-pakket, bij de jongens was dit nagenoeg gelijk verdeeld, van de 29 die op dit punt de
vragentijst invulden, hadden   15 een A-pakket  en   14 een B-pakket. De items  in de vragen  aan  de
scholieren waren afgeleid van de uitkomsten van het onderzoek van De Waal. De onderzoeksters
wilden namelijk bekijken of de perspectieven op school en werk aan het veranderen waren bij  deze
generatie jongeren op hun boven omschreven stagescholen in vergelijking met die van de onder-

zoekspopulatie van De Waal.
De onderzoeksresultaten deden niet alleen de onderzoekers maar ook hun stagescholen verrast staan,

daar zij een geheel ander plaatje te zien gaven van het denken over de toekomst door de schooljeugd
dan het beeld geschetst door De Waal.  Van de  17 jaar oude vwo-meisjes ambieerde nagenoeg de
helft een uitgesproken mannelijk beroep, ook al hadden zij geen B-pakket. Een interessant gegeven
was dat de jongens behorend tot deze leeftijdsgroep meer waarde bleken te hechten aan hun sociale
leven dan de meisjes. De meisjes scoorden hoog in de categorieen 'carridre', 'fulltime' werk en 'het
geven van leiding in het werk'.
In tegenstelling tot De Waals verwachtingen, een typisch 'De Waal'-meisje wil eventueel werken in

'parttime' banen en bij voorkeur in de dienstverlenende sector, de 'H&L'-meisjes daarentegen
ambieerden dit tomal niet. De groep havo-meisjes liet een overeenkomstig plaatje zien. Hoewel zij
meer gezinsgeorienteerd waren dan de vwo-meisjes - bijna 90% gaf de voorkeur aan een sociaal
leven boven het hebben van een baan - hechtten zij wel waarde aan 'loopbaanplanning', 'vooruit-
zicht op een volledige baan', 'het hebben van economische onafhankelijkheid', 'het vervullen van

leidinggevende functies' en 'het hebben van een goed salaris' waarbij het percentage van de meisjes
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die dit wilden, tussen 39% en 51% lag. Net als de vwo-meisjes waren zij geheel niet gernteresseerd

in 'parttime' banen en in beroepen in de dienstensector (2%-4%). Op basis van deze resultaten
komen de onderzoeksters tot de voorzichtige conclusie dat deze meisjes op een meer realistische
manier nadenken over hun beroepsperspectief dan de 'Gregor'-meisjes en er ook andere waarden aan
toekennen.
De onderzoeksters hebben ook aan hun onderzoekspopulatie gevraagd een definitie te geven van een

'typisch vrouwenberoep'  of een 'typisch mannenberoep'.
Een jongen uit vier havo drukte dit als volgt uit

.
Vrouwenberoep: eenzijdig, omgaan met veel mensen."

"Mannenberoep: moeilijke beslissingen nemen in korte tijd
.

Uit dit onderzoek blijkt voorts dat de leerlingen in de beginjaren van het voortgezet onderwijs een
vaag idee hebben van wat ze willen worden en wat de waarde en het belang is van de verschillende
vakken voor nu en later.

Twee meisjes uit de eerste klas aan het woord:

"Ik weet eigenlijk nog niet wat ik wil worden, als ik naar mijn vakken kijk zal het wei iets met
wiskunde worden of iets met informatica.  Maar eigenlijk wil ik automonteur worden. Dat lijkt me
gewoon heel leuk."
"Ik wil dierenarts worden of veearts of in de dierentuin dieren helpen.  Maar in een dierenkliniek,  of
gespecialiseerd  in  hart-  en  vaatzieklen  enz.  lijkt  me  ook  leuk  Ik  ben  zelf weleens  bij  een  koe  ge-
weest,  die  moest  bevallen met  een  keizersnede."

Pijl en De Rouw (1994) constateren dat in de laatste jaren meisjes in het havo en vwo niet exacter

zijn gaan kiezen, ondanks de in 1987, 1988 en 1989 door het Ministerie van Onderwijs gevoerde

campagne 'Kies Exact', die beoogde meisjes te stimuleren tenminste een exact vak in het eind-
examenpakket te kiezen. Zij stellen vast dat decanen geen seksespecifieke adviezen over de vak-
kenkeuze in havo en vwo geven. De uiteindelijke vakkenkeuze blijft voorbehouden aan de leerling
en de ouders. Wel beinvloeden veel scholen leerlingen, die voor een bepaald vak van hun keuze te

lage resultaten behalen om naar de voor-eindexamenklassen over te kunnen gaan, een andere keuze

te doen, zodat zittenblijven wordt vermeden. Zij stellen de vraag of het niet zinvoller is voor een

goede uitgangspositie van meisjes bij de keuze van exacte vakken en vervolgstudies, om een

dergelijke voorlichtingscampagne in de toekomst niet te richten op de vakkenkeuze, maar op de

studieverwachtingspatronen en de beroepsaspiraties van meisjes. Hetgeen weer van invloed kan zijn

op de attitude van ouders, relevante anderen en leerkrachten ten aanzien van deze thematiek.

Uit het onderzoek van Pijl en De Rouw blijkt verder dat er verschillen tussen jongens en meisjes ten
aanzien van de verwachtingen van de gekozen studie zijn vast te stellen. Hun onderzoeksbevindin-

gen over de motivatie van leerlingen voor hun vervolgstudie gerelateerd aan het beroepsperspectief
laten zien dat meisjes en jongens andere verwachtingen hebben over de waarde en inhoud van hun

studie voor latere carridremogelijkheden. Een overgroot aantal jongens studeert om hun succes op
de arbeidsmarkt te vergroten. Interessant hierbij is het verkrijgen van een hoog inkomen en het

versterken van carriEremogelijkheden. Meisjes geven de voorkeur aan de inhoudelijke kant van het

gekozen vakgebied en hechten belang aan  de maatschappelijke relevantie en context (tabel  1.1).
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Tabel 1.1 Venvachtingen van de gekozen studie naar geslacht en havo/vwo-diploma *)

havo VWO

M     V     M     V

Goede kans op werk                                                                                64               41                56              36
Hoog inkomen                                                                                        26                 8               24              12
Goede carritremogelijkheden                                                                  43                17               37              23
Studie inhoudelijk interessant                                                                  58               63               76              80
Beroep inhoudelijk interessant                                                                 57               58               52              52
Beroep mmt<chappelijk relevant                                                              12               20               19              23
Hulp kunnen bieden aan mensen                                                               9               31                 9              21
Studie leidt op voor leuk beroep                                                              31                49               30              36
Tijdelijke oplossing: uitgeloottopstap naar andere studie                            1                  2                 2                2
n 233 338 654 692

*)  In iedere cel staat telkens het percentage van kiezers M/V in havo en vwo weergegeven, dat aangaf een bepaalde

verwachting te hebben.

Bron: Pijl en De Rouw (1994:42).

1.5.2 Seksespecifieke voorkeuren en keuzen

Hoewel er in het onderwijs formeel geen kwantitatieve verschillen meer bestaan, blijven er toch
hardnekkige kwalitatieve verschillen in vakkenkeuze, schoolsoorten, schoolloopbanen en studieper-
spectief tussen meisjes en jongens (Bosker, 1990:54-55; Niphuis-Nell, 1992:51-55; Van VIerken,
1992:150-151; Bakker & Cremers, 1994:191-203; Bosker & Dekkers, 1994:214-226). Op alle
niveaus van het voortgezet onderwijs is dit zichtbaar. Het meest duidelijk is dit op vwo-niveau.
Vwo-jongens hebben gemiddeld 38 keuzemogelijkheden meer dan meisjes. Havo-jongens hebben
gemiddeld 3 keuzemogelijkheden meer dan meisjes. Bij Ibo en mavo is dit verschil in opties voor
beide seksen respectievelijk  13 en 8. Tabel  1.2 laat dit zien.

Tabd 1.2 Gemiddeld studieperspectief aantal keuzemogelijkheden van vervolgopleidingen
naar sekse uitgesplitst, in schooltype

tbo mavo havo VWO

Jongens               28                 83 154 252

Meisjes                     15                        75 151 214

Bron: Bosker (1990:54-55).

Meisjes kiezen bovendien nog steeds een studie en een vakkenpakket met minder arbeidsloop-
baanperspectief dan jongens.

Dekkers (1995, 6540-5) stelt, dat door het niet-kiezen van wiskunde en/of natuurkunde in bij voor-
beeld het vwo, leerlingen, meisjes en jongens, voor 49% van de mogelijke vervolgstudies niet in
aanmerking komen; het niet-kiezen van een taal bij voorbeeld Frans heeft minder verstrekkende

consequenties voor potentiele school- of beroepsloopbanen.  Haar cofers zijn voor de eindexamenja-
ren 1987-1991 opgenomen in tabel  1.3 en voor het jaar 1995 aangevuld met recente cijfers (Jaar-
boek Emancipatie'97. Arbeid en Zorg:141).
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Tabel 1.3 Deelnemers naar gekozen exacte vakken 06) op vwo en havo (M: mannen, V: vrou-
wen (ontleend aan CBS-statistieken))

VWO

1987 1989 1991 1995

M               V M V      M      V      M      V

Wiskunde A (I)                 62              54             61              58             61              61               59                67

Wiskunde B (II)                63              30             62             31              63              32              58                38

Natuurkunde                   63            28            62            28            62            29             62              31

Scheikunde                       52              32             48             29             46              27              45                30

havo

1987 1989 1991 1995

M               V M V     M      V      M      V

Wiskunde                       74            46            80            51            77            57 Wisk. Wisk.
A 50 A 62
B 46 B 17

Natuurkunde                   50            13            51            12            51             17             49              14

Scheikunde                     42            28            40            24            37            24             35              23

Bron: Dekkers (1995:6450-4) en voor 1995 Jaarboek Emancipatie'97. Arbeid en zorg (1997:141).

Meisjes leggen een ander keuzepatroon aan de dag dan jongens. In 1995 kiezen meer meisjes dan de
jongens wiskunde A in het vwo, eufemistisch in de schoolwandelgangen wiskunde 'algemeen'
genoemd, daarentegen kiezen weinig meisjes wiskunde B. Jongens kiezen veel vaker de vakken
natuur- en scheikunde, terwijl de voorkeur van de meisjes uitgaat naar biologie. Uit een chronolo-
gisch overzicht  over de deelname van meisjes en jongens aan exacte vakken blijkt dat sinds   1980
tweemaal zoveel meisjes op de mavo wiskunde in hun pakket hebben opgenomen, 34% in 1980
tegen 62% in  1991. Het aandeel van meisjes op het havo met wiskunde in het eindexamenpakket is
sterk gestegen. Voor het vwo is een vergelijking in de tijd moeilijk vanwege discrepantie in leeraan-
bod enerzijds tussen wiskunde I en II en anderzijds wiskunde A en B. De recente cijfers over de
deelname aan de eindexamens havo en vwo 1995 tonen aan dat jongens veel vaker exacte vakken
kiezen dan meisjes. Dit wordt vooral zichtbaar in de keuze van de vakken natuurkunde, wiskunde B
en scheikunde. Meisjes nemen echter biologie vaker dan jongens op in hun pakket. Dit geldt ook
voor de vakken moderne talen, geschiedenis, aardrijkskunde en de expressieve vakken.
Anderzijds nemen sinds  1980 meer meisjes deel aan het economieonderwijs in alle geledingen van
het voortgezet onderwijs. Hierbij nemen begin negentiger jaren meisjes en jongens deze vakken in
nagenoeg gelijke mate op in hun vakkenpakket (Emancipatie in cijfers, 1995:18). In 1995 kiezen

meisjes minder vaak economie I in havo dan jongens. In vwo kiezen ook minder vaak meisjes
economie  I dan jongens. Dezelfde trend geldt voor economie II (Jaarboek Emancipatie 1997. Arbeid
en Zorg, 1997:141).
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Bosker en Dekkers (1994) laten zien, dat het bestaan van sekseverschillen in de keuze voor exacte
vakken herhaaldelijk is aangetoond. De verschillen zijn duidelijk, hoewel er een lichte verandering
te bespeuren valt in de laatste jaren. Volgens Dekkers strookt deze tendens met de onderzoeksgege-
vens van een meta-analyse van Hyde, Fennema en Lamon (1990), die een vermindering van de
verschillen vaststellen  over de laatste twintig jaar. Zij geeft aan  dat uit het onderzoek van Mullis  en
Jenkins (1988) daarentegen blijkt dat de verschillen voor natuurkunde niet afnemen.
Bruinvels (1996a) wijst erop dat in Nederland een grotere seksesegregatie plaats vindt bij de studie-
keuzen dan in andere landen en dat deze in bepaalde opzichten nog dreigt toe te nemen. Sinds de
invoering van wiskunde A en B wordt wiskunde B door meisjes veel minder gekozen dan het
voormalige vak wiskunde I. De optie op een exacte vervolgopleiding is daarmee al vroeg afgesloten.
In de oude situatie was dit niet zo. Daarbij komt nog dat de meisjes in hun prestaties voor wiskunde
A onderdoen ten opzichte van de jongens. Zij refereert aan intemationaal en nationaal vergelij-
kingsonderzoek verricht in Engeland (Burton, 1991) en in Nederland (Witte, 1994), waaruit blijkt
dat meisjes in andere landen eveneens minder vaak wiskunde kiezen dan jongens, maar wel dezelfde
of hogere prestaties  in de exacte vakken leveren  als de jongens. Hierbij refereert zij  aan een vergelij-
kend onderzoek onder dertienjarigen uit twintig verschillende landen (Hanna, 1989), dat laat zien
dat de prestatieverschillen tussen de landen vaak groter zijn dan de geconstateerde sekseverschillen

bij de prestaties van leerlingen.
De resultaten doen vermoeden, dat culturele en maatschappelijke beYnvloedingsfactoren een grotere
rol spelen dan het verschil in sekse. In dit verband is op te merken dat de nieuwe eindtermen voor
het vak informatica zo technisch en abstract opgesteld zijn en zo weinig blijk geven van praktische
toepassingen of maatschappelijke betrokkenheid dat meisjes zich nauwelijks hiertoe aangetrokken
blijken te voelen. Bruinvels betreurt dit zeer, daar onderzoek van het CBS aantoont dat de werkloos-
heid onder jonge vrouwen in het jaar 2000 twee keer zo groot zal zijn als onder jonge mannen,
tenzij de meisjes hun studiekeuzen bijstellen.
Uit het onderzoek naar de keuze van leerlingen voor de toekomstige profielen, verricht door het
tweede-fasenetwerk Midden-Nederland onder de betrokken netwerkscholen (Bruinvels, 1996b),
komt naar voren, dat 45.6% van de havo-meisjes kiest voor het profiel Cultuur en Maatschappij en
bij de jongens is het percentage van kiezers 12.4%. Het percentage vwo-meisjes dat dit profiel kiest
is  40.4%,  voor de vwo-jongens  is  dit  10.3%.  Tot het profel Economie en Maatschappij voelt  zich
23.6% van de havo-meisjes aangetrokken en 36.2% van de havo-jongens. Bij vwo is dit 25.8% bij
de meisjes en 32.7% bij de jongens. Van de havo-meisjes kiest 26.8% voor het profiel Natuur en
Gezondheid en 14.8% van de jongens. Voor de keuze van vwo-leerlingen, meisjes en jongens,
gelden respectievelijk de percentages  24.4%  en  19.6%.  Voor het profiel Natuur en Techniek kiezen
beduidend veel meer jongens dan meisjes. Dit geldt zowel voor havo- als vwo-leerlingen. Bij de
havo-richting valt de keuze van 4.% van de meisjes op het laatst genoemde profiel en het percentage
van de jongens dat zich tot Natuur en Techniek aangetrokken voelt is 36.6%. Voor de vwo-richting
is een dergelijke trend in keuze te signaleren, 9.4% van de meisjes kiest voor Natuur en Techniek en
37.4% van de jongens laat zon keuze hierop vallen. Bruinvels stelt dat zij de keuze van zeer veel
meisjes voor het profiel Cultuur en Maatschappij verontrustend vindt, daar dit profiel de weg opent
voor een studie in het wetenschappelijk onderwijs met weinig arbeidsmarktperspectief Zij stelt
voorts de vraag, of er gezien de arbeidsmarktverhoudingen voor de overige drie profielen niet een
actief aanmoedigingsbeleid door overheid en relevante anderen gernitieerd zou moeten worden.

1.5.3 De effecten van horizontale en verticale verschillen binnen onderwijs voor meisjes en
jongens op de arbeidsmarkt

Meesters (1993) komt op basis van onderzoek naar verschillen in onderwijsrichting, de invloed van
achtergrondkenmerken en de gevolgen op de arbeidsmarkt tot de conclusie dat geslacht bij
richtingsverschillen een cruciale variabele is; zowel bij de oorzaak als bij de consequenties van
richtingsverschillen in studie en beroep staat de invioed van het geslacht centraal. Op te merken valt
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dat het negatieve effect van het meisje-zijn, zoals het moeilijker aan werk komen, de mogelijke
positieve invloeden van een gunstige opleiding gedeeltelijk tegenwerken. Daarentegen gaat een
positief effect van het meisje-zijn, het langer behouden van  een baan, verloren wanneer je  een Ihno-
opleiding hebt. Uit dit onderzoek blijkt ook, dat er een uitzondering op de regel is. Meisjes met een
havo-opleiding als eindopleiding hebben een gunstigere arbeidsmarktpositie dan jongens met
dezelfde opleiding. De banen waarvoor men met deze opleiding in aanmerking komt (meestal
administratief) betalen relatief gezien  goed, en meisjes hebben de voorkeur.  Toch kan geconstateerd
worden, dat geslacht veelal de oorzaak  is  van  een  min  of meer slechte arbeidsmarktpositie en  dat  de
effecten op verticale en horizontale richtingsverschillen elkaar versterken. (Meesters, 1993:90).
Voor een deel is dit ook te wijten aan sociale milieukenmerken. Met name meisjes uit een arbeiders-
milieu kiezen weinig kansrijke richtingen en dan ook nog op een relatief laag onderwijsniveau.
Ondanks het inlopen van achterstand wat onderwijsniveau door meisjes betreft, blijkt uit de toena-
me van de effecten van geslacht na het schoolverlaten nog een andere vorm van ongelijkheid te
bestaan dan schoolse capaciteitsbenutting, namelijk het sociale milieu en de behaalde eindopleiding.
Het onderzoek wijst uit dat geslacht de meest bepalende factor is bij richtingsverschillen binnen het
voortgezet onderwijs. In meerdere mate bij het beroepsonderwijs dan binnen het algemeen voortge-
zet onderwijs. Schoolse capaciteiten binnen het voortgezet onderwijs spelen meer een rot dan het
sociale milieu. Binnen het beroepsonderwijs is dat andersom.

1.5.4   Verschillen in leergedrag en studiemotivatie in het basis-, voortgezet en hoger onder-
Wijs

Klok (1990:129) stelt zich de vraag in zijn studie naar de leerprestaties en leerhoudingen van
meisjes en jongens in het basisonderwijs, gerelateerd aan de rol van leerkrachten, of de verschillen

in leergedrag en studiemotivatie in het voortgezet onderwijs al een product zijn van de leerbood-

schappen aan meisjes en jongens gedurende de basisschoolperiode. Hierbij gaat hij uit van de
veronderstelling dat jongens betere resultaten dan meisjes leveren in rekentoetsen, hoewel onder-

zoek op dit gebied (Wijnstra, 1988) soms sekseverschillen aantoont bij de resultaten op verschillen-
de onderdelen van rekentoetsen voor verschillende leeftijdscategorieen, en soms geen verschillen
vindt in het voordeel van het een of andere geslacht in het basisonderwijs (Sabers, Cushing &
Sabers, 1987:117-128; Chang, 1976:11-113). Gernspireerd door het sociale-verwachtingspatro-
nenmodel van Parsons (Meece e.a., 1982:324-328) onderzoekt Klok de volgende variabelen die
invloed kunnen hebben op sekseverschillen in prestaties en het opbouwen van een 'academisch'

zelfconcept: de prestaties van de leerlingen, hun opvattingen over eigen kunnen, hun causale
attributie over succes en falen, de beeldvorming over het verwachtingspatroon van ouders en
leerkrachten en de mate van seksechauvinisme. Deze variabelen zijn mondeling en individueel
gemeten in de leerjaren drie tot en met zes. In de leerjaren zeven en acht zijn deze variabelen

schriftelijk en klassikaal gemeten. In het onderzoek van Klok ligt de nadruk op een van de hoofd-
doelen van het model van Parsons namelijk het in kaart brengen van de sociale verwachtingspatro-
nen en het analyseren van de factoren, die daarbij een rot spelen. Minder aandacht wordt besteed

aan de opvattingen die basisschoolleerlingen hebben over de waarde en het nut van rekenen.

Met behulp van een vragenlijst heeft Klok de verwachtingen en percepties die leerkrachten in het

basisonderwijs hebben over succes en falen van hun leerlingen, meisje ofjongen, gemeten als een
tussenpeiling. In dit kader is ook het lesgedrag van de leerkracht gedurende drie lessen geobser-
veerd. Gekeken werd naar beurten, taken, spontane hulp, stimulerende opmerkingen, beloningen,
blijken van warme gevoelens en ordeopmerkingen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek
luidt de algemene conclusie, dat leerkrachtgedrag (inclusief percepties en verwachtingen) geen
eenduidige verklaring oplevert voor betere prestaties van jongens in de rekentoetsen in de hoogste
drie leerjaren. De onderzoeker wijst er op dat het belangrijk is in dit verband, een antwoord te

vinden op de vraag welke invioed de retatief, vaak moeilijk grijpbare en meetbare gedragingen van
leerkrachten of ouders kunnen hebben op het zelivertrouwen van meisjes en jongens ten aanzien
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van rekenprestaties.
Bugel (1993:13-21) gaat op basis van een nationaal en internationaal literatuuronderzoek in op de
vraag: Hoe efficient benutten jongens en meisjes hun opleidingsmogelijkheden in basis-, voortgezet
en vervolgonderwijs? Wat is in deze geledingen van het onderwijs het studierendement voor beide
doelgroepen? Volgens haar zijn de prestaties van de meisjes in de eerste vier jaren van de basis-
school bee dan van de jongens in de diverse vakken. In de middenbouw komen er langzamerhand
verschillen in de schoolcijfers voor rekenen en taal. Jongens halen hogere cijfers voor rekenen en
blijven dat doen gedurende de volgende jaren. De onderzoekster merkt hierbij op, dat alle gegevens
over seksespecifieke verschillen in schoolprestaties op de basisschool komen van gestandaardiseer-
de toetsen. Proefwerk en rapportcijfers roepen wellicht een ander beeld op (Bugel, 1993:13).
Hoewel er zeer weinig gegevens zijn over schoolprestaties in de eerste fase van het voortgezet
onderwijs, zijn de prestaties van jongens en meisjes in Engels en Nederlands gelijk. Voor de overige
vakken lijkt het erop dat de jongens hoger scoren. De onderwijsprestaties van de jongens bij het
centraal schriftelijk zijn in bijna alle vakken beter dan van de meisjes. Met dien verstande dat de
hoogte van de verschillen varieert naar leeftijd per niveau en per examenjaar, en met de kritische
kanttekening dat meisjes vaker een hoger cijfer scoren voor het schoolonderzoek dan voor het
centraal schriftelijk, vergeleken met de resultaten van jongens (zie de tabellen  1.4 en  1.5).

Tabel 1.4 Percentage  examenkandidaten  (per  31  december   1988)  naar  leeftijd

VWO havo mavo

M     V     M     V     M     V

15 jaar                                                                                                                                                         36                   43

16 jaar                                                                                                                           22                      26                      42                      40

17jaar                                         39             45              36             40              19             14

18 jaar                                                                    38                      39                       29                      26                         3                         3

19 jaar                               17          13          10           7

20 jaar                                                                      6                         3                         3                          1

Bron: CBS 1990.
Ontleend aan BOgel (1993:18-19).
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Tabel 1.5 Percentage onvoldoende  eindcilfers per vak,  examen  1988

VWO havo mavo

M      V      M      V      M      V

Nederlands                                              9                   2                 10                   5                   4                   1
Laton                                                                      17                       15
Grieks                                                                                   1 3                               7

Frans                               9          12          11          12          15          10

Duits                                                 8               10               12               11                 9               11
Engels                                         12              12              17             17              10              9

Geschiedenis en Staatsinrichting            5                 6                 5               10                3               10
Aardrijkskunde                                4               6               5              13               1               5

Wiskunde                                                                                       29                 37                 22                 25
Wiskunde A                                                 15                   27
Wiskunde B                                           19                 27

Natuurkunde                                          19                 26                 10                 19                 17                 19
Scheikunde                                                                      13                           23                            12                           23                            15                           20

Biologie                                                                              10                            15                            12                           19                              9                           13

Economie                                         12                                 24               43
Economie I en recht                                                  16                           25

Economie I[ en recht                                                  24
Handelswetenschappen en recht
Handelskennis                                                                        29               30                 8               16

Bron: CBS 1990.
Ontleend aan Bugel (1993:18-19).

Uit de eindexamenresultaten  van 1995 blijkt  dat de meisjes gemiddeld slechtere  cij fers in vrijwel
alle vakken behalen, wanneer gekeken wordt naar het aantal onvoldoendes bij het centrale examen
(eerste tijdvak). Het grootst is het onderscheid in behaalde resultaten tussen meisjes en jongens bij
de exacte vakken. In havo en vwo zijn in dit opzicht nagenoeg dezelfde trends te bespeuren (Jaar-
boek Emancipatie. Arbeid en Zorg, '97:141).
Bugel (1993:141) trekt op basis  van haar studie de conclusie  dat  de  sekseverschillen   in   school-

prestaties te wijten zijn aan een veelheid van samenhangende factoren. Voor de ordening van deze
factoren gebruikt zij een vereenvoudigd model van het sociaal-psychologische waardeverwachtings-
model van Eccles (Eccles, 1987). Zij stelt dat seksespecifieke socialisatie het zelfbeeld bet'nvloedt,
dit heeft weer uitwerking op de subjectieve taakwaardering in het onderwijs. Het zelfbeeld wordt
ook ingekleurd door de interpretatie van eerdere schoolervaringen, waarbij verschil in aanleg een rol
speelt. Op basis van de subjectieve taakwaardering en de toekomstige succesverwachtingen in een
vak komen de vakkenkeuzen en leerprestaties tot stand. Van Eck (1996:70-71) toont deze
beinvloedingsfactoren ook aan in haar onderzoek naar implementatie en effecten van het project
'Coornhert Exact', waarbij de centrale doelstelling is dat meer leerlingen, vooral meisjes, wiskunde
en exacte vakken in het examenpakket opnemen, opdat zij bij latere studiekeuze door die exactere

pakketten een breder terrein aan vervolgstudie kunnen bestrijken. Zij komt op basis van een enquete
onder de leerlingen  uit de onderzoeksgroep   1992, die bestaat uit derde- en vierdeklassers  mavo,
havo en vwo (n = 370) tot de conclusie dat meisjes meer dan jongens het gevoel hebben dat mensen
behorend tot hun schoolse of buitenschoolse omgeving zeggen dat verschillende wiskundevarianten
en natuurkunde niet zo'n geschikte vakken voor hen zijn. Bij wiskunde uitgesplitst naar de A- en B-
variant zijn de verschillen niet significant, maar wel voor natuurkunde en wiskunde als totaal
vakkenaanbod. In alle schooltypen menen de meisjes zowel thuis als op school de boodschap te
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krijgen dat wis- en natuurkunde niet zo bij hen passen. Jongens zeggen dat zij deze signalen veel
minder opvangen. Dekkers (1993:445-459) vraagt   zich af, welke leerlingfactoren de seksever-
schillen in vakkenkeuze bepalen. Centraal in deze onderzoeksvraag staat de essentie van de relatieve
invloed van leerlingvariabelen als gezinsachtergrond, toekomstperspectief, leerprestatie, attitudes,
attributies en de invloed van relevante anderen. Onderzocht wordt of wijzigingen in deze
leerlingvariabelen effect hebben op de vakkenkeuze. In deze longitudinale studie zijn leerlingen
vanaf de brugklas tot aan hun vakkenpakketkeuze gevolgd. Per jaar zijn de ontwikkelingen in
attitudes, attributies, prestaties en voorgenomen vakkenkeuze gemeten. Niet alleen is rekening
gehouden met de verschillen tussen de seksen maar ook is gekeken naar de voorkeuren voor school-
typen (havo en vwo). Het onderzoek heeft betrekking op de vakken wiskunde, natuurkunde en als
tegenhanger een taal namelijk Frans. Uit de resultaten komt naar voren dat er in het derde jaar iets
bewuster voor wiskunde wordt gekozen door jongens in het vwo en leerlingen, meisjes en jongens,
in het havo. De keuze voor wiskunde gaat gepaard met een verandering in het kijken naar eigen
capaciteiten voor het vak en de invloed daarop van relevante anderen; tevens is de rol die de
vervolgopleiding speelt belangrijk Hetgeen alleen speelt bij havo-leerlingen, met weinig verschil
tussen meisjes en jongens. Zowel voor meisjes als jongens wordt het keuzegedrag verklaard uit de
onder invloed van ouders, familie, leraren, vrienden veranderde ideeen over eigen geschiktheid. Ook
het vak leuk, interessant en makkelijk vinden bernvloedt het voornemen om een vak te kiezen. De
keuze van natuurkunde wordt bepaald door de belangstelling voor een technische of exacte oplei-

ding. Uit dit onderzoek blijkt, dat er geen sekseverschillen te vinden zijn in de samenhang tussen

predictoren en de vakkenkeuze. Wel zijn er sekseverschillen in de relevante predictoren. Er is geen
verschil in de samenhangen voor meisjes en jongens aan te tonen. Wei bevinden zich deze op een
ander scoreniveau; jongens scoren hoger op de predictoren van wiskunde en natuurkunde, meisjes
op die van Frans. Dit is aantoonbaar voor alle variabelen die een rot spelen in haar seksespecifieke
verklaringsmodel.

De  participatie van vrouwelijke studenten  aan het wetenschappelijk onderwijs is sinds   1979  van
30%  gestegen  tot  46%  in  1995. De toename van vrouwelijke studenten geldt voor alle studierich-
tingen.  In 1979 waren mannen  in alle studierichtingen oververtegenwoordigd.  In   1992  valt  het  op
dat er meer vrouwen dan mannen studeren in studierichtingen als gezondheid (een opvallend sterke

toename), onderwijs, gedrag en maatschappij, taal en cultuur. Het aantal vrouwelijke studenten in
economie en techniek is relatief het sterkst toegenomen in de periode 1979-1995; echter absoluut

genomen nog steeds laag (economie), respectievelijk erg laag (techniek). Uit de 1 december-tellin-
gen   1995  en 1996 blijkt  dat het totale aantal ingeschreven studenten aan instellingen van weten-

schappelijk onderwijs  voor 1995 177.620  en voor 1996 165.880  is. Het percentage van het aantal
ingeschreven vrouwelijke studenten vergeleken met het totale aantal ingeschreven studenten blijft
gelijk: 46% (81.501) en 46% (76.591) in deze studiejaren (tabel 1.6).
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Tabel 1.6 Aandeel vrouiven in wetenschappelijk onderwijs naar HOOP-gebied in procenten *)

1979 1984 1989 1993 1995 1996

in procenten van de desbetreffende richling

Landbouw                     26         33        41        43         43         42

Natuur                                                                             19                            22                            29                          31                             33                              33

Techniek                                         5                 8                12               15                16                 17

Gezondheid                                   28                39               54              59                59                58

Economie                                        7                13               21               24                26                26

Recht                                            30               40               46              49                51                 51

Gedrag & maatschappij                       45                  52                 59                62                  64                  65

Taal & cultuur                                43                55               63              66                65                64

Onderwijs                                  43              47              51             55              52               59

Totaal                                           30                36               41               45                46                46

*)    De  cij fers  over   1996  zijn op verzoek  van de onderzoekster beschikbaar gesteld  door  het  CBS.  Deze  zijn  nog  niet
gepubliceerd.

Bron: Jaarboek Emancipatie '97. Arbeid en Zorg (1997:144).

Tobias (1996) meldt  dat  er  in de Verenigde Staten van Amerika  in  1996  op de universiteiten  12%
vrouwelijke studenten in de natuur- en sterrenkunde zijn (8-10% in natuurkunde alleen). Het
percentage vrouwelijke studenten in scheikunde bedraagt 40%, in biologie 50%, in geneeskunde
50%.  Bij de ingenieursopleidingen  is het percentage vrouwelijke studenten  17%.
Op basis van hun onderzoeksresultaten over het gevoerde studentenemancipatiebeleid bij alle
Nederlandse universiteiten stellen Engelfriet en Van der Veldt (1993:90) vast, dat het meest belang-
rijke verschil in deelname aan wetenschappelijk onderwijs tussen vrouwelijke en mannelijke
studenten bestaat uit de keuze van de studierichting met als gevolg een ongelijke verdeling over de
studies. Tot nu toe zijn er slechts summiere gegevens beschikbaar over studieloopbanen gekoppeld
aan arbeidsmarktparticipatie en carritrepatronen van mannen en vrouwen. Opvallend is dat er
verschillen op te tekenen zijn in de beroepsvoorbereiding en -orientatie en de doorstroom naar aio-
en oio-functies tussen mannen en vrouwen. Uit het onderzoek blijkt tevens dat de universiteiten
emancipatiegerichte maatregelen voorbereiden in het kader van de spreiding over de vakken.
Heller (1993) komt op basis van onderzoek naar de studerende meerderheden bij de positie van
vrouwelijke studenten aan de Universiteit Utrecht, tot de conclusie, dat, hoewel de studerende
vrouwen  uit de periode   1950  tot   1980   het in doorsnee er minder  goed van afbrachten  dan  hun
mannelijke collega's, ze nu de achterstand aan het wegwerken zijn. Landelijke cijfers over het
studierendement  van de lichting studenten die heeft gestudeerd  in de periode 1983-1984 tonen  aan
dat vrouwen na vijfjaren een hoger studierendement hebben (46%) dan mannen (43%). Tevens was
er bij alle faculteiten een toename in het aantal vrouwelijke studenten te zien. Alleen bij de bdta-
faculteiten  is er geen verandering te bespeuren. De onderzoekster wijst er op dat juist in de alfa- en
gammastudies de werkloosheid groter is dan in de bdtastudies.
In haar onderzoek naar de positie van vrouwelijke studenten aan de faculteit der Wis- en Natuurkun-
de aan de Leidse universiteit komt Wallaart-Drijter (1996:35-36) tot de conclusie dat de vrouwelijke
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studenten het in de zogenaamde 'harde' batastudies goed doen. Er stoppen weinig vrouwelijke
studenten met de studie. De indruk bestaat dat vrouwelijke studenten bij de opkidingen scheikunde,
biologie en Bio-Farmaceutische Wetenschappen sneller hun studie voltooien dan de mannelijke. Te
bedenken valt dat het hier om betrekkelijk kleine aantallen vrouwelijke studenten gaat. Uit de cijfers
blijkt dat het aantal vrouwelijke studenten bij de faculteit W&N te Leiden in verhouding met het
landelijke gemiddelde niet achterblijft. Met uitzondering van biologie en BFW vormen de vrouwe-
lijke studenten de minderheid ten opzichte van de mannelijke studenten in het wetenschappelijk
onderwijs. Concreet betekent  dit  voor  1995  dat het percentage studenten voor wiskunde  dat met  de
opleiding begint  39%  is. Het landelijke gemiddelde  ligt  rond  de  30%.  In   1990  ging  nog   19%
vrouwen informatica studeren, nu slechts  5%  in 1995. Landelijk gezien  ligt het percentage  in  1990
op  18%  en  in  1995  op  6%.  In  1995  is er slechts  1 vrouwelijke natuurkundestudent onder 24 eerste-
jaarsstudenten (4%). Landeljk gezien  zijn  er  dat  17  (8%).  In   1990  is de instroom van scheikun-
destudenten nog 36%, in 1995 neemt dit aantal af tot 22%. Het landelijke gemiddelde schommelt
rond de 25%.
Gevraagd naar hun toekomstperspectief denken vooral vrouwen dat ze een kansrijkere toekomst op
de arbeidsmarkt hebben wanneer ze gepromoveerd zijn. De vrouwelijke BFW-studenten ambieren
onderzoeksfuncties, maar dan in het bedrijfsleven. Vooral vrouwen geven aan dat ze op den duur
parttime willen werken. Er is echter ook een redelijk aantal mannen dat dit wenst. Als reden hier-
voor geven zij op dat zij dan meer tijd krijgen voor hun priv61even waarbij vaak genoemd worden
kinderen en hobby's. Het merendeel van de studenten zegt ook dat parttime werken de kansen op het
krijgen en houden van een goede baan met doorgroeipotentie vermindert.

In het voorbereidend beroepsonderwijs is het percentage vrouwelijke leerlingen circa 40%. Dit geldt
niet voor alle sectoren. Bij het verzorgend onderwijs is het percentage 92%, en in de economische
sector is het 55%. Gemiddeld veel minder vrouwelijke studenten zijn aan te treffen in de sector
techniek (10%). Het aandeel vrouwen in de sector landbouwkunde is zichtbaar toegenomen in de
laatste tien jaren. Voort doen zich weinig veranderingen voor. Aan instellingen voor middelbaar
beroepsonderwijs gaan ook meer vrouwen studeren. Hun aandeel is hoger dan in het voorbereidend
beroepsonderwijs. De meeste vrouwen zijn aan te treffen in de sectoren economie en verzorgend.
Het hoger beroepsonderwijs laat hetzelfde beeld zien met dien verstande dat nagenoeg de helft van
de studentenpopulatie vrouwelijk is, 15% van de studenten techniek vrouwen zijn en in de verzor-
gende en sociaal-agogische meer dan driekwart van de studenten vrouwen zijn. In de pedagogische
sector ligt het percentage op 69%. Ook in het hbo kiezen meisjes minder vaak voor technische
richtingen, hoewel het percentage vrouwen in de technische opleidingen duidelijk stijgt. Zoals ook
het aandeel van vrouwen bij vrijwel alle richtingen, al is het soms relatief gering toeneemt. Tabel
1.7 geeft het aandeel vrouwen in vbo, mbo en hbo naar sector weer.
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Tabel 1.7 Aandeel vromven in vbo, mbo en hbo naar sector *)

vbo mbo hbo

1985A 1990- 1995/- 1985/- 1990/- 1995/- 1985A 1990- 1995/-

'86 791 '96 '86           '91 '96 '86 r91 '96

Brugiaar 1 en 2 44 41 9      12      15

Technisch 1)              9         6        7       19       22       34        11        13        15

Landbouw            29      34      45      48      50      50      21      25      31

Economisch 2)               60           58           55           92           88           87           35           43           43

Verzorgend 3)                  95             90            92            92            89            88            75            79            81

Pedagogisch 4)                                                                                                     60           70           69

Sociaal-agogisch 5)                                                                                      69          77          77

Overig 6)                                                          46            62            54            54            55            57            55

Totaal                              39            40            41            46            46            48            44            47            49

1) Lager technisch onderwijs, individueel technisch onderwijs, lager nautisch onderwijs, mbo techniek, hoger technisch
en toegepast natuurwetenschappelijk onderwijs.

2) Lager economisch en administratief onderwijs, lager middenstandsonderwijs, lager algemeen voortgezet onderwijs,
vbo administratie, verkoop en handel, mbo economie, hoger economisch onderwijs.

3) Lager huishoudelijk en nijverheidsonderwijs, individueel huishoudelijk en nijverheidsonderwijs, vbo verzorging,
mode en kleding en uiterlijke verzorging, mbo dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs (inclusief voorberei-
dend hoger beroepsondenvijs), hoger gezondheidszorgonderwijs.

4) Hoger pedagogisch onderwijs.
5) Hoger sociaal-agogisch onderwijs.
6)  ivbo amvb (vanaf 1995), havo-mbo (vanaf 1985), orienterende en schakelende programma's (alleen 1995), hoger

kunstonderwijs.

*)   De cijfers zijn op verzoek van de onderzoekster beschikbaar gesteld door het CBS.

Den Broeder en De Moor bekijken het onderwijspeil en opleidingsniveau van Nederlandse jongeren
vanuit internationaal perspectief. Zij komen tot de conclusie dat er niets mis is met het Nederlandse
onderwijsniveau. Het is op peil. Slechts een kritische kanttekening is hierbij te plaatsen, namelijk,
dat Nederlandse meisjes veel minder vaak een keuze maken ten gunste van een marktgerichte
beroepsopleiding  of het leerlingwezen (een combinatie van werk en opleiding) dan in andere landen.
Het leerlingwezen is bijvoorbeeld in Duitsland zeer populair en scoort hoog in de beeldvorming
over een kansrijk toekomstperspectief. Volgens de onderzoeksters benutten de vrouwen in Neder-
land hun opleidingsmogelijkheden minder efficient, waarbij zij wijzen op het gegeven dat een
opleiding in de verzorgende sfeer nog steeds veel minder carritreperspectief op de huidige arbeids-
markt biedt (de tabellen  1.8- 1.9).
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Tabet 1.8 Deeiname van wotiwen aan hoger onderwijs in procenten van het totaal aantal
studenten per richting, 1987

technisch economisch/wrzorgend *) verzorgend totaai

Amerika n.b. n.b. n.b. n.b.

Japan                          7                   16                      71               37
Zweden                                25                           52                               71                     52
Duitsland                                                             17                                                      41                                                              64                                          41

Verenigd Koninlaijk                       21                                       46                                            66                              46
Nederland                                                           16                                                      42                                                              60                                           43

*)  De Unesco-indeling is niet zodanig dat economische richtingen apart kunnen worden bekeken.

Bron: Unesco (1990).

Toelichting
Hoger onderwijs = hbo + wo, technisch: ISCED-code 54,52, 70,62,42,46, economisch verzorgend: ISCED-code 30,
34,38, verzorgend: ISCED-code 14, 22, 26, 18,84, 66, 78, 50 (zie ook Unesco, 1990:3-2).
Overgenomen uit: Den Broeder en De Moor, 1993:20.

Tabel 1.9 Deeiname aan het hoger onderwgs naar gestacht, 1988, voltijd + deeltijd in procen-
ten van de leeftijd-referentiegroep

niet-universitair universitair

teeflijd- leeftijd-
referentiegroep M V        referentiegroep        M            V

Amerika 18-19 40,2 49,1 18-24 24,3 25,6

Japan 18-19 15,4 37,8 18-26 18,9            7,0

Zweden 1) 19-21 21,6 33,3 19-25 11,7 10,0

Duitsland 19-21               4,6             8,8 19-25 23,1 14,9

Frankrijk 18-19 16,2 20,8 18-24 17,4 19,2

Verenigd Koninkrijk 2) 18-20               8,7             8,8 18-24 10,8            9,3
Nederland 19-22 20,1 17,9 19-26 10,1            6,7

1) Geen onderscheid tussen voltijd en deeltijd.
2) Exclusief privaat hoger onderwijs.

Bron: OESO, 1992, 'Education at a Glance'.

Overgenomen uit: Den Broeder en De Moor (1993:19).

Sinds   1985   is het aantal vrouwelijke studenten   in het hoger onderwijs   in vele Europese landen

zichtbaar toegenomen. Het percentage vrouwen is gemiddeld meer dan 50%. Gezien het bereikte

aandeel van vrouwen in Nederlandse instellingen voor wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs
in   1993  (46%)  en de continue toename van vrouwelijke studenten sinds   1985 is Nederland  in  dit

opzicht als een 'middenmotor' te duiden (Jaarboek Emancipatie '97. Arbeid en Zorg, 1997:145).

1.5.5 Het verdwijnen van de achterstand van meisjes in bereikt onderwijsniveau door
structurele veranderingen in het onderwijs (Mammoetwet) en in het gezin

Uitgaande van het meso- en macroniveau van onderwijs en samenleving wijst Dronkers (1991) crop
dat de toename in arbeidsdeelname van vrouwen, coeducatie en de tweede feministische golf geen

sluitende verklaringen bieden voor het verdwijnen van de onderwijsachterstand van meisjes sinds de

jaren vijftig en het in stand bljven van bepaaide keuzepatronen en schoolloopbaantrajecten van
meisjes en jongens. Op basis van vier hypothesen onderzoekt hij de probleemstelling of loopbanen
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in het voortgezet onderwijs van meisjes door de Mammoetwet en/of door veranderingen in het gezin
verbeteren. Deze zijn:

•   De sneHe qfame van de gezinsgroone  er zijn per meisje meer financiele, culturele of sociale
middelen beschikbaar. (Tussen    1953   en    1965   is de gezinsgrootte   met ruim anderhalf  kind
gedaald.)

•  De machtsbalans tussen mannen en vrouwen binnen gezinnen is gelijker geworden: moeders
zouden meer invloed hebben verworven op de schoolloopbanen van hun kinderen en met name
op die van hun dochters ten koste van de invloed van de vaders.

•    De ahame van het belang van seksespeci#eke schoolopen: het verdwijnen van de M.M.S. en de
opkomst van het H.A.V.0. als gevolg van de Mammoetwet is een mogelijke verklaring voor de
verbetering van onderwijskansen van meisjes, omdat zo het aantal seksespecifieke schooltypen is
verkleind.

•    De toegenomen mentocratisering meisjes zouden meer geprofiteerd hebben dan jongens van de
met de Mammoetwet samenhangende terugdringing van ascriptie (selectie op grond van min of
meer aangeboren eigenschappen zoals geslacht en ouderlijk milieu, in plaats van op grond van
verworven eigenschappen).

In de studie naar mogelijke oorzaken voor verandering in verschillen van schoolloopbanen tussen

meisjes en jongens gaat hij na of de actoren van dit verschijnsel te vinden zijn in de verandering van
machtsverhoudingen tussen de geslachten binnen gezinnen of andere samenlevingsvormen, het
afnemen van het belang van geslachtsspecifieke schooltypen en de toegenomen meritocratisering
van de schoolse selectieprocessen in het voortgezet onderwijs, met behulp van landelijke longitudi-
nale data van schoolloopbanen in het basis- en voortgezet onderwijs van twee generaties leerlingen,
de eerste geboren rond  1953  (dus voor het intreden van de Mammoetwet), de tweede, geboren  rond
1965 die Mammoetonderwijs kregen. Uit de afzonderlijke analyses van de schoolloopbanen van
meisjes en jongens blijkt dat de empirische steun aan het veranderen van de machtsbalans tussen
mannen en vrouwen, voor het verklaren van het inlopen van de onderwijsachterstand van meisjes en
vrouwen, zwak en ambigu is. Het effect van de gezinsgrootte is weI aan te tonen, maar niet eendui-

dig.  Overeenkomstig de hypothese  is het effect  van de gezinsgrootte  in de generatie 1965 lager  en
deze verlaging is voor jongens minder groot dan bij meisjes. Het positieve effect van de
machtsbalansverandering in het gezin wijt hij aan de afgenomen invioed van de kenmerken van de
vader op de schoolloopbanen van dochters, dus niet het versterken van de macht van de moeder,
maar wel het afnemen van de macht van de vader, vooral wat de dochters betreft. Dat blijkt overi-
gens niet op te gaan voor de schoolloopbaan van de zonen. Op basis van de negatieve resultaten

(twee hypothesen worden verworpen) veronderstelt hij dat de herdefiniering van de rol van de
vrouw in de moderne samenleving ten gevolge van het slechten van de ideologische en materiele
barribe voor vrouwen om aan voortgezet onderwijs deel te nemen, niet heeft geleid tot een attitude-
verandering ten opzichte van de zorgtaken van vrouwen en mannen in het huishouden en de privt-
sfeer. Vrouwen laten voorkeuren blijken voor studie- en beroepskeuzerichtingen, die traditioneel
blijven, waarschijnlijk vanuit het bewuste of onbewuste gevoel dat zij rekening moeten houden met
het dubbele toekomstperspectief van zorgen en werken binnenshuis en buitenshuis.
Samenvattend stat hij:  "niet de verandering van allerlei externe efecten op de schoolloopbanen
van meisjes maar de herdejiniering van de vromvenrol op het punt van het nut van het ondenvijs
voor het uitoefenen van vroimelijke taken in het huishouden en de private sfeer zou zowel het
verdwijnen van de verticale als het instandhouden van de horizontale onderwijsverschillen goed
lounnen verklaren" (Dronkers, 1991:135)
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1.6 Het onderwijs en het levensperspectief van meisjes en jongens

1.6.1 Het proces van geslachtsrolsocialisatie in het ondenvijs vanuit het perspectief van
levensloopbaanplanning

Leerlingen, meisjes en jongens komen niet blanco de school binnen. Leerlingen nemen hun per-
soonlijke leergeschiedenis mee in hun bagage. Bij de geboorte wordt een kind door middel van
onderzoek van de geslachtsdelen ingedeeld bij het vrouwelijke of mannelijke geslacht. Deze
seksespecifieke inkleuring van het beeld dat het kind bij anderen oproept heeft diepgaande in-
vloeden op de persoonlijke ontwikkeling van het kind.  Zij  of hij bouwt een geslachtsrolidentiteit op.
Als resultaat van dit proces wordt de seksespecifieke rol mentaal geprogrammeerd. Deze rol is de
som van de ingeslepen gedragingen en verwachtingen, die geacht worden te passen bij mensen van
een bepaald geslacht. Deze verwachtingen varieren al naar gelang de manier waarop mannelijkheid
en vrouwelijkheid worden gedefinieerd. Tenzij we accepteren dat de basis van deze rol volkomen
biologisch is, is het noodzakelijk om te kijken naar maatschappelijke factoren en omgevingsfactoren
die leiden tot het invullen van deze rol. De manier waarop we geleerd hebben deze rol in te vullen
beinvloedt in vele situaties hoe we ons gedragen (Garret, 1987).
Interviews met jonge vrouwen over combinatie kinderen, huishouding en werk versterken dit

gegeven.

Meisjes over combinatie werk/huishouden, kinderen en schoolbeleving:

•     "I  talked  to  my friend ...  the  point is to  get enough money.  I shall only work two years  to  get my
own house decorated ... because he said to me: when you have kids you don't have to work
anymore. Imaydoitif I want but onlyinthe mornings ..."  (Peters,  1989:16).

•    "..   Look for a job .    I  imagine  it will give problems,  because  if my partner does  not want  to
cooperate  and  share  the  tasks,  than  I  will  be  left with  all  the  work .     the  care  of the  children.  and
I am forced to take a parttime job,  but  I  don't want  to do  that,  I will  not let that  happen"  (Peters,
1989:14).

•     "Most mothers, when looking back,  indicate their life courses are more a result of'biographical'
accidents than of conscious planning" (Peters.  1989:16)

•      "Ik wil  natuurlijk weI  een  keertje  trouwen...  ja,   't  lijkt  allemaal  nog  zo  ver  weg  hi.  Maar  ik denk

wel  es  van:  een  leuk huisje  kopen,  gezinnetje  stichten  en  zo.  Twee  of drie  kinderen,  dat  lijkt  me
wei zat.  Ik lijk dan ook een beetje  op mijn moeder.  Wie weet neem  ik wei een  baange,  maar ik wil

ook een  goede moeder zijn"  (De  Waal,  1989: 108)

Leerlingen, meisjes en jongens, uit de tweede fase voortgezet onderwijs, vullen hun toekomst en de
rot van vrouwen en mannen, in werk en huishouden, vanuit hun persoonlijke geschiedenis en
seksespecifieke bagage in zoals blijkt uit een aantal fragmenten uit opstellen over de economische

zelfstandigheid gezien door de bril van meisjes en jongens.

•     "Zoals  ik er nu over denk wil ik later niet trouwen om de doodeenvoudige reden dat ik bang ben

dat ik mijn man zou venvaarlozen, en m'n kinderen, als ik die dan heb. Maar stel nou eens dat ik
een man zou hebben. dan zou ik het heel leuk vinden als hij huisman zou worden.  Ik zie hem al
staan met een schort om en dan de ramen lappen en afstofen

Maar van mij mag hij ookwel buitenshuis werken, dat moet hij zelf maar weten."

•   "Ik vind eigenlijk dat de man de kost moet verdienen en de vrouw het huishouden doen. Zodat
als ik thuis kom het eten voor me klaar staat. De vrouw die ik ga trotmen moet natuurlijk wei

knap, aardig en handig zijn.  Of ik kinderen wil weet  ik nog niet,  dat ligt natuurlijk ook aan wat
de vrouw wil. Maar het lijkt me weI leuk buiten het huilen en luiers verschonen, maar daar is de
vrouw natuurlijk voor.

.
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•    "Maar later wil ik elektricien worden en wat meer verdienen.  Ik wil wei samenwonen maar niet
trouwen. Want trouwen vind ik ouderwets en het kost me teveel geld. Maar als ik ga samenwo-
nen  hoop  ik dat die vriendin dan wei werk heeft want het  is wei  makkelijker als je  alletwee  geld
verdient."

•    "Ik denk dat ik wel een baan zou nemen maar heeft mijn vrouw een betere baan dan stop ik en
zorg voor mijn kinderen en het huishouden. Waarom niet beiden werken? Ik vind dat er een
ouder  moet  zijn  die  huishoudelijke  dingen  doet  en  de  kinderen verzorgt.  Je  zou  na  een  paar jaar
als  de  kinderen  groter zijn  (ouder  dan zes jaar) wel een baan voor een paar uur kunnen zoeken."

•    "Dat de vrouw voor de kinderen zorgt en het huishouden doet is nu al een beetje ouderwets. Als
ik trouw en als ik kinderen krijg zou ik de taken verdelen, alleen zie ik een man niet de was doen
en  strijken,  dat zou  ik zelf doen.  De  kinderen verzorgen  moeten  we  allebei  doen.  Een  kind  heeft
een vader en een moeder nodig.  Deze taak is ook net zo goed voor de vader.  Een vrolm mag net
zo als een man carri&re maken. Ze kunnen allebei de kost verdienen en voor de kinderen zorgen
en tijd maken voor kinderen. Als ik carriKre maak zou ik geen kinderen nemen, het is veel te
moeilijk om kinderen en een wei vragende baan te hebben.
Ze  vragen  allebei  te  veel.   Ik vind  de  regel  "vanaf  1990  moet  iedereen  die  dan   18  jaar wordt  de
kost  verdienen,  ofje  nu  man  of vrouw  bent"  wei  goed.  Als  iemand  werkloos  is  geeft  die  het  te
vlug op om te solliciteren.  Dat is niet bij iedereen zo maar bij de meesten weI.  Ik vind het ook
goed voor de vrouw. Zo krijgt zij ook een zegstandig gevoel. Alleen zit er ook een nadeel aan,
als mensen geen goede opleiding hebben en werkloos zijn en proberen te solliciteren en er wordt
een hogere opleiding gevraagd sta je daar met lege handen.
Wat ik het liefst wil worden weet ik nog niet.  Precies nu gaat iedereen informatica en wiskunde
nemen omdat op dit moment deze vakken veel gevraagd worden. Zo meteen zitten deze beroepen
bomvol, dus deze vakken kies ik, denk ik niet.  Ik hou wel van reizen en dingen vertellen waar ik
ben geweest.  Ik zou wei reisleidster willen worden, nu de grenzen open gaan kan je ook in
andere  landen of in Nederland gaan tolken. Tolk dat lijkt mij ook weI wat.  Het is altijd handig
als je  Frans,  Duits en  Engels  kent.  Of een  eigen zaaide,  een winkel  of zo,  dat  lijkt me  ook heel
leuk"

•    "Tja, wat venvacht  ik van mijn toekomst?  Ik verwacht eigenlijk zoveel van mijn toekomst!  Maar
daarvan zijn ook veel droombeelden, daar droom ik alleen van, ze hoeven van mij niet echt te
gebeuren.  Ik wil alleen niet  in mijn toekomst alleen  huisvrouw worden,  dat kan altijd nog  als  ik
met pensioen ben.  Ikwit dus weI graag een  goede  baan..

"

•    "Vroeger zei ik altijd:  "Als ik later groot ben, word ik politieagent, dan ga ik boeven vangen." Ik
wilde dan spannende avonturen beleven en  in de  krant komen.  Maar ja,  na een tijdje vond  ik in
dat niet meer leuk dus ik wilde stewardess worden.  Lekker veel reizen, veel landen zien en veel
mensen ontmoeten. Dat leek me wel wat.  Maar toen ik daar goed over na ging denken leek het
me  minder leuk want je  bent altijd weg en je  hebt weinig vrije  tijd en op den duur wordt dat
natuurlijk ook saai. Dus ook geen stewardess meer ...

"

•     "Ik  hoop  weI dat  ik het Atheneum  af kan  maken  en  dan  naar een  school voor journalistiek gaan

en journalist worden.  Maar architect lijkt me ook wei  leuk of naar een modevakschool en dan
kleding ontwerpen.  Mij  lijkt zoveel leuk.  ik weet niet wat ik moet kiezen.  ik verzin er ook steeds
weer iets  nieuw bij.  In ieder geval wil ik later een  baan die je ook parttime  kunt doen zodat ik,
als  ik ga  trouwen en  kinderen  krijg.  de  taken met mijn man  kan verdelen.  Ik wil  op mijn  27e  of zo

niet al de hele dag het huishouden doen. Dat lijkt mij zo saai. Maar als ik kinderen heb wil ik
ook van ze kunnen genieten en ze goed opvoeden. Maar mijn man moet daar ook bij meehelpen"
(VI/AO, 1987:13-14)
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Leerlingen uit het basisonderwijs in Engeland verwoorden hun ideeen over vrouwen- en mannenrol-
len in de samenleving als volgt:

Interviewer    What are the best things about being a man?
Sean (7 jears,  1  month)  Men have money 'cos  they get a job.

Interviewer   :   Do  not women  get  a job?
Sean :   Sometimes,  but men  often  get jobs  more.

Andrew : (6 years,  11  months)  IIfyou are  a manl  there's  all sorts  of diferent jobs  you can  do
and women normally stay in the house. I'hd rather be outside.
(Short & Carrington, 1989.34)

Interviewer   :  Could things  be diferent?  Could we do  housework and women do  'tough' jobs?
Steve (11 years, 2 months) I'm not sure about men being able to do women's job because

men think that women were made to do housework.
Interviewer  :  Do you think that women are made to do housework?
Steve ·

Not really.

Interviewer :  But why do they do it then?
Steve: 'Cos men are more in charge and the woman often likes to please the man

(Short & Carrington, 1989:31)

Emma (9 years, 10 months) If women Irepaired carsl they might get it wrong.

Nathalie (9  years,  0 month)  But  if they were  taught they would not  get  it wrong.
Interviewer  .  Why are not women taught to do it?
Nathalie   Don't  know.

(Short & Carrington, 1989:20).

Ter illustratie van wat en hoe meisjes en jongens bij behandeling van hetzelfde thema in de les
waarnemen en ervaren volgt een dialoog tussen zevenjarige basisschoolleerlingen in het Duitse
onderwijs (Kaiser, 1986:19-20). De leerlingen waren bezig vorm te geven aan het reilen en zeilen
van een 'koekjes'-fabriek, zijn neerslag vindend in een reeks van tekeningen en ontwerpen. Opval-
lend blijkt de seksespecifieke inkleuring van de gespreksonderwerpen te zijn. Meisjes praten meer
dan jongens over de werkende mens. Zij schenken meer aandacht aan de sociale problemen, zoals
de arbeidsvoorzieningen en omstandigheden (licht, lucht, lawaai, werkdruk), tot aan kwesties van
gezinsinkomen bij werkloosheid of bij gebrek aan communicatie op de werkplek door het inzetten
van robots. Jongens geven de voorkeur aan meer op de techniek gerichte gespreksstof. Zij stellen
zich de vraag of de getekende verbindingspijpen en aanverwante onderdelen technisch functioneel
zijn. Uit hun beeldvorming over de wereld van de arbeid komt sterk naar voren, dat werken in een
beroep geld verdienen betekent en mensen hebben slechts een ondergeschikte rot in dat proces.

Dialoog: 'die Keks-Fabrik'
M:  Der  Backofen - Da wollen wir den  Keks  draufmachen.  Und das  hab ich jetzt immer gleiche

Kekse gemalt. Dann hab ich so'n Minnchen draufgemalt. Und dann hab ich C. gesagt, dass ich
das auch schoner jinde, wenn die  Keksdosen bunt sind, nicht nur so mit Bleistift.  Und dann
haben wir das so nach der Reihe gemacht.  Erst der Backofen, dann da die Kekse, dass sie kalt
werden und dann.

M:  Ja, erst die Backofen backen und dann da reintun. class die kalt werden, damit ... dahin schie-
ben und dann eimvickein in so'ne Packung und dann da reinlegen, da kann man die dann
kaufen.

M:   Hier kommen die Kekse durch und die Kartons rein.
M:   Und hier werden die dann unter die Tische gestellt.
M:   Das ist dann der Backofen, wo die dann ..
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M:  Hier ist auch noch'n Backofen.
M:   Und das sind dann die  Lampen, und das  is der ganze Teig, wo der fertig geknetet worden ist.
M:   Das ist der Chef der sitzt in seinem Buro. (Was macht er da?)
M:  Der schreibt Rezepte und so. (Was wollt iht noch malen?)
M:   kh wolite hier noch 'n Menschen hinmalen. (Was macht der Mann oder die Frau?)
M:  Der macht den Teig. (Was ist das?)
M:  Das sind die Turen. (Was war das?)
M:  Die.
M: Maschinen.
M:  Wo die Kekse so rauskommen.
M:   Und dann kommen die auch noch in den Backofen.
M:   Die sind da nur noch aus Knete.
M:   Da mussen wir noch'n paar Kekse hinmalen

J:    Das is der Backofen, und da kommen die Kekse rein, und die werden automatisch rausgeworfen
und in die Maschine. Und wenn da schlechte Kekse sind, gehen die hier und werden
zermanscht. Und dann kommen sie hier durch. Und dann kommen sie wieder in den Backofen,
bis die gut sind. Und dann geht's hier. Manche Kekse gehen hier rein. Da werden sie mit
Marmelade begossen.  Und die hier gehen mit Orangen und Schokoladenguss.  Und hier werden
alle  die  Kartons  hergestellt  und da  kommen  die  Kekse jetzt rein.  Hier  die  Marmeladenkekse  und
hier die Schokoladenkekse und die werden dann in Kartons abgefollt.

J:  Also hier kommen die Zutaten rein, hier kommt Salz und Zucker, hier Mehi, Eier, und das ist
die  Ruhrmaschine!  Und  hier  kommt  Milch rein.   Und wenn  alles  zusammengeruhrt  ist,  dan  kauft
das hier durch, und dann hier rein. Hier werden die Brotchen dann geformt, und dann laufen
sie hier runten. Oder fallen se da runter.  Und dann werden sie hier langgefahren. Und hier
fahren sie dann durch die Backstrasse. Und dann hier oben, da kommen sie noch mal runter,
und da werden sie da eingepackt, und dann ist da noch eine kleine Rollstrasse, und dann
kommen die da rein, und da ist ein Schornstein von der Backstrasse

J:   Hier kommen die Zutaten rein, da wird der Teig geruhrt, hier werden die Brdtchen geformt,
hier jliessen  sie  uber  das  Fliessband  und  werden  gebacken.

Bovengenoemde onderzoeksresultaten beschrijven de beel(len die meisjes en jongens hebben bij
gedragingen van werkende mensen tijdens een productieproces. Tevens geeft de studie aan, waar

door meisjes en jongens accenten gezet worden in de beeldvorming over de organisatie en uitvoe-

ring van het arbeidsverloop. Deze beeldvorming blijkt sekseafhankelijk ingekleurd te zijn.
In het onderzoek van Whisnant (1995) wordt aandacht geschonken aan het beeld dat meisjes en

jongens ten aanzien van elkaar en zichzelf hebben. De onderzoekster stelt aan 273 leerlingen,
varierend in leeftijd  van   12  tot  18 jaar  van  een  scholengemeenschap  in het Westen  van  het  land  de

vraag, hoe zij denken over de verschillen tussen meisjes en jongens. Door middel van een aselecte

gestratificeerde steekproef zijn de ingevulde vragenlijsten van 55 meisjes en 55 jongens verwerkt.

Uit het onderzoek blijkt dat de leerlingen over het algemeen instemmen met de volgende uitspraken:
• meisjes praten meer over kleding dan jongens;
• jongens praten meer over sport dan meisjes;
• meisjes praten onderling meer over gevoelens dan jongens;
• meisjes roddelen meer dan jongens;
• meisjes giechelen meer dan jongens;
• meisjes vechten minder dan jongens.

Verder constateert de onderzoekster in navolging van Hubbeling (1985) dat meisjes over zichzelf
denken dat ze kwetsbaarder zijn dan jongens en dat meisjes meer huilen dan jongens. Deze mening
wordt ook door de jongens gedeeld. Jongens en meisjes vinden dat meisjes meer roddelen dan
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jongens en jongens agressiever zijn dan meisjes. Opvallend is dat wat betreft de uitspraak 'meisjes
praten meer over gevoelens dan jongens' enige meisjes en jongens zeggen dat jongens minder dan
meisjes onderling over hun gevoelens praten, omdat ze bang zijn uitgelachen te worden en vrezen
dat wat ze vertellen doorverteld zal worden aan andere jongens.
Jongens denken dat favoriete gespreksthema's bij meer dan de helft van de meisjes onderwerpen als
'kleding', 'liefde', 'dieet' en 'gevoeligheid' zijn. Deze geanalyseerde voorkeur van meisjes staat in
schril contrast tot de mannelijke voorkeur voor gespreksonderwerpen als 'sport' en 'auto's'. Meisjes
spreken meer over problemen, vinden meisjes (69% van alle meisjes). Jongens denken daar verdeeld
over; 49% vindt 'problemen' een meisjesgespreksonderwerp, echter hetzelfde percentage jongens
vindt, dat beide geslachten hierover kunnen praten.
Meer dan de helft van de meisjes (62%) en van de jongens (51%) vindt dat zowel meisjes als
jongens met elkaar kunnen praten over seksuele kwesties.
lets meer dan een kwart van de meisjes (29%) en van de jongens (26%) is van mening dat meisjes
net zo goed kunnen bluffen als jongens.
Jongens en meisjes die wel vinden dat jongens onderling meer bluffen dan meisjes onderling,
voeren daarvoor de volgende argumenten aan:

Mee eens, omdat.
Meisje: "Ze zichzelf stoer vinden en willen laten zien hoe stoer."
Meisje: "Jongens altijd maar stoer doen. Ze willen dingen die ze niet eens kunnen waarmaken. Ze

lullen veel te veel en alleen maar om erbij te horen."
Meisje: "Jongens veel meer competitie onderling voeren."
Meisje:  "Ze dan groter kunnen doen tegen anderejongens, omdat ze zich waar moeten maken".
Jongen:  "Ze een reputatie moeten verwerven zodat ze minder snel problemen krijgen".
Jongen: "Ze stoer willen zijn; meisjes doen dat niet".
Jongen:  "We wel eens zeggen dat we iets beter kunnen dan iemand anders, wat eigenlijk niet zo is".

Over de verschillende beelden tot uiting gebracht in gedragingen, eigenschappen en persoons-
kenmerken die meisjes en jongens elkaar toeschrijven, noteert Whisnant (1995:147-148, 150) de
volgende uitspraken:
Ik vind dat er wel verschil is tussen meisjes en jongens omdat,

12-jarige meisjes:
• Jongens meestal een kinderachtiger gedrag hebben dan meisjes.
·     Dat gewoon zo is, meisjes en jongens zijn gewoon verschillend. De laatste jaren zijn de verschil-

len wei kleiner geworden. Drie verschillen zijn gedrag, karakter, manier van denken (iongens
denken meer praktisch).

·    Ze allebei over hele andere dingen praten en over hele andere dingen denken.
·    Ze niet gelijk zijn bijvoorbeeld ze hebben verschillende gewoonten.
•    Jongens zijn onaardiger tegen elkaar.

13-jarige meisjes:
•  Dat zo is. Lichamelijk, karakter (iongens zijn agressiever) en hobby's (jongens vissen, meisjes

niet).
• Meisjes serieuzer bij sommige dingen dan jongens en meisjes wat meer met hun uiterlijk bezig

ZUn.
•   Jongens en meisjes meestal andere interesses hebben, maar ik vind het dom als ze zeggen: "Dat

kan je niet, je bent een meisje".
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14-jarige meisjes:
·    Wij allebei van een verschillend geslacht zijn, nou hoeft dat nog niet zoveelte zeggen, maar onze

karakters zijn heel verschillend.
·    Jongens zijn drukker dan meisjes. Meisjes bekvechten altijd veel meer en jongens slaan er gelijk

op los. Meisjes zijn sneller volwassener dan jongens.
•     Heel vaak jongens zich natuurlijk anders gedragen. Als er geen verschillen waren, waren meiden

ook niet verliefd op jongens geworden. De verschillen zitten in: het gedrag (stoer), uiterlijk en
karakter.

17-jarige jongens:
• Meisjes anders reageren op dingen, en gevoeliger zijn voor alles.
·   Dat in de opvoeding ligt en dat is leuker, want ik val niet op stoere meisjes.
•    Maar niet erg veel en het verschil wordt steeds kleiner door emancipatie.

Dit   illustreert  wat door Fischer, Frankenhuyzen, Rojahn en Willemsen (1993:68) belicht wordt
wanneer zij vanuit een socio-cognitieve benadering van sekse wijzen op de hardnekkigheid van
sekse als sociate categorie. Zij stellen dat onze cultuur doordrenkt is van sekse, en dientengevolge
ook onze levens, hoofden en lichamen. Zij wijzen erop dat de psychologische implicaties van een
dergelijke opvatting nog weinig ter discussie zijn gesteld. In dit verband is het essentieel een ant-
woord te vinden op de vraag, waarom en onder welke omstandigheden sekse zo belangrijk wordt
gevonden en welke gevolgen dit heeft voor de communicatie tussen mensen van verschillende
sekse. Vanuit deze visie wordt de voorkeur uitgesproken voor een socio-cognitieve benadering,
waarbij de veronderstelling dat sekse een sociaal construct is, gekoppeld wordt aan cognities voor
persoonlijke ontwikkeling en functioneren. Hierbij is de aanname dat er prototypische kenmerken
van zo'n construct bestaan die diepgaande invloeden kunnen hebben op ons denken, ervaren en
handelen, omdat ze onze percepties en handelingen in sociale interacties structureren. In dit totale
proces zijn psychologische en sociologische krachten te onderscheiden (Geensen, 1984). Enerzijds
is er degene, die zich eigenschappen of een instelling (attitude) eigen maakt voor een toekomstige
rol, anderzijds vindt het Sociate proces van interacties plaats waardoor overgebracht wordt wat door
de maatschappij verwacht wordt. Het individu internaliseert, de maatschappij socialiseert.

1.6.2    School als socialisatiebron

Samen naar school gaan heeft een belangrijke functie in dit proces. De school kan worden gezien als
6dn van de socialisatiebronnen van leerlingen naast onder andere het gezin, buitenschoolse activi-
teiten, politieke partijen en massacommunicatiemedia. De socialisering van leerlingen wordt hier
begrepen als de overdracht van waarden en normen, opvattingen en oordelen door de school op
leerlingen. De persoonlijkheidsontwikkeling van mensen gebeurt in een maatschappelijke omgeving
waarin veel bronnen aanwezig zijn die voorbeelden leveren. Deze bronnen hebben mede invloed op
de geslachtsrolsocialisaties (Boeije & Dolle, 1986) Onder socialisatie verstaan we 'de latente en
manifeste' beinvloeding door het geheel van maatschappelijke omgevingsfactoren op de
persoonlijkheidsontwikkeling van de mens. In het socialisatieonderzoek kan men socialiseringspro-
cessen van socialisatieagenten onderscheiden. Onder socialisatieprocessen verstaan we 'het gehele
complex van processen waarbij mensen zich waarden, normen, cognities, houdingen, instellingen en
gedragswijzen eigen maken waardoor ze leren een deel van de maatschappij te zijn en waarbij het
gaat om een proces van persoonlijkheidsontwikkeling dat zowel het proces van vermaatschappe-
lijking als het proces van individualisering impliceert'. Geslachtsrolsocialisatie duidt het complex
van processen aan waardoor mensen van een bepaalde sekse kennis, opvattingen, houdingen en
vaardigheden verwerven waardoor zij een geslachtsidentiteit ontwikkelen. Geslachtsidentiteit heeft

betrekking op het gevoel, het bewustzijn, een man of een vrouw te zijn en legt als zodanig het
verband vast met de maatschappelijk toegeschreven rolpatronen van mannelijkheid en vrouwelijk-
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heid. Meulenbelt (1985:93) drukt deze relatie als volgt uit: "Zo is de geslachtsidentiteit de priv6-
ervaring van de geslachtsrol, en is de geslachtsrol de externe manifestatie, de publieke uiting, van de
geslachtsidentiteit".
In navolging van Schaapman (1994) gebruiken we in deze studie de term gender voor de invulling
van het sociaal geconstrueerde geslacht op basis van de beeldvorming over mannelijkheid en
vrouwelijkheid, ingegeven door de betekenis en de werking van sekse zoals tot uiting komt in
begrippen, taaluitingen en handelingen, in waarden- en normensystemen, in de maatschappelijke en

wettelijke organisatiestructuren, en zoals geoperationaliseerd wordt in gedrag van mensen. Kort
weergegeven 'social gender' en 'biological sex'.
Kohlberg (1966, 1974) interpreteert het proces van toe-eigenen van geslachtsrollen als het mecha-
nisme om modelvoorbeelden te imiteren. Hij gaat ervan uit dat de persoonlijkheidsstructuur de
resultante is van leerprocessen, die het kind in interactie met zijn omgeving doorloopt. De in de
sociale omgeving uitgekristalliseerde gedragsregels en waardeorientaties zijn constituerende elemen-
ten van de persoonlijkheidsstructuur. Van groot belang voor de persoonlijkheidsstructuur is het
zelfconcept, het beeld dat kinderen van zichzelf hebben of verkrijgen. Kohlberg neemt aan, dat
kinderen in hun ontwikkeling ontdekken dat hun sekse onveranderlijk is. Vervolgens beweert hij dat
de eerste zelfcategorisatie als meisje ofjongen door het kind voortkomt uit de lichamelijke verschil-
len, welke aanleiding zullen geven tot algemene geslachtsstereotyperingen. Het begrip zelfcategori-
satie betekent in dit verband dat kinderen op het moment waarop ze beginnen te denken de mens-
heid opdelen in twee geslachten. Deze twee geslachten corresponderen met hun respectievelijke
sekse en kinderen brengen zichzelf bij een van beide categorieen onder. Daarnaast hanteert
Kohlberg nog de twee volgende veronderstellingen die van belang zijn kinderen zijn naar waarde-
ring zoekende en waarderende wezens en zij streven naar consistentie. Op basis hiervan zullen zij
zich kenmerken toe-eigenen die in overeenstemming zijn met hun respectievelijke zelfbeeld. Met
andere woorden, iedereen heeft er behoefte aan om datgene te waarderen dat bij het eigen zelfbeeld

past. En gezien het streven naar consistentie zullen kinderen hun waardering voor de betreffende
kenmerken in overeenstemming brengen met de wijze waarop zij zichzelf zullen zien. Zich maat-
schappelijk ontwikkelen in deze zin is een interactief leer- en toetsingsproces waarbij individuen in

de omgang met anderen leren en ontdekken wat goed en juist is voor hen in de samenleving en
daarom nastrevenswaardig. Het zich ten gevolge van dit proces ontwikkelende geslachtsrollen-

patroon is de bundeling van samenhangende cognities en handelingspatronen, die individuen als
dragers van een sekse naar hun omgeving tot uiting brengen als gevolg van normen en verwach-
tingen in die omgeving over het beeld van mannelijke en vrouwelijke sekse (Tielman, 1982). Deze
geslachtsrollenpatronen worden vaak nader gespecificeerd in stereotypen. Onder seksestereotypen
verstaan we plaatjes in ons hoofd, veronderstellingen die mensen ten aanzien van een sociale

categorie bijvoorbeeld vrouw of man hebben (Top & Heesink, 1992:6). Deze beelden zijn ontstaan

op basis van de verwachtingen die we hebben over eigenschappen en kenmerken van vrouwen en
mannen. Deze eigenschappen en kenmerken kunnen bij voorbeeld persoonlijkheidskenmerken zijn,
maar ook uiterlijke kenmerken of typerend geachte gedragingen (Willemsen, 1993:8). Beelden  over

mannelijkheid en vrouwelijkheid worden in en door cultuur gevormd en zijn plaats en tijdgebonden
(Van Drenth, Van Essen, Lunenberg, 1995:16). De aan beelden van mannelijkheid en vrouwe-

lijkheid gerelateerde verwachtingen van deelnemers aan (non)verbale communicatie beinvloeden
elkaar in de interactie. Door het interactieve proces in het waarnemen van personen en het identifi-
ceren van personen  als  man of vrouw, bij voorkeur op basis van fysieke kenmerken of eigenschap-

pen, worden de contouren van de beelden van vrouwelijkheid en mannelijkheid scherper aangezet.

Muhlen-Achs (1987) stelt dat onderwijsgevenden in het voortgezet onderwijs vanuit verschillend

perspectief naar jongens en meisjes kijken. Zij nemen waar op basis van hun eigen voorstellingen en
(voor)oordelen. Vanuit hun geslachtrolsocialisatieachtergrond reageren ze volgens bepaalde
verwachtingspatronen en cognities. Daarbij ontstaat een persoonlijkheidsbeeld van het meisje of de
jongen, dat minder met het waargenomen kind te maken heeft, maar veel meer met de waarnemende

persoon. Een verklaring kan zijn, dat het de onderwijsgevende in de normale routineuze gang van
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zaken op school meestal  aan tijd ontbreekt, belangstelling te tonen  voor elke jongen of meisje apart
of om ze persoonlijk te leren kennen. Ten gevolge van deze verkorte waarneming ontstaan generali-
serende stereotiepe beelden. Deze beinvloeden zowel het lesgeven als het les krijgen. De relatie met
de klas wordt seksespecifiek ingekleurd. Een van deze seksespecifieke beelden is, dat goede presta-
ties van meisjes vooral op vlijt en inzet terug te voeren zijn en die van jongens op begaafdheid en

aanleg. Meisjes zijn eerder aan hun plafond, jongens ontwikkelen zich nog verder. Docenten ervaren
jongens als interessant en creatief. Meisjes eerder als saai en minder ondernemend. Cruciaal bij deze
dichotomiserende voorstellingen is het effect van de self-fulfilling prophecy. Jongens en meisjes
ontwikketen zich in hoge mate volgens het verwachtingspatroon en de houding van de leerkracht ten

opzichte van hen (Kubli, 1987:80). Van der Kley (1983) introduceert het begrip 'schoolse identitei-
ten' op basis van een kritische doordenking van het Pygmalioneffect (Rosenthal & Jacobsen, 1968).
Kenmerkend voor zijn interpretatie van dit begrip is de nadruk die hij legt op de betekenisverlening
van interactie-interventies in communicatiesituaties. Volgens hem wordt de 'schoolse' realiteit

geconstitueerd door de verwachtingen van de onderwijsgevenden. Op deze realiteit reageren de
leerlingen. Schoolse identiteiten ontstaan doordat in elke situatie, waarin mensen handelen, ze een
beeld van zichzelf vormen, van elkaar en van de situatie. Dit handelen wordt geleid door regels.
Regels is te duiden als een sociologisch begrip. Gewoonten geven aan een bepaalde interactiesituatie
kleur. Het opsteken van een vinger, het geven van beurten, het verwachten van een antwoord op een
vraag, het reageren op (non)verbale signalen van de onderwijsgevenden zijn handelingen die van
tevoren afgesproken en geregeld zijn. Leerkrachten reageren vanuit hun eigen socialisatie anders op
eigenschappen van jongens en meisjes (De Voogd, 1993:45-54), daarmee samenhangende toe-
komstorientatie, keuzebegeleiding en beroepskwalificatie (Dolle-Willemsen & Rodenburg-Smit,
1993b). In een studie naar het ontstaan van sekse-ingekleurde schoolidentiteiten in Australische
basisscholen tracht Clark (1989:4) door middel van interviews met leraren en leerlingen de rituelen
en attitudes die bijdragen aan het tot stand komen van 'sekseongelijkheid' te traceren. Zij conclu-
deert dat in een leerlinggeorienteerde onderwijsvisie seksestereotypering nadrukkelijk ingebed is.
De volgende aspecten zijn met name problematisch:
·    het begrip de ideale leerling;
•   de waargenomen rol van de 'natuur' in het ontstaan van tussen mannen en vrouwen verschillend

gedrag en houding;
•   het concept van kinderen als 'unieke individuen';
·   de mening dat het gedrag van kinderen het resultaat is van autonome en vrije keuzen en beslis-

singen.

Dekkers en Smeets (1982:71) geven de volgende beschrijving van eigenschappen en leeractiviteiten

van meisjes en jongens gezien vanuit de optiek van leerkrachten in het basisonderwijs als resultaat

van een literatuurstudie (nationaal en intemationaal):
"De leerlingen krijgen op de basisschool meer positieve of neutrale opmerkingen dan kritiek
Jongens krijgen meer kritiek dan meisjes. De kinderen worden meer geleid door de leerkracht dan
in de  hogere lee,jaren,  in het bijzonder meisjes. De wouwelijke leerkracht organiseert zelf meer

activiteiten dan de mannelijke leerkracht in de hogere leerjaren
De gevolgen hiervan zullen zijn: bij meisjes wordt een afwachtende houding gestimuleerd: het

zelfontdekkend vermogen van meisjes kan minder goed ontplooid warden dan bij jongens; meisjes
leren niet kritisch te staan tegenover hun eigen vaardigheden en leerprestaties, doordat meisjes niet
leren met kritiek om te gaan, zal de faalangst toenemen. Dit alles heeft tot gevolg dat meisjes een

consumerende afhankelijkheidsrelatie hebben met de leerkracht in plaats van een productieve en
onafhankelijkheidsrelatie. Jongens krijgen binnen kieuterschool en eerste leerjaren van de lagere
school iets meer vrijheid om zelf te experimenteren, doordat ze minder geleid worden door leer-
krachten; jongens krijgen meer kans om hun zelfontdekkend vermogen te ontplooien; leren in een
vroeg stadium om te gaan met zowel kritiek als goedkeurende opmerkingen; leren dat leerkrachten

hen ondanks slecht gedrag toch mogen.
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In de hogere lee,jaren van het basisonderwijs verschuift het beeld enigszins, mede onder invloed
van de samenstelling van het lerarenteam. Jongens worden signijicant vaker geevalueerd, krijgen
zowel meer goedkeuringen als kritiek De leerkrachten zullen in het algemeen ook wat minder
activiteiten organiseren. De gevolgen hiervan voor meisjes zullen zijn: meisjes zullen, zolang ze
instructies van leerkrachten krijgen, weinig problemen hebben met het uitvoeren van bepaalde
taken.  Meisjes zullen in tegenstelling tot jongens de  grotere vrijheden  bij  mannelijke  leerkrachten
minder  goed weten  te  benutten,  omdat ze  basisvaardigheden  missen.  De  verschillen  tussen jongens
en meisjes zullen eerder toe- dan afnemen
Uit het Bit dat leerkrachten meer 'werk'-gesprekken voeren met jongens, zou afgeleid kunnen
warden dat jongens meer als gelijke partners geaccepteerd warden dan meisjes. Meisjes zijn
degenen die opgedragen taken uitvoeren. Hoewel een weinig pretentieus, menen we te moeten
concluderen dat leerkrachten er mede toe bijdragen, dat jongens meer uitgedaagd worden dan
meisjes  om zelf iets  te  ondernemen  of te  onderzoeken.  Jongens  worden  meer  dan  meisjes  gedwongen
om hun leerprestaties te optimaliseren. Leerkrachten bevorderen dat jongens beter met kritiek
kunnen omgaan dan meisjes; de meeste kritiek die meisjes krijgen is onoplosbaar omdat hun
capaciteit in het geding is.

.

Begin tachtigerjaren heeft Jungbluth (1981:141-157) onderzocht welke percepties en verwachtings-
patronen onderwijsgevenden in het basisonderwijs (klas vijf en zes) en in het voortgezet onderwijs
hadden over meisjes en jongens in het onderwijs en hun deelname aan het onderwijs. In tabel  1.10
geven de percentages aan hoeveel procent van de onderwijsgevenden de uitspraken onderschreven.

Tabel 1.10 Uitspraken onderwijsgevenden

Meisjes zijn ijveriger (58%) Ze zijn zelfwerkzaam
Ze leveren hun werk graag verzorgd en netjes af
Ze zijn meer geneigd om gebrek aan aanleg te compenseren door extra inzet

Meisjes zijn kwetsbaarder (63%) Ze zijn emotioneler
Ze zijn zorgend en verzorgend
Ze zijn eerder ontmoedigd

Meisjes zijn volgzamer (54%) Ze zijn stiller
Ze zijn beleefder
Ze zijn hulpvaardiger
Ze zijn oplettender
Ze hebben meer aanpassingsbereidheid

Meisjes zijn dommer (55%) Ze hebben minder aanleg tot het oplossen van abstracte problemen en sommen
Ze zijn minder vindingrijk
Ze staan minder kritisch tegenover de aangeboden leerstof

De onderwijsgevenden vonden voor meisjes respectievelijk jongens de volgende aanpak geschikt.
De percentages geven aan hoeveel procent van de docenten de aanpak onderschreven.
Zo wordt voor meisjes de volgende aanpak geschikt geacht:
•    rekening te houden met hun emotionaliteit (46%);
•   opdrachten te geven met een (ver)zorgend aspect (40%);
•   het werk mede te beoordelen op grond van opmaak en uiterlijke verzorging daarvan (39%);
•     bij goede prestaties erop verdacht zijn dat zij niet uit belangstelling voor de stof maar uit sympa-

thie voor de docent(e) resulteren (34%)
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Voor jongens wordt als aanpak meer geschikt geacht:
•    hen te adviseren om wiskunde of techniek te kiezen (15%);
·      bereidheid te tonen om leerstof ter discussie te stellen (25%);
·      vasthoudendheid te eisen  bij de verwerking van moeilijke  leerstof (22%)

Sikes (1991:151) vroeg begin negentiger jaren aan Engelse aanstaande basisschoolleerkrachten welk
gedrag zij verwachten, dat jongens, meisjes of beiden ten toon spreiden in de klas. De antwoorden
tezamen met de percentages worden hieronder weergegeven. Van meisjes wordt verwacht dat zij
behulpzaam (64%), netjes (46%), rustig (46%), gevoelig (46%), gehoorzaam (43%), passief (37%)
zijn en zich keurig gedragen (26%). Van jongens wordt verwacht dat zij roekeloos (61%), slordig
(54%), brutaal (48%), moedig (41%), luidruchtig (38%), ondeugend (25%), druk (13%) en alert

(26%) zijn.
In een onderzoek, gedaan onder Belgische basisschoolleerkrachten (Ministerie van Onderwijs,
Belgie, 1990:19-20), werd de onderzoeksvraagstelling "In hoeverre neigen onderwijsgevenden ertoe
om bij voorbaat aan te nemen dat meisjes andere eigenschappen vertonen dan jongens?" beant-
woord zoals in tabel  1.11 is weergegeven.

Tabel 1.11 Gemiddelde scores van basisstereotypen die door de respondenten geduid werden als
jongenskenmerken, respectievelijk meisjeskenmerken (n = 246) *)

jongens meisjes

1. stoer 2.65 1. jaloers 5.07

2. wild 3.06 2. volgzaam 4.82

3. agressief 3.38 3. stil 4.71

4. brutaal 3.45 4. ijverig 4.64

*)  De schaal loopt van  1 (uitsluitend jongenskenmerk) tot 7 (uitsluitend meisjeskenmerk).

De onderzoeksresultaten laten zien dat onderwijsgevenden er inderdaad toe neigen bepaalde eigen-

schappen 'als meer voorkomend bij jongens', dan wel als 'meer voorkomend bij meisjes' aan te
wijzen.
Hierbij worden de volgende criteria gebruikt om de eigenschappen te selecteren:
• neutraal : indien de gemiddelde score ligt tussen 3.50 en 4.50
• stereotiep voorjongens : gemiddelde score < 3.50
•   stereotiep voor meisjes : gemiddelde score > 4.50

De ondervraagden konden de eigenschappen situeren op een schaal van 1 (uitsluitend bij jongens)
tot 7 (uitsluitend bij meisjes).
Dezelfde criteria gelden voor de analyse van de antwoorden in tabel 1.12 op de vraag: "In hoeverre

neigen onderwijsgevenden ertoe gedragingen van leerlingen seksestereotiep te duiden?"
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Tabel 1.12 Gemiddelde  scores van de basisstereotypen die door de respondenten geduid werden
als jongensgedrag respectievelijk meisjesgedrag (n = 246)  *)

jongens meisJes

1.         Aanleg voor techniek 3.34 1. Het werk graag verzorgd en net aileveren 5.22

2.     Emotioneel reageren 5.00

3. Belangstelling tonen voor zorgende en 4.87
verzorgende activiteiten

4.         Gebrek aan aanleg compenseren door 4.60
extra inzet

5. Behoefte hebben aan een persoonlijke 4.60
relatie met de docent(e)

*)     De schaal loopt van  1 (uitsluitend jongenskenmerk) tot 7 (uitsluitend meisjeskenmerk).

Voor het Nederlandse basisonderwijs hebben Van Paridon en Vlug (1989:83-85) hiermee in
overeenstemming zijnde resultaten verkregen, zoals blijkt uit hun onderzoek naar het (h)erkennen
van verschillen tussen meisjes en jongens in klassensituaties door leerkrachten.
Zij stellen onder meer vast dat leerkrachten bepaalde verschillen in gedrag en eigenschappen
herkennen, zoals: meisjes maken meer versieringen in hun tekeningen dan jongens, meisjes gaan
naast meisjes zitten wanneer zij vrij mogen kiezen. Jongens doen dit ook. Voorts zijn jongens in de
ogen van hun leerkrachten agressiever. Uit het onderzoek blijkt tevens dat er verschillen zijn die niet
herkend worden door de meerderheid van leerkrachten. Leerkrachten ervaren niet dat jongens vaker
in een gesprek komen met iets nieuws, dat jongens ook meer aandacht vragen en dat de aandacht
van jongens voorts moeilijker vast te houden is dan die van meisjes.
Leerkrachten nemen niet waar dat meisjes meer respect voor de autoriteit van de leerkracht vertonen
dan jongens, ook niet dat als meisjes de basisschool binnenkomen ze doorgaans ietwat passiever en
meegaander zijn en zich beter kunnen aanpassen aan de schoolsituatie dan jongens.

Onderwijsgevenden kennen oorzaken of beweegredenen toe aan het leergedrag en de leeractiviteiten
van de leerlingen in het onderwijs. Deze attributie kan een gevolg zijn van interne (persoonlijke)
factoren of externe (situationele) factoren. Het waarnemingspatroon van onderwijsgevenden be-
invloedt hun interacties met leerlingen in de klassencontext, hetgeen weer de prestaties van de
leerlingen beinvioedt. De manier, waarop leerlingen hun succes of hun falen duiden heeft weer een

uitwerking op hun inzet en de hoeveelheid beschikbare energie voor schoolse inspanning.

1.6.3     De ontwikkeling van het zelfvertrouwen van meisjes en jongens in het onderwijs

Binnen het onderwijs worden leerlingen, meisjes en jongens, met een groot aantal waarden en
normen geconfronteerd. School, gezag, milieu, gezin, leeftijdgenoten, beroepsperspectief en
vervolgopleiding kleuren deze confrontatie in. Binnen het schoolse socialisatie- en ontwikkelings-
proces naar volwassenheid zoeken en vinden jonge mensen de ruimte om situaties rond het eigen ik
te creeren, waarin zij kunnen experimenteren met andere waarden- en normenpatronen. Hierbij
gernspireerd of geremd door biologische veranderingen en maatschappelijke rolverwachtingen, die
deels samenhangen met de school als sociaal systeem en deels met de biosociale status van jon-
geren, meisjes en jongens, in gezin, vrije tijd, vriendenkring of buitenschools werk.  In dit eigen  leer-
en leefdomein proberen zij politieke, religieuze en psychologische ideeen op zichzelf en anderen uit.

Uitdagend en toetsend bouwen zij een zelfbeeld op en leggen een fundament voor het zelfconcept,
het gevoel van eigenwaarde en het zelfvertrouwen. Theorieen over het opbouwen, modificeren en
veranderen van een consistent zelfconcept onderkennen drie dimensies in dit construct: het gevoel
van eigenwaarde, het inschatten van het eigen kunnen en de prestatiekracht en de angst om te
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mislukken (Horstkemper, 1987:24). De onderzoekster sluit zich aan bij de opvatting van Fend e.a.
(1976). Zelfbewustzijn is dan te definieren als het hebben van een meer of minder vertrouwen van
een leerling in zichzelf om zich waar te kunnen maken in situaties waarin het aankomt op het
leveren van gevraagde prestaties. De school als actor draagt bij tot het vormen en verankeren van het

zelfbewustzijn. School confronteert leerlingen met succesbelevingen en falen. Dit interactieve
proces tussen leerkracht en leerlingen is een complex systeem van interpsychische verwer-

kingsmechanismen. Een sekseadequaat en -inclusief curriculum bernvloedt dit proces op een
evenwichtige manier zowel naar meisjes als naar jongens toe. Fend (1976:375) motiveert dit als
volgt: "Wie een gering zelfbewustzijn heeft ....(....) die heeft niet alleen angst voor en een gering
vertrouwen in het aanvaarden van nieuwe taakstellingen, maar die kan ook ertoe neigen, de reeel

plaatsgevonden succeservaringen negatief te interpreteren. In het ergste geval is bijvoorbeeld een
weinig zelfbewuste leerling zo selectief in het verwerken van aan school gebonden positieve
informatie over zijn of haar prestaties geworden, dat ook duidelijk voelbare succesindicatoren zo
geneutraliseerd worden, dat zij niet tot versterking van het eigen gevoel van zelfwaarde bijdragen....
Een hoog zelfbewustzijn bestaat derhalve daarin, dat positieve informatie ten behoeve van het
beoordelen van zichzelf geaccentueerd en negatieve signalen weggefilterd worden" (geciteerd in
Horstkemper, 1987:25). In het onderzoek van Horstkemper naar de relatie tussen school, geslacht en

zelfvertrouwen probeert zij antwoorden te vinden op de volgende vragen:

•  Hoe ontwikkelt zich het zelfvertrouwen van leerlingen in de beginklassen van het voortgezet
onderwijs in Duitsland (vanaf tien jaar)? Verschillen jongens en meisjes hierin?

• Welke invloed heeft schoolsucces op het opbouwen van het zelivertrouwen? Welk effect heeft
de feedback van goede leerresultaten op dit ontwikkelingsproces?

•  Is er een verband te constateren tussen de interactiepatronen van de leerlingen onder elkaar en
van de leerkracht naar de leerlingen, en het opbouwen van het zelivertrouwen? Is dit bij jongens
en meisjes verschillend?

•   Hoe schatten leerlingen het klassenklimaat in?
•    Wat ervaren zij als negatief in de onderwijsgevende/leerling-interactie?

Gedurende drie jaren werden 1.600 leerlingen van middenscholen in Hessen gernterviewd  met
behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten. In dit Iongitudinale onderzoek - het eerste in zijn soort
in  Duitsland  - doen jongens en meisjes  in de leeftijd  van  10  tot  16 jaar uitspraken over schoolse

socialisatieprocessen die bijdragen tot het versterken of het afnemen van hun zelfvertrouwen. Het

verloop  van deze processen binnen de school  laat het volgende model (schema  1.13)  zien.  In  dit
model - een gemodificeerde vorm van het door Ulich (1980) ontworpen sociaal-psychologisch
concept van schoolse socialisatieprocessen - worden de hierop invloed hebbende factoren en
mechanismen systematisch weergegeven. Centraal in dit model staan de schoolse interactieproces-
sen die op hun beurt weer beinvloed worden door buiten- en binnenschoolse leer- en leefervaringen

(Horstkemper, 1987:36).
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Schema  1.13    Sociaal-psychologisch  model van  schoolse  socialisatieprocessen

Buitenschoolse Schoolse
socialisatie- )          socialisatie-

condities condities

V

Interacties
i     onderwilsgevende/leerling     C

melsjes en jongens

V

Socialisatie- <
effecten

Door middel van haar onderzoeksinstrument probeert de onderzoekster vat te krijgen op diverse
elementen van het hierboven geschetste sociaal-psychologisch georienteerde model van Ulich
(1976). De elementen  die  geanalyseerd  zijn:  gevoel van eigenwaarde, negatief zelfbeeld met betrek-
king tot het leveren van schoolse prestaties, faalangst, het negatief ervaren van de interactie tussen

onderwijsgevende en meisjes en jongens, en een positief oordeel over het klassenklimaat.
Over het geheel genomen komt zij tot de conclusie dat een stijging van het zelfvertrouwen bij alle
leerlingen tussen de vijfde en de negende klas plaats vindt, met dien verstande dat er een significant
verschil tussen meisjes en jongens te zien is (Horstkemper 1987:134,135,157,162).
Bij jongens neemt het vermogen tot het zelf kunnen inschatten van eigen schoolse prestaties toe,
vergeleken met meisjes. Jongens uiten zich in mindere mate dan meisjes over hun angst op school te
falen. Gevoelens van eigenwaarde zijn in sterkere mate aanwezig bij jongens dan bij meisjes. Van
grote invloed op de ontwikkeling van het zelfvertrouwen van meisjes is de relatie met de
onderwijsgevende. Vooral meisjes willen door onderwijsgevenden gewaardeerd worden. Opvallend
is de betekenis van het omgaan onderling tussen meisjes en meisjes, jongens en jongens. Jongens
ontwikkelen door het omgaan met jongens meer hun zelfbewustzijn dan meisjes met meisjes
(Horstkemper 1987:216).
Ofschoon de meisjes op school duidelijk meer succes hebben dan jongens (zij zitten vaker in een
hogere niveaugroep), en ofschoon zij tendentieel de betere cijfers krijgen, hebben de succesvolle

schoolprestaties geen invloed op het opbouwen van het vertrouwen in eigen kunnen.
Het verschil  in de toename van het zelfvertrouwen tussen jongens en meisjes wordt zelfs in de loop
van de Sekundarstufe I (te vergelijken met eerste fase voortgezet onderwijs) groter.
Meisjes hebben de neiging meer mislukking- dan succesgeorienteerd te zijn tijdens hun school-

loopbaanpad. In Nederland heeft Neuwahl (1993:163-176) onderzoek gedaan naar de betekenis die
leerlingen geven aan diverse gradaties van feedback, waarbij zij ook tot de conclusie komt, dat
jongens een hogere score op eigenwaarde hebben dan de meisjes en er verschillen in gevoel van
eigenwaarde en eigen kunnen tussen beide geslachten zijn aan te tonen.
Om kort te gaan, schoolsucces en het beleven van succesvolle leerprestaties hebben een verschillen-
de waarde voor meisjes en jongens bij het opbouwen van zelfvertrouwen en subjectieve taakwaarde-
ring.
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In dit verband is in de laatste jaren veel geschreven over plaats, inhoud, elementen en controle van
het formele curriculum. Bell (1973) geeft de volgende definitie: "Het formele curriculum is het
aanbod van sociaal gewaardeerde kennis, kunde en houdingen, beschikbaar gemaakt voor leerlingen
door middel van een verscheidenheid aan mogelijkheden gedurende de tijd dat ze op school, college
of universiteit zijn". Datgene dat door middel van een verscheidenheid aan mogelijkheden beschik-
baar wordt gemaakt kan bewust zijn gepland of gebeuren zonder duidelijke intentie. Toen de
National Union of Teachers in Groot Brittannie richtlijnen voor het terugdringen van seksisme op
scholen publiceerde, bevatte de samenvatting de volgende verklaring voor de leerkrachten, waarbij
het accent vooral gelegd werd op het gedeelte van het leeraanbod dat niet bewust door leerkrachten
gepland is en dat ook vaak verborgen is of blijft voor de leerkrachten:

"Het verborgen curriculum is de manier waarop scholen hun overtuigingen, waarden en mentalitei-
ten op leerlingen overdragen  buiten  het formele curriculum om.  Het verborgen curriculum  is  niet
opzettelijk goorgenomen of gepland. Dit maakt de beinvioeding des te groter, daar leraren en
leerlingen zich niet altijd bewust zijn van de verborgen boodschappen die overgebracht worden in
het dagelijkse schoolleven. Identificatie van het verborgen curriculum is een belangrijke stap in het
ondervangen van seksisme in het onderwijs. Het speelt een belangrijke rol in het tot stand komen
van het karakter van de school. het leerklimaat en de schoolethiek" (N.U.T..  1988:12, geciteerd in
Harding, 1993:15)

Het document identificeerde 'voor de hand liggende categorieen' waar het mogelijk is gegevens te
verzamelen om aan degenen, die zich ervan bewust zijn, instrumenten te geven om ongelijke
behandeling in de dagelijkse gang op school te voorkomen. Enige van deze gebieden zijn: positie
van de staf, vakkenpakket, toetsingsprocedures en verantwoordelijkheden, gebruik van benodigdhe-
den en faciliteiten en opties op vervolgopleidingen. De categorieen blijken grotendeels afkomstig uit
onderzoek in middelbare scholen, waar, inderdaad, de meeste interventieactiviteiten hebben plaats-
gevonden (Harding, 1993). Door de aandacht te richten op de basisschool identificeerde Whyte
(1983) andere gebieden die bijdragen leverden aan het verborgen curriculum. Gebieden die mis-
schien niet zo gemakkelijk te observeren waren. Whyte onderzocht de 'gewone schoolactiviteiten en
werkwijzen die de seksen verdelen en onderscheiden'. Deze bevatten enkele van de hierboven
genoemde gebieden. De klaslokaalcategorie was uitgebreid met verwachtingen van de leerkracht,
patronen in leerkracht/leerlingen-interactie en informele interacties tussen leerlingen binnen de klas
of daarbuiten. Clark (1989) geeft een reflectie op het onderzoek gedaan op basisscholen van vier
schoolsystemen in Australie en putte uit 'Walkerdine's studie in het Verenigd Koninkrijk van Groot
Brittannie' (Walkerdine, 1986). Zij had moeite onderscheid te maken tussen basisschool en middel-
bare school toen zij een denkkader voor de discussie over geslachtsrollenproblematiek aan het
construeren was. Zij stelde: "Middelbare scholen worden waarschijnlijk meer beinvioed door
kwesties van visies op ondenvies, vervolgopleiding, werkgelegenheid en curriculumrichtlijnen, en
basisscholen waarschijnlijk meer door omgevingsfactoren, fasen in de ontwikkeling van het kind en
vragen die relateren aan de pedagogische taakstelling van de onderwijsgevende". In de Verenigde
Staten rapporteerde Dweck en Goetze (1978) over interactie in de basisschool die leidde tot
'onzekerheid in het vermogen om te leren' bij meisjes. Het onderzoek richtte zich op de ongunstige,
negatieve feedback van de leerkracht naar de leerling toe. Jongens ontvingen meer negatieve feed-
back dan meisjes, maar een groot gedeelte van deze feedback naar jongens had betrekking op hun
gedrag dat niet aan het werk relateerde. Op hun werk geuite kritiek impliceerde dat de fout lag bij
onzorgvuldigheid, slordigheid of gebrek aan inzet. De meisjes ontvingen in het algemeen minder
negatieve kritiek omdat zij minder om correcties van gedrag vroegen. Het grootste gedeelte van de
negatieve feedback die zij ontvingen relateerde aan hun werk, en, daar bijna niemand van de meisjes
kon worden beschuldigd van verspilling van tijd en van onzorgvuldigheid, verwees het grootste
gedeelte naar hun capaciteiten.  Door dit alles bleef het zelfbeeld van de jongens  hoog. Zij kregen de
boodschap dat zij bee konden presteren als ze zich meer inzetten, terwijl de meisjes een gevoel van
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hulpeloosheid aanleerden door de boodschap dat zij niet in staat waren beter te presteren. Een deel
van de traditionele geslachtsrolsocialisatie wordt door de school voor haar rekening genomen. Het
onderwijs, de leerkracht en de onderwijsmethoden sluiten aan bij een stereotiepe rolverdeling tussen
vrouwen en mannen en versterken deze daardoor. Verschillen in schoolervaringen veroorzaken
seksespecifieke attributiepatronen. Deze hebben invloed op het zelfvertrouwen en lijken samen te
hangen met het vakgebied. Meisjes hebben meer vertrouwen in hun taal, jongens in hun wiskunde-
prestaties. De invloed van faalangst en verwachtingspatronen ten aanzien van eigen kunnen in een
bepaald   vak op school- en toetsprestaties is minder duidelijk (Dekkers,   1993;  Pijl  &  De  Rouw,
1994).

In de basisschool waardeert en versterkt de leerkracht de op samenwerking gerichte kwaliteiten van
meisjes, daarentegen worden hun leerprestaties als zijnde het resultaat van hard werken gezien en z6
door de leerkracht gewaardeerd. Het strijdige, uitdagende gedrag van jongens wordt als interessanter
en leidend tot toekomstig of huidig succes gezien. De ontwikkeling van het kind wordt door veel
basisschoolleerkrachten geinterpreteerd als het ontplooien van een unieke persoonlijkheid. Zij zijn
bezorgd om het persoonseigen ontwikkelingsproces van het kind tegen te werken of te frustreren.
Zij  plannen een reeks van activiteiten om leerprocessen te stimuleren en observeren dat jongens en
meisjes verschillend reageren. Vervolgens veronderstellen zij dat het een natuurlijke ontwikketing is
dat kinderen 'vrij' zijn om te kiezen en te beslissen, om datgene wat zij nodig hebben uit een
leersituatie te halen. Er wordt niet onderkend of erkend dat binnen een vaak onzichtbaar kader van
seksestereotypering leerresultaten tot stand komen. Zinnecker (1973) wijst erop, dat juist leer-
krachten in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs door het exploiteren van deze aan sekse

gerelateerde eigenschappen zoals vlijt, orde, meegaandheid en gehoorzaamheid niet de meest

geschikte eigenschappen van meisjes stimuleren, die nodig zijn voor het opdoen van sociaal en
maatschappelijk verantwoorde leerervaringen in het kader van het beroepskeuzeperspectief, noch
voor het werken aan een maatschappelijke carritre, het maken van eigen levenskeuzen en die
bepaald niet bijdragen tot een positief en sterk zelfbeeld, constructief zelfvertrouwen en gevoel van

eigenwaarde.
Enders-Dragasser en Fuchs (1987) hebben als een vervolgstudie op recent Anglo-Amerikaans
onderzoek, interactiepatronen in verschillende schooltypen voor primair en secundair onderwijs
geanalyseerd. Tevens werd de onderwijsgevende geinterviewd. Naast bevestiging van reeds eerder

gevonden resultaten hebben zij ook vastgesteld dat jongens als groep de neiging vertonen, de
vaardigheid en kundigheid van meisjes en vrouwelijke leerkrachten in twijfel te trekken. De bereid-
heid tot samenwerken en de grotere openheid van meisjes in het klassengesprek waren voor de
vrouwelijke leerkrachten van grote waarde bij het lesgeven. Deze coliperatieve instelling van
meisjes werd echter niet gewaardeerd als een bijdrage tot de vakinhoud of interactie. Meisjes leren

op deze wijze dat zij door h,in manier van deelnemen aan het onderwijs voldoen aan het traditionele
construct van vrouwelijkheid. Zich hier naar voegen betekent erbij horen, geen energie steken in
handelingen die leiden tot vervorming van algemeen aanvaarde beelden. Verborgen boodschappen

ontvangen de meisjes in deze wisselwerking tussen lerende en onderwijzende. Meisjes vertalen het
niet-krijgen van feedback op hun bijdrage aan het interactieproces in begrippen als niet gewaardeerd
worden, niet kunnen, niet belangrijk genoeg om aandacht aan te schenken of om naar te luisteren.
"Juist de voorwaarden waaraan meisjes als meisje en als leerlinge moeten voldoen en er goedkeu-
ring voor krijgen, passiviteit, orde, netheid en dergelijke zijn tevens de eigenschappen die in het
algemeen negatief gewaardeerd worden bij verdere marktgerichte studie en beroepskeuze" (Zinnec-
ker,  1973). Deze eigenschappen door leerkrachten, familie en omgeving vaak positief gewaardeerd,
verliezen hun waarde in het verloop van carridreplanning en levensloopbaanplanningsactiviteiten.
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1.6.4 Wisselwerking tussen biologische en sociale factoren

Eccles (1993) benadrukt op basis van haar sociaal-psychologische waardeverwachtingsmodel dat
verschillen in attitudes ten opzichte van de waarde en het resultaat van onderwijs, voor meisjes en
jongens, onder meer veroorzaakt worden door seksespecifieke verschillen in aanleg en seksespeci-
fieke conditionering, hoewel op basis van huidig onderzoek nog geen eenduidig zicht is op weder-
zijdse beinvloeding.
Van den Wijngaard (1993) gaat nader in op de vraag of het menselijk gedrag een eindproduct is van
de wederzijdse wisselwerking tussen biologische en sociale omstandigheden. Op basis van een
aantal voorbeelden onderbouwt zij de stelling dat gedrag verandert door biologie en omgeving.
Binnen zekere grenzen heeft het lichaam de neiging zich aan gebruik of gedrag aan te passen. Het
feit, dat vrouwen zijn gaan trainen (gedrag) in diverse takken van sport (zoals zwemmen, marathon
lopen, wedstrijdschaatsen) oefende dus invloed uit op hun individuele fysiologie (biologie) maar
ook op het verwachtingspatroon van ouders en belangrijke anderen over de mogelijkheden van
meisjes (omgeving). Ook Linn en Hyde (1989) vonden dat de verschillen tussen de seksen in
verbale en ruimtelijke vaardigheden de laatste 25 jaar kleiner geworden zijn als gevolg van de
gelijker wordende mogelijkheden voor jongens en meisjes. Het door Van den Wijngaard ontworpen
model heeft volgens de onderzoekster een meerwaarde voor het doorgronden van de ontwikkeling
van het gedrag van een individu, jongen of meisje, vanwege de historische dimensie.  Dit komt tot
uiting in het begrip omgeving, waarbij ook de socioculturele verwachtingen van mensen een rol
spelen. Mensen zijn door hun hersenen als enige diersoort in staat invloed op hun omgeving uit te
oefenen. Mannen en vrouwen functioneren totaal anders in onze samenleving dan honderd jaar
geleden. Volgens Van den Wijngaard is het menselijk brein een orgaan dat in vergelijking met
andere organen wei het meest geschikt is zich aan te passen. Op zichzelf zijn het dus niet onze
hersenen of onze omgeving die vorm geven aan ons gedrag. Integendeel, ons gedrag heeft niet alleen
effect op de verwachtingen van onze omgeving, maar ook op onze fysiologie, dus ook op die van de
hersenen. Hierbij zijn levensgedragingen gekoppeld aan de wisselwerking tussen biologische en
omgevingsfactoren.

1.7        Opzet van het onderzoek

In de bovenstaande paragrafen zijn de resultaten van onderzoek beschreven die de achtergronden
van de observatie-feedbackstudie belichten op het niveau van onderwijs, maatschappij en
overheidsbeleid. Uit deze onderzoeksgegevens blijkt hoe complex en verweven de betekenis en de
werking van sekse binnen de samenleving is. Om ons in de onderzoeksvraagstelling te beperken is
als invalshoek observeerbaar gedrag van de leerkracht in de klasseninteractie gekozen. De
onderzoeksvraagstelling is gericht op het traceren van het verborgen curriculum van de klasseninter-
actie door het observeren van het gedrag van de leerkracht en leerlingen. Achterliggende gedachte is
dat leerkrachten door deze tracering een inzicht krijgen in de seksespecifieke invloeden in de
interactie. Door gelijkwaardige interventies te leren hanteren zullen leerkrachten zich ervan bewust
worden dat onderwijs niet alleen de werktuigen van kennis, inzicht en vaardigheden biedt die het
mogelijk maken aan een maatschappelijke carridre en aan loopbaanplanning te werken, maar dat het
onderwijs tevens aan de individuele jongere een oriantatiemogelijkheid, een referentie- en een
identificatiekader aanreikt om het zelfbeeld te ontwikkelen, het basisvertrouwen te versterken, een
eigen waarden- en normensysteem op te bouwen en daardoor een grotere rolzekerheid en duidelijk-
heid over zijn/haar functioneren te verkrijgen.
In het tweede hoofdstuk wordt het conceptuele model van de onderhavige veldstudie beschreven en
wordt beargumenteerd waarom bij onderzoeksopzet en -uitvoering is gekozen voor interactie als
aangrijpingspunt om de werking en betekenis van sekse in didactische en sociale leerprocessen en
arrangementen binnen onderwijs bespreekbaar te maken. Tevens wordt langs deze weg de aandacht
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gevraagd voor de rol van de leerkracht als 'change agent' van deze beYnvloedingsfactoren binnen
onderwijs.
Hoofdstuk drie is gewijd aan de resultaten van de voorstudies die geleid hebben tot de opzet,
invulling en planning van de observatie-feedbackstudie naar de effecten van een longitudinaal
klasgebonden begeleidingsprogramma op elementen van het formele en informele curriculum van
de klasseninteractie in het Nederlandse basisonderwijs. Deze effecten zijn geanalyseerd en gemeten
met behulp van een computer gefaciliteerd systematisch waarnemings- en terugkoppelingsinstru-
ment. Het heeft de naam FROG (Feedback Research Observation Guide system) gekregen.
Hoofdstuk vier beschrijft de ontwikkeling en toepassing van het waarnemings- en terugkoppelings-
instrument FROG waarbij de aandacht gericht is op de uitsplitsing van enige observatiecategorieen
in aan sekse gerelateerde interactie-interventies tussen leerkrachten en leerlingen, meisjes en jon-

gens.

In hoofdstuk vij f komen de schoolbegeleiders en de gecoachte leerkrachten aan het woord over de
toepassing van het FROG-systeem in scholing. Vanuit hun functioneren als organisator en begelei-

der evalueren zij de begeleidingsactiviteiten en reflecteren op het geoperationaliseerde scholingscon-
cept en de gebruikte methodiek waarbij zij de aandacht richten op het zichtbaar maken van het
ongezien onderscheid in de interactie tussen de leerkrachten en leerlingen, meisjes en jongens.
Tevens rapporteren de gecoachte leerkrachten over hun leerervaringen, opgedaan tijdens en na de
coaching. Hierbij komt specifiek de genderdimensie van het klasgebonden begeleidingsconcept ter
sprake.

In hoofdstuk zes komen de onderzoeksresultaten aan de orde waarbij specifiek gekeken wordt naar
de effecten van de coaching op leerkrachtgedrag en de eventuele invloed van de coaching op het
welbevinden van de leerlingen bovenbouw in de klassen van de gecoachte leerkrachten. Ook wordt
gerapporteerd over de visie van de aan de studie deelnemende leerkrachten op de maatschappelijke
en economische participatie van mensen, vrouwen en mannen, aan de hand van een stellingname op
enige relevante uitspraken over mannen- en vrouwenrollen en -taken in de huidige of toekomstige
samenleving. Hierbij worden de leerkrachten uitgenodigd hun mening te geven over de deelname
van mannen en vrouwen aan het arbeidsproces en het maatschappelijk leven waarbij de voorberei-
dende functie van het onderwijs centraal staat. De bedoeling hiervan is tweeledig, namelijk ten
eerste deze te beschrijven  en ten tweede te meten of de te coachen en de niet te coachen leerkrachten
hierin verschillen bij de start van het coachingsprogramma.
In dezelfde periode wordt tevens gemeten hoe de leerkrachten denken over een aantal persoon-

lijkheidskenmerken van leerlingen die meer aan meisjes toegeschreven kunnen worden of meer aan

jongens of aan beiden evenveel, teneinde ook hiervan de beginsituatie van de responsgroepen in
kaart te brengen en te vergelijken.
Hoofdstuk zeven richt zich op de leerlingen. Hierbij gaat het om de mogelijke effecten van de

coaching op het feedback geven op leerlingbijdragen aan de interactie en op het beleven van het
leerklimaat met nadruk op de pedagogische werksfeer zoals geregistreerd en verwoord door de
bovenbouwleerlingen uit de klassen van de leerkrachten die aan deze studie deelnemen.
Tevens wordt in deze laatste fase van de coachingsperiode een reeks persoonlijkheidskenmerken aan
de leerlingen 'bovenbouw' voorgelegd met de vraag welke eigenschappen zij bij zichzelf vinden

passen, en aan hun leerkrachten is gevraagd zich over dezelfde items een mening te vormen.
Leerlingen krijgen verder de gelegenheid te reageren op de vraag hoe zij denken over vervolg-
opleiding en beroepskeuze. Het een en ander ter verdere beeldvorming over de seksespecifieke

dimensie in de toekomstorientatie van de bovenbouwgroepen basisonderwijs.
In het afsluitende hoofdstuk worden de uit de in deelvragen gesplitste centrale probleemstelling
verkregen onderzoeksresultaten vermmeld, conclusies getrokken en het onderzoeksproces en
onderzoeksproduct geevalueerd. In het licht van deze gegevens worden suggesties gedaan voor
verdere studie binnen het onderhavige onderzoeksveld.
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Hoofdstuk 2 Interactie als invalshoek

2.1 Inleiding

Hoewel er een algemene consensus bestaat over de wenselijkheid om sekse als pedagogisch-
didactisch thema binnen onderwijs aan de orde te stellen, is het moeilijk om overeenstemming te
krijgen over waar te beginnen en hoe te handelen (Whyte, Deem, Kant & Cruickshank, 1985;
Everley, 1987; Weiler, 1988; Fina, 1991; Good & Brophy, 1994). Recente publicaties geven diverse
voorbeelden van invalshoeken om de thematiek aan te pakken. Deze publicaties kunnen worden

opgezocht via de nationale en internationale databanken ADION, BEI, EUDISED, ERIC en
SOLIS'. Trefwoorden zijn onder andere: gelijke kansen voor meisjes en jongens in het onderwijs,
gender en lerarenopleidingen en nascholing, gender en klasseninteractie. Een zoektocht heeft

geresulteerd in studies die geheel of gedeeltelijk relateerden aan het onderzoeksthema. Deze studies

leggen er de nadruk op dat onderwijs meer is dan informatieoverdracht alleen. Zij wijzen erop dat in
de klas leerkrachten de ontwikkeling van eigenschappen, leerprestaties, schoolse en maatschap-
pelijke keuzen en posities van meisjes en jongens beinvloeden. De taakverdeling tussen vrouwen en
mannen in de samenleving is mede een resultaat van dit proces.
Binnen onderwijs vindt cultuuroverdracht plaats en sekse krijgt daarbinnen betekenis. Vrouw of
man, meisje ofjongen zijn is geen vast gegeven. Het sekseverschil wordt steeds opnieuw cultureel

ingevuld en is dus veranderlijk. Culturele diversiteit, bijvoorbeeld in tijd of etnische afkomst, zijn
medebepalend. Cultuur is te omschrijven als de in woord en materie neergeslagen betekenis van de
ons omringende wereld en gebeurtenissen.
Onderwijs en vorming zijn te beschouwen als vormen van overdracht van betekenissen over de

feitelijke of vermeende werkelijkheid. Leerkrachten dragen hun visie over de maatschappelijke
ordening, waarin sekse sterk geinstitutionaliseerd is, in hun onderwijs uit. Zij maken daarbij
impliciet of expliciet, bewust of onbewust, een vaak ongezien en subtiel onderscheid tussen meisjes
en jongens, vrouwen en mannen, door het toeschrijven van verschillende waarden en kwaliteiten,
denkbeelden, gevoelens en waardeoordelen en verwachtingen (Ongezien onderscheid naar sekse,

1996:1). Confrontatie met en bewust worden van de toeschrijvingsmechanismen en impulsen die
bijdragen tot deze aan sekse gerelateerde beeldvorming zijn aangrijpingspunten om sekse als

pedagogisch-didactisch motief binnen onderwijs aan de orde te stellen. Het bewust worden van de
betekenis en werking van sekse in het onderwijs en de reflectie op de vigerende rol van leerkrachten
in de context, waarbinnen onderwijs zich afspeelt, bieden aangrijpingspunten en voorwaarden voor
de adoptie en implementatie van een'sekseadequaat en -inclusief curriculum.
Om deze reden is gekozen voor interactie als invalshoek voor de hier beschreven observatie- en
feedbackstudie. Het doel van deze studie is om het verborgen curriculum van de interactie in het

onderwijs zichtbaar te maken. In het bijzonder gaat het om elementen die aan sekse gerelateerd zijn.
In de volgende paragrafen wordt allereerst de latente geslachtsrolsocialisatie in het curriculum

besproken. Daarna worden de functies van coEducatie en klasseninteractie toegelicht. Interacties
tussen leerkracht en leerlingen hebben een functie in het leerproces: het leereffect en -rendement

5 Automatisch Documentatie- en Informatiesysteem voor Onderwijsliteratuur in Nederland; British Education

Index; Educational Resources Information Center of the US Department of Education; Council of Europe

Documentation Centre for Education Europe; Social Sciences Literature covering the German language
literature on social sciences.
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komen in relatie tot interacties  in de klas in paragraaf 2.5  aan de orde.
In paragraaf 2.6 wordt de methode voorgesteld die moet leiden tot het zichtbaar en bespreekbaar
maken van het verborgen curriculum. Tenslotte wordt het conceptuele model van het onderzoek
geYntroduceerd.

2.2 Latente geslachtsrolsocialisatie

Binnen het onderwijs regelen rollen de interactie tussen de aan het onderwijs deelnemende individu-
en door over en weer houvast te bieden omtrent hetgeen men in dit interactieproces van de ander
kan, wil of mag verwachten. De specificatie van verschillende functies van die rollen is uitgewerkt
in de onderwijscultuur van de betrokken samenleving. De school en daarbinnen de onderwijsge-
vende kan worden gezien als een van de medevormgevers aan de ontwikkeling van seksespecifieke
schoolrollen
Het schoolse geslachtsrolsocialisatieproces in de vorm van sekserolbevestiging of -versterking kan
omgezet worden in socialisatie in de vorm van rollenbewustmaking, -doorbreking en -verruiming.
Krans (1990:16) verstaat onder rollenbewustmakend onderwijs, onderwijs dat de traditionele rol- en
taakinvulling van vrouwen en mannen binnen een samenleving ter discussie stelt en aandacht
schenkt aan de achtergronden en de consequenties van de oorzaken, opdat een mentaliteitsverande-
ring in de richting van rollenbewustwording, respectievelijk verruiming, in gang gezet kan worden.
Rollenverruimend onderwijs leidt tot veranderingen in seksestereotiepe verwachtingspatronen en
opvattingen en tot 'sekseadequaaf professioneel handelen, waarbij de leerkracht aandacht heeft voor
de werking en de betekenis van sekse binnen onderwijs en maatschappij.
Leerkrachten vervullen een belangrijke functie in de overdracht van beelden over maatschappelijke,
economische en politieke participatie van vrouwen en mannen, de disciplinering van leerlingen,
milieuspecifieke handelingspatronen, raciale en etnische onderscheiden en cultuurgebonden opvat-
tingen (het immateritle curriculum). Naast deze vrij subjectief persoonsgebonden factoren spelen
ook meer objectief waarneembare factoren zoals schoolboeken, andere leer- en hulpmiddelen, de
verdeling van schooltaken en -functies (het materiele curriculum) een rol. Het materiale curriculum
is op te vatten als het geheel van activiteiten in de onderwijssituatie met als doelen, leerlingen zowel
kennis, ideeen, waarden, houdingen en vaardigheden bij te brengen als ook leerlingen ruimte te
geven deze te verwerken en te toetsen binnen onderwijs en samenleving (Pollard & Tann, 1989:77).
Vanuit de door onderwijssociologen gehanteerde theoretische optiek wordt het immateriele
curriculum opgevat als een aanvulling op het materiele curriculum en meestal aangeduid met de
term 'hidden' of'informeel' curriculum. In recent Angelsaksisch onderzoek naar het concept van het
verborgen curriculum (McLodge, 1991:23) wordt hier ook wel de term para-curriculum gebruikt

waarbij de nadruk ligt op de gebezigde schoolethiek als uiting van het waarden- en normenstelsel
van een onderwijsinstelling waardoor zowel de intentionele als niet-intentionele dimensie van het
curriculum belicht zijn.
Het immateriele curriculum is, naast de vele aanvullende leereffecten die voortvloeien uit het
schoolse onderwijs, vooral verantwoordelijk voor de overdracht van waarden en normen en
interpretatieschema's c.q. het ontstaan van sociale gedragsconformiteit (Klaassen, 1996:85-86).
Het materiele curriculum is direct zichtbaar te maken in vakresultaten, keuzetrajecten, keuzebege-
leidingssystemen, leerlingvolgsystemen, opleidingskeuzen, examenresultaten van alpha-, baa- en
gammavakken, de positie van de stafleden, de taakverdeling binnen onderwijscommissies en
medezeggenschapsraden en in de formulering van schoolwerkplannen, samenstelling van schoolbe-
stuur en oudercommissies. De immateriele aspecten van het curriculum zijn moeilijk zichtbaar te
maken in de aan sekse gerelateerde percepties en verwachtingspatronen die deelnemers aan

onderwijs hebben over het toekomstperspectief van meisjes en jongens in de samenleving en de
Vigerende rol van onderwijs daarin. Tegen deze achtergrond analyseerden Enders-Dragasser en

Fuchs (1984) in de Duitse deelstaat Hessen in de dagelijkse lespraktijk van primair en secundair
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onderwijs elementen van het formele en informele (materiele en immateriele) curriculum. Zij
constateren dat binnen het formele curriculum, waarin de masculiene regels en waarden overheer-

sen, meisjes weinig kans hebben om hun leerpotentieel te ontwikkelen. De veronderstelling is, dat
een afname van de masculiene dominantie en competitie met als reactie daarop een toename van de

co6peratieve en integratieve vrouwelijke aanpak, de meisjes zal aanmoedigen hun leerresultaten te
verbeteren.
Deze lijn volgend geeft Wilson (1989:221) op basis van analyses van onderwijsparticipatie van
vrouwen in verschillende Europese landen aan, dat vrouwen verhinderd worden hun volledige
leerpotentieel te ontwikkelen door de bewuste of onbewuste discriminatie van de seksen, en door de
geslachtsrolsocialisatieprocessen binnen het onderwijs die leiden tot de traditionele invulling van

zorg- en werktaken. Uit het onderzoek van Whyte (1984, 1989) naar de subjectieve theorieen van

Angelsaksische leerkrachten in het onderwijs over het nut van technische en exacte vakken voor

meisjes en jongens blijkt, dat de onderwijsgevenden technische en exacte studies voor jongens
belangrijker vinden voor schoolloopbanen en carri6repaden dan voor meisjes.
De beroepsvervulling in het basisonderwijs en het verwachtingspatroon over het carritreperspectief
van de onderwijsgevenden laat een seksespecifieke inkleuring zien. Evans (1984) toont aan dat het
lesgeven wordt gezien als geschikt voor een vrouw, maar dat voor een man dit als een tweederangs
carritre beschouwd wordt. De bestuurlijke functies in school zijn door mannen gedomineerd. Op
deze manier geven scholen aan leerlingen van zeer jonge leeftijd een beeld waarin mannen belang-
rijker zijn dan vrouwen.
Volgens Kant (1985) en Avent (1985) stelt het vakkenpakketkeuzesysteem leerlingen aan het begin
van hun middelbare schoolloopbaan in staat traditionele schoolloopbanen te volgen. Dit systeem
versterkt de traditionele vakkenkeuzen. Door een halt toe te roepen aan de beperkte keuzemoge-

lijkheden stijgt het aandeel meisjes en jongens op niet-traditionele gebieden. Vanuit het oogpunt van
gelijke kansen in onderwijs verdedigen zij een breed verplicht kerncurriculum, inclusief huishoude-
lijke en technische onderwerpen, eventueel met geheel of gedeeltelijk gescheiden leerwegen. In dit
verband is van belang te vermelden dat als een consequentie van de wet op de onderwijsvemieu-

wing sinds  1988 in Groot-Brittannie mannelijke en vrouwelijke leerlingen een algemeen  curriculum
dienen te volgen. In de nationale examens (GCSE, general certificate of secondary education is als

afsluiting van de eerste fase van het voortgezet ondenvijs in de plaats gekomen van de oude 0-
levels en CSE) overtreffen de meisjes de jongens in hun resultaten in de vakken Engels en moderne
vreemde talen en komen op gelijk niveau in exacte vakken en wiskunde, de traditionele vakken
waarin meisjes gefaald hebben (Weiner & Maguire, 1995). Zij voegen eraan toe, dat hoewel het

plaatje voor zestienjarigen er goed uitziet voor jonge vrouwen, het plaatje toch niet consistent is. In
nationale beroepsopleidingen presenteren vrouwen veel minder dan mannen vanaf hun zestiende

levensjaar (Atnot, David & Weiner, 1995). Hier zijn belemmeringen voor de voortgang van
vrouwen aanwezig en deze zijn direct gerelateerd aan de seksesegregatie op de arbeidsmarkt, voor

een groot deel veroorzaakt door het aan het beroep gerelateerde stereotiepe beeld van mannenwerk

afgezet tegen het lager betaaide vrouwenwerk.
Binnen het onderwils als systeem en instituut is een aantal deelgebieden in het immateriele
curriculum aan te wijzen, waarbinnen de leerkracht als een van de 'schoolse socialisatiebronnen'

voor de seksespecifieke beeldvorming over de verdeling van rollen en taken in onderwijs en
samenleving ageert:
·      de manier waarop leerkrachten en staf met elkaar omgaan;
•    de wijze waarop de contacten tussen leerlingen en ouders verlopen binnen en buiten de school;
•   de wijze waarop aan leerlingen eisen in schoolse activiteiten gesteld worden;
·    de aankleding, inrichting en ruimtelijke ordening van de onderwijsinstelling;
•   de activiteiten die buiten het formele leerplan met leerlingen plaatsvinden;
·  de wijze(n) waarop bepalingen en inhouden uit het leerplan of de werkmethode(n) in feite

worden gernterpreteerd;
•   toelatings- en toetsingsprocedures;
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•  de waarderingen die impliciet worden uitgesproken, bijvoorbeeld over bepaalde historische en
politieke gebeurtenissen, waarderingen voor beroepen, rol- en taakverdeling in de maatschappij
en vele oordelen  over het tijdsbestedingsperspectief van vrouwen en mannen, zowel binnenshuis
als buitenshuis;

•   de wijze waarop aan leerlingbegeleidings- en leerlingvolgsystemen vorm wordt gegeven (Dolle,
1996).

In bovengenoemde deelgebieden spelen zich latente socialisatieprocessen af binnen de school,
waarbij impliciete regels en handelingspatronen niet alleen gernterpreteerd worden door leerkrach-
ten en leerlingen maar ook wederzijds geaccepteerd. Ulich (1976:206) definieert deze interactiesitu-
aties en structuren, die de leerlingen sociale gedragsconformiteit bijbrengen, ja, soms opleggen
binnen de school als een 'basiscursus in sociale regels, afspraken en routines, die de leerling moet
doorlopen, wanneer deze met succes haar of zijn schoolloopbaanpad wil afleggen'.
Klaassen (1988:329) omschrijft dit complexe geheel van latente overdracht van waarden en normen
als de 'onbewuste en onbedoelde' leerarrangementen en -processen, die potentieel of feitelijk van
invloed zijn op leerlingen. De leerkracht vervult daarbinnen de rol van overdrager van de regels en
het waardesysteem van de school en de samenleving. Op die manier zijn onderwijs en vorming op te
vatten als vormen van overdracht van cultuur. Leerkrachten zijn enerzijds cultuurdragers, anderzijds
cultuuroverdragers door de impliciete en expliciete waarden en normen die ze op basis van hun
persoonlijke leergeschiedenis als vrouw of man in hun leerboodschappen doorgeven aan jongeren.
Leerprocessen hebben altijd betrekking op de verhouding van de lerende tot de wereld om haar of
hem heen. Sekse als biologisch geslacht is in de wereld een fundamenteel ordeningsprincipe.
Gender, de psychologische geslachtsidentiteit, wordt tot stand gebracht door sociaal-culturele
interacties van een individu met haar of zijn omgeving. Gender is niet alleen een ordenen naar de
individuele identiteit en een bundelen van symbolische constructen, maar is ook een dimensie van
sociale relaties en sociale organisatie (Thorne, 1993). Dit houdt in dat leerprocessen altijd betrek-
king hebben op de vigerende processen van vrouwelijkheid en mannelijkheid binnen een samenle-
ving. Het leren van meisjes en jongens is verweven met het denken, praten, handelen en schrijven
over het eigene van vrouwen en mannen binnen een bepaalde maatschappelijke en culturele context.
Leren is het resultaat van een voortdurend proces van betekenisgeving en betekenisproductie.
Culturele en maatschappelijke situaties bepalen vergaand wat leerlingen, meisjes en jongens binnen
onderwijs wel en niet kunnen teren en de manier waarop en wat daarvan de consequenties kunnen
zijn
Een van de eerste studies naar wat er naast de gebruikelijke leerstof in de klas aan beinvioeding
plaats vond, was van de hand van Jackson (1968). Hij bedacht voor het onbewuste sociale leren van
leerlingen ten gevolge van latente schoolse socialisatieprocessen de naam 'hidden curriculum'.
Dit thema kreeg vervolgens veel aandacht in verdere studies. Er ontstond een verscheidenheid aan
definities, afhankelijk van de invalshoek van waaruit aspecten van de materiele en immateriele
beinvloedingsprocessen binnen onderwijs bestudeerd worden. Onder andere heeft Kohlberg (1966)
vanuit zijn pedagogisch en psychologisch opbouwwerk met het oog op de morele vorming van
jonge mensen het begrip overgenomen dat hij definieerde als 'unstudied curriculum'. Hij vestigde de
aandacht op de grote betekenis van het 'unstudied curriculum' voor de morele opvoeding van
jongeren en legde daarbij sterk de nadruk op het 'middle class'-karakter van onderwijsinhoud en
overdracht. In de studies over het verborgen curriculum krijgt de persoonlijkheid van de leerkracht
een bijzonder accent. Zonder zich als zodanig op te stellen is hij een uitvoerder van het verborgen
curriculum. In de Duitse pedagogische literatuur sinds Herbart (1776-1841) wordt hier de term 'das
geheime, verdeckte Erziehen' gebruikt (Fischer, Lowisch & Rutloff, 1976:132-135), vervolgens in
latere studies aangeduid als 'der heimliche Lehrplan' (Zinnecker, 1975; Brehmer, 1982; Enders-

Dragasser & Fuchs, 1993).
Op basis van een meta-analyse van onderzoek naar mogelijke deelgebieden in de latente overdracht
van waarden en normen noemt Klaassen (1988) als bronnen voor de verborgen, vaak onzichtbare en
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moeilijk aangrijpbare leereffecten en leerarrangementen van het schoolse onderwijs:
de filterfunctie van de docent;

•   de extra boodschap van de leerstofinhoud;
•   het verborgen curriculum van de interactie in de klas, waarbij de onderverdeling klassenklimaat

en pedagogische werksfeer;
•    het verborgen curriculum van de leerlingcultuur;
•    het verborgen curriculum van de taalschat;
•   het verborgen curriculum van de computer;
•   het verborgen curriculum van de schoolse differentiatie en evaluatie;
•   het verborgen curriculum van de ruimtelijke setting.

Inspelend op deze latente leereffecten en para-beinvioedingsfactoren van onderwijs worden nu
allereerst enige praktische en theoretische oplossingen geschetst om deze zichtbaar te maken en te
beinvloeden, vervolgens wordt betoogd waarom in dit proefschrift gekozen is voor het zichtbaar
maken van het verborgen curriculum van de interactie als een interventie-instrument binnen
onderwijs.

2.3 CoEducatie

Cross (1985) zet kritische kanttekeningen bij de veronderstelde gunstige effecten van coeducatie.
Onderzoek toont aan dat qua schoolresultaten jongens vooruitgaan en meisjes verliezen in
coeducatieve schoolsystemen in Engeland.   Al   in   1969  deed Dale (1969:240) onderzoek  naar  de

beleving van het schoolklimaat onder onderwijsgevenden en leerlingen, die ervaring hadden

opgedaan op meisjes-, jongens- en coeducatieve scholen in Groot-Brittannie. De leerlingen, vooral
de meisjes, vonden het schoolleven in gemengde klassen aangenamer. Als argument voerden zij aan
dat het studieklimaat meer open en ondersteunend was, en dat het samen naar school gaan een
betere voorbereiding was op het latere maatschappelijke leven. Cross (1985:72-74) toont 16 jaar
later aan dat jongens profiteren van het door meisjes veranderde klassenklimaat. Brehmer
(1987:185) vat op basis van internationaal en nationaal literatuuronderzoek vooral gericht op pro-
cessen in het onderwijs de voordelen van coeducatieve scholen samen. Op het gebied van de leerstof
en leerinhoud krijgen beide geslachten dezelfde kennis aangeboden (geen spinazie-academie, en
geen 'Pudding Abitur' meer). Op het gebied van de interactie leren meisjes en jongens kame-
raadschappelijk omgaan. Dit is van belang voor later. Door het samen in de klas zitten nemen de
seksuele spanningen vooral tijdens de puberteit af. Overdreven erotische fantasieen en zwijmelarij-
en, ook aangaande de onderwijsgevenden, vinden minder voedingsbodem. De rol- en modelfuncties
van mannelijke en vrouwelijke onderwijsgevenden bieden beide geslachten orientatiepunten voor
rolmodellen en identificatiemogelijkheden. Als nadelen zijn te noemen dat in technische en exacte
vakken de leerstof en leermethodiek meer aansluiten bij de interessewereld en het vaardigheidsni-
veau van de jongens dan van de meisjes (Treichler & Kramarae, 1990). Hoewel de gegevens uit het
onderzoek van Tobias (1990) en uit het Wellesley College AAUW report (1992) aantonen dat deze

gang van zaken ook vast te stellen is voor gescheiden onderwijs.
Reagerend op de trend om meisjes gescheiden onderwijs te geven wijst Ritzen erop (Uitleg nr. 9,
1990) dat herinrichting van het meisjesonderwijs - sinds de invoering van de Mammoetwet bijna
totaal verdwenen - risico's van mogelijke neveneffecten met zich meebrengt. Kwalitatief goede
meisjesscholen trekken vooral meisjes uit hogere milieus. In zijn visie kunnen deze meisjes ook

goed in coeducatieve onderwijssystemen functioneren. Herinrichting van het meisjesonderwijs kan
de traditionele rolpatronen in de samenleving versterken. Voor allochtone meisjes zou dit veelal een

bevestiging van het cultuurgebonden zelfbeeld van de vrouw betekenen.
Brehmer (1991:13) stelt dat uit de discussie over de coeducatie van meisjes en jongens in het
onderwijs de conclusie te trekken is dat een 'reformierte' coeducatie de heersende praktijk verbeteren
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kan en niet tot afzonderlijk jongens- of meisjesonderwijs hoeft te leiden. Zij vat de belangrijkste
eisen, die aan een zodanige verandering gesteld moeten wor(len, als volgt samen:

op het gedragsniveau moeten meisjes in hun zelfbewustzijn bevestigd worden en de jongens
sociale vaardigheden aanleren;

•  de onderwijsinhouden en methodieken moeten op een gelijkwaardige manier inspelen op de
belangstellingswereld en het ervaringsniveau van meisjes en jongens;

•     in de interactie tussen onderwijsgevende en leerlingen, meisjes en jongens moet een evenwicht in
onderlinge aandacht en acceptatie bereikt worden.

2.4 Klasseninteractie tussen leerkrachten en leerlingen, meisjes en jongens

Een thema dat ruime aandacht van onderzoekers krijgt om de informele elementen van het officiale
curriculum zichtbaar te maken is de klasseninteractie tussen leerkrachten en leerlingen, meisjes en

jongens. Dit is vooral geanalyseerd in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en sporadisch in
het hoger onderwijs.
Uit observatiestudies voornamelijk in de Angelsaksische landen en in de Verenigde Staten verricht
en deels als vervolgstudie uitgevoerd in Nederland, Duitsland, Belgie en de Scandinavische landen,
blijkt dat bij het observeren van het gedrag van meisjes en jongens en onderwijsgevenden in
onderwijsleersituaties een aantal seksespecifieke regelmatigheden zich voordoet in de waarnemin-
gen, communicatie en interactie.

Jongensgedrag:
· jongens eisen vaak een groter aandeel in het gesprek;
· jongens nemen vaker en sneller het woord dan meisjes,
· jongens eisen voor zichzelf meer ruimte in interactieve schoolsituaties dan meisjes;
· jongens spelen met andere voorwerpen dan meisjes, zoals blokken, vrachtwagens en hijswerktui-

gen;
• jongens hebben voor andere activiteiten en taken belangstelling dan meisjes, zoals werkjes die

buiten de klassenomgeving plaats vinden en veel luidruchtige energie vragen;
• jongens zetten graag het gespreksonderwerp naar hun hand;
· jongens reageren veel meer op elkaar en betrekken elkaar meer in het gesprek dan dat dit

tegenover meisjes het geval is;
·  jongens zijn meer aan het woord en trekken meer de aandacht van de onderwijsgevende door

interrumperen, geluid maken en plagen;
• jongens geven op vragen eerder antwoord dan meisjes.

Op jongens gericht gedrag:
• jongens worden vaker erop gewezen dat ze zich aan de regels moeten houden;
• jongens krijgen bij rekenles meer beurten;
· jongens worden uitgedaagd zelfstandig probleemoplossend te denken en te handelen;
• jongens krijgen meer denkvragen dan meisjes.

Meisjesgedrag:
• meisjes komen minder aan bod, gedragen zich onopvallender en zijn eerder geneigd zich aan de

regels te houden;
• meisjes hebben voor andere activiteiten en taken belangstelling dan jongens zoals verzorgende en

de aan het omgaan met mensen gekoppelde belangstellingsvelden;
• meisjes spelen met andere voorwerpen dan jongens zoals de vaak in stilte te hanteren en aan het

huishouden gerelateerde werktuigen.
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Op meisjes gericht gedrag:
• meisjes worden geprezen om hun sterke kanten: goed luisteren en aandacht voor anderen;
• meisjes moeten vaker een eerder gegeven goed antwoord herhalen;
• meisjes worden op strengere toon berispt;
•  aan het probleemoplossend denken van meisjes worden minder hoge eisen gesteld, meisjes

krijgen oplossingen aangereikt;
· meisjes krijgen meer of langere leesbeurten;
•   falen van meisjes wordt gezien als een gebrek aan kunnen, ze zitten aan hun plafond;
· meisjes krijgen meer feitvragen dan denkvragen.

Het gedrag van onderwijsgevenden:
• onderwijsgevenden vinden meisjes 'volgzamer' en 'rustiger' en stimuleren bij jongens eigenschap-

pen als 'kunnen' en 'prestatie';

· onderwijsgevenden zijn doorgaans eerder tevreden met een antwoord van een meisje; de
antwoorden van jongens worden kritischer geevalueerd;

• onderwijsgevenden wijzen meisjes eerder terecht wanneer zij  voor hun beurt praten dan jongens;
· onderwijsgevenden nemen het meer praten van jongens nauwelijks als zodanig waar;
• onderwijsgevenden stellen hogere eisen aan taaluitingen en denkvaardigheden van jongens.

Samenvattend laat observatie van klasseninteractie tussen leerkrachten en leerlingen, meisjes en

jongens, het volgende patroon zien:
•   de verhoudingen zijn ongelijk, het gedrag is complementair;
• jongens nemen de ruimte, meisjes geven die ruimte.

(Serbin, 1978 en 1983; Brophy & Evertson, 1976; Frasch & Wagner, 1982; Van der Kley, 1983;
Skinningsrud, 1984; Pratt, 1985; Spender, 1982; French & French, 1986; Kelly, 1987; Cline &
Spender, 1987; Dart & Clarke, 1988; Hodgeon, 1988; Sterringa & Petit, 1989; Swann & Graddol,
1989; Treichler & Kramarae, 1990; Sadker & Sadker, 1990; Sadker, Sadker & Klein, 1991; Ber-
voets, 1992; Van Erp , Deckers, Koopman & Robijns, 1992; Thorne, 1993; Harding, 1993; Dolle-
Willemsen & Rodenburg-Smit, 1993a en 1993b; Neuwahl, 1993; Good & Brophy, 1994.)

In bovenstaande analyse van lesobservatiestudies zijn de grote lijnen in lopend en afgesloten
onderzoek over seksespecifieke regelmatigheden in interactiepatronen weergegeven, maar er valt
verscheidenheid in constateringen te bespeuren.
Dart en Clarke (1988) brengen op basis van hun literatuurstudie van observatieonderzoek de
volgende nuanceringen aan:

• Jongens hebben vaker contact met onderwijsgevenden. Wanneer er contact is dan pakt dat vaak
negatiever uit voor jongens dan voor meisjes. De kerlingen, niet de onderwijsgevenden, zijn
verantwoordelijk voor verschillen in interactiepatronen (Good, Sykes & Brophy, 1973).

· Jongens krijgen iets minder aandacht van de onderwijsgevende dan meisjes, een verschil dat
statistisch niet significant is (Galton, Simon & Croll, 1980).

• Meisjes krijgen minder aandacht dan jongens in alle vier de geanalyseerde antwoordcategorieen.
Jongens nemen het initiatief om iets te berde te brengen in de les bijna achtmaal zoveel als

meisjes (Sadker & Sadker, 1985).
• Zowel mannelijke als vrouwelijke onderwijsgevenden schenken jongens meer aandacht dan

meisjes en zijn zich vaak onbewust van deze verschillen, waarbij de onderwijsgevenden
ongeveer tweederde van de interactietijd in de klas aan jongens spenderen en jongens ongeveer
tweederde van de leerlingspreektijd in beslag nemen (Spender, 1982).

• Er is geen mannelijke dominantie in leerling/onderwijsgevende-interactie in termen van
deelname of bijdragen  aan het klassengesprek (Dillon,  1982 en  1988)
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•    Er zijn minimale verschillen in onderwijsgedrag ten opzichte van jongens en meisjes. Hierbij is
op te merken dat meisjes duidelijk meer interactie ondernemen met onderwijsgevenden dan
jongens, en jongens zich meer en vaker misdragen in de les. Deze verschillen bleken minder te
zijn dan gerapporteerd werd in eerder onderzoek (Good, Cooper & Blakely, 1980)

· Jongens krijgen gemiddeld op een hoger denkniveau individuele aandacht dan meisjes, maar ...
"het verschil is zeer bescheiden" en wordt veroorzaakt door een klein aantal jongens, dat erg veel
aandacht vraagt (Croll, 1985)

• Jongens krijgen een hoger gemiddelde aan interactie-interventies in door de onderwijsgevende
geleide discussies, niet alleen omdat er een grotere bereidheid van de jongens is om deel te
nemen of vanwege de voorkeur van de leerkracht om jongens tot bijdrage te stimuleren, maar
omdat een kleine groep jongens zichzelf manifesteert als dominante leerlingen en een verschei-
denheid van strategieen aanwendt om aan de interactie deel te nemen (French & French, 1984).

•    De leerlingpercepties van de interacties in de klas doen vermoeden, dat jongens tweeenhalf keer
zoveel aandacht van de onderwijsgevende krijgen dan de meisjes, vier keer zoveel meer
deelnemen aan de discussie, en twee keer zoveel hulp zoeken bij de onderwijsgevende dan de
meisjes (Stanworth, 1981).

Het  door  Dart en Clarke (1988:44-46) verrichte onderzoek onder 113 veertien- en vijffienjarige
leerlingen in 24 'science'-klassen in het Australische voortgezet onderwijs laat zien dat interactiever-
schillen tussen meisjes en jongens veel minder groot zijn en vaak niet eens significant. Zij doen de
aanbeveling om minder globaal te werken.
Ook Croll (1985), die op systematische wijze de klasgebonden interactie-interventies onderzocht,
vond dat slechts een klein aantal onderwijsgevenden de neiging heeft meer tijd te spenderen aan
jongens dan aan meisjes. Dit patroon was herkenbaar voor zowel vrouwelijke als mannelijke onder-
wijsgevenden. De ongelijkheid in het benaderen van meisjes en jongens vloeit voort uit moei-
lijkheden met het hanteren van werkordeafspraken. Kinderen die speciale aandacht vragen vanwege
problematische thuissituaties of vanwege gebrek aan sociale vaardigheden, eisen een onevenredig
aandeel van de aandacht van de onderwijsgevende op. Leerkrachten blijken over het algemeen meer
op de hoogte te zijn van de persoonlijke achtergronden van jongens dan van meisjes.
Fennema en Peterson (1986) voerden een geavanceerd product-procesonderzoek uit naar de
correlatie tussen de onderwijsgevenden/leerlingen-interactie, de niveaus van leerprestaties en de
inspanningen van de leerlingen in het wiskundeonderwijs. De resultaten tonen aan dat niet alleen
sekse en de betekenissen van sekse binnen onderwijs een grote rol spelen bij verschillen in attitudes
in en attributie aan leerprestaties in het vak wiskunde, maar ook andere variabelen belangrijk zijn
zoals de zelfstandigheid van de leerling om problemen aan te pakken en op te lossen en het
vermogen om leerstrategieEn te ontwikkelen. Meisjes moeten gestimuleerd worden om zelfver-
trouwen te krijgen in hun leren leren. Uit dit onderzoek blijkt ook dat niet de hoeveelheid aandacht
van de onderwijsgevende leidt tot betere prestaties, maar een constructieve manier van feedback
geven, zoals belonen en denkhulp bieden om tot een verantwoorde probleemoplossingsstrategie te
komen.

Grayson (1992) komt op basis van haar onderzoek, gedaan onder Amerikaanse onderwijsgevenden
die deelnamen aan het GESA (Gender Ethnic Expectations and Student Achievement) nascholings-
en onderzoeksprogramma, tot de conclusie dat onderwijsgevenden het geven van feedback als
stimulus tot het teren leren van de leerlingen verrassend weinig of helemaal niet toepassen. Opmer-

kelijk is dat deze leerkrachten wei zeggen dat zij het geven van feedback belangrijk vinden. De
meest toegepaste vorm van feedback is de bijdrage als bijdrage 'sec' te accepteren door non-verbaal
toestemmend te knikken of het zeggen van ok6 of ja-ja! Vrouwelijke leerlingen ontvangen minder
feedback dan mannelijke leerlingen. In dit verband is ook het geven van wachttijd aan leerlingen,
meisjes en jongens, om na te denken over de vraag en het antwoord te formuleren belangrijk te
noemen. Rowe (1974, 1986) definieert wachttijd als de tijd die voorbij gaat tussen het geven van
een beurt en het geven van een antwoord. Uit haar onderzoek blijkt dat deze tijd meer wordt
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naarmate de onderwijsgevende specifieke vragen van een hogere denkorde stelt. De gemiddelde tijd
die de onderwijsgevende aan de leerling biedt om te antwoorden is bijna 2.6 seconde. De onderwijs-
gevende wacht gemiddeld 5 seconden wanneer zij/hij een correct antwoord verwacht, en kort de
wachttijd in tot minder dan 1 seconde wanneer zij/hij geen antwoord of een onjuist antwoord
vermoedt. In het GESA-programma scoorde deze interactiecategorie het hoogste als invalshoek en
aangrijpingspunt om zich bewust te worden van de invloeden op de interactie in de klas en het
betrekken van 'stille' leerlingen, voornamelijk meisjes, bij de les. Tevens stelt Grayson vast dat
leerlingen waar veel van verwacht wordt zich overduidelijk bevinden in de reikwijdte en de
nabijheid van de onderwijsgevende. Ook wordt duidelijk dat onderwijsgevenden het meest geneigd
zijn om fysiek dicht bij snel lerende leerlingen te gaan staan of ze aan te raken. Het aanraken blijkt
ook afhankelijk te zon van de leeftijd, het geslacht en de etniciteit van de leerlingen en de
onderwijsgevenden.
Gedetailleerd observatieonderzoek naar docentengedrag en studentengedrag in de klasseninteractie
laat zien dat de gevonden relaties onder andere tussen sekse en interactie zeer complex zijn en vaak
onzichtbaar voor de deelnemers aan de interactie.
In hun observatiestudie van 46 collegebijeenkomsten in Amerikaanse Highschools vonden Sadker &
Sadker (1986) dat vrouwen twee keer zoveel de neiging vertonen om niet deel te nemen aan de
interactie en ze tonen aan dat vrouwen de collegestof stilzwijgend consumeren. Docenten en
studenten waren zich hier niet van bewust, wilden dit gedrag zelfs niet erkennen. Eerder verrichtten
Sandler en Hall (1982) observatieonderzoek naar het studieklimaat en de leeromgeving van
vrouwelijke studenten op colleges en universiteiten in de Verenigde Staten. Zij vonden dat zowel de
onderwijsgevenden als het onderwijsondersteunend personeel vrouwen anders benaderen dan
mannen. Zij maken vaker oogcontact met mannelijke studenten dan vrouwelijke; zij zijn meer
geneigd aandachtig te luisteren en te knikken als een man het woord voert; ze interrumperen
vrouwen vaker; ze gaan minder in op wat vrouwen te berde brengen; ze stellen vrouwen eerder

feitelijke vragen (wanneer brak de Amerikaanse revolutie uit?) en mannen analytische (waarom brak
de revolutie uit?). Alles bij elkaar, hebben vrouwelijke studenten er weinig aan net zo intelligent en
welbespraakt te zijn als mannelijke, ze krijgen minder de kans hun kunnen te demonstreren, er
bestaat minder vaak een vertrouwen in hun prestaties en ze worden doorlopend op een subtiele
manier ontmoedigd. Hall en Sandler (1984) constateren, dat vrouwen en niet mannen gevraagd
werden naar de serieusheid van hun plannen of doelen wat hun toekomstperspectief betreft.
Vrouwen werden wel vragen gesteld over hun latere maatschappelijke en sociale status gerelateerd
aan familieverplichtingen.
Na observatie van 60 lessen in de natuurwetenschappelijke vakken en gebruikmakend van
systematische lesobservatie vinden Jones en Wheatley (1989) dat jongens niet alleen meer keren
initiatief tonen, maar ook meer door de onderwijsgevenden aangesproken worden. Tevens
concluderen zij dat als de onderwijsgevenden in de bdta-vakken om vrijwilligers vragen om deel te
nemen aan experimenten, mannen meer geneigd zijn zich aan te melden. Als de leerkrachten een
proefneming organiseren dragen mannen voor 79% bij aan het tot stand komen van het resultaat,
tegenover 21% van de vrouwen. In Duitsland vindt Prengel (1985) vergelijkbare resultaten.
Kahle (1987:27-28) rapporteert over een observatiestudie naar het onderwijsgedrag van een ervaren
leraar  die les geeft  aan een 'science'-klas  (year  10) in Australie.  Deze leraar wordt gedurende  een
periode van tien weken geobserveerd. In zijn 'science'-klas zitten twintig meisjes en elfjongens. De
leerlingen werken meestal in groepen, waarbij het opvalt dat de meeste zijn samengesteld uit
jongens of meisjes. Uit de reeks observaties blijkt dat deze leraar op een consistente wijze aantrek-

kelijke meisjes en de meer volwassen ogende, masculiene jongens selecteert voor de demonstraties.

Gevraagd naar de leerlingen die hij de besten of de slechtsten vindt in zijn klas, noemt hij als beste

leerlingen op hen waarmee hij regelmatig de meeste interactie heeft. Deze leraar beschrijft de betere

jongens-leerlingen als 'smart' en 'a real mate', terwijl hij de fysieke attributen van zijn beste meisjes-
leerlingen aangeeft, bij voorbeeld: 'Lara is a lovely kid' of'Peta has beautiful eyes'. Uit het geheel
aan observaties blijkt dat, hoewel deze leerkracht zegt meisjes openlijk te bevoordelen, zijn
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interacties met leerlingen voornamelijk jongens betreffen, die aandacht opeisen door hun hand op te
steken voor een beurt en die tevens meer dan de meisjes worden uitgenodigd om op denkvragen te
reageren.

Crossman (1987:58-65) analyseert interacties tussen onderwijsgevenden en jongens en meisjes met
behulp van het systematische lesobservatiesysteem FIAC (Flanders Interaction Analysis Categories,
Flanders, 1970). De categorieen van dit systeem zijn door de observator handmatig geregistreerd.
De onderwijssetting betreft science-lessen in een coeducatieve middelbare school in Engeland. Drie
klassen zijn geobserveerd voor zowel natuurkunde als biologie. In de vierde klas is alleen natuur-
kunde geobserveerd, en in de vijfde klas is biologie onder de loep genomen. De leerlingen zaten in
de eerste klas. Elk vak wordt volgens hetzelfde schoolwerkplan onderwezen door ervaren mannelij-
ke en vrouwelijke onderwijsgevenden. Het onderzoek betreft 135 leerlingen, 65 meisjes en 70 jon-
gens.

Crossman heeft het FIAC-systeem als volgt aangepast door gebruik te maken van een kleurencode-
ring (algemeen = potlood, meisje = rood, jongen = groen) om aan te geven wie verantwoordelijk
waren voor de interactie-interventies. De observatietijd werd verlengd van drie naar vier seconden in
verband met de fysieke moeilijkheden bij het gebruik maken van drie verschillende schrijfmiddelen
tijdens het concentreren op de verschillende seksespecifieke inkleuring van de categorieen. Het
bleek onmogelijk te zijn om de interacties te meten met een stopwatch tenzij er weinig afwisseling
in de interventies was.

In tabel 2.1 wordt het aandeel van leerlingen, meisjes en jongens aan de klasseninteractie in
percentages van de gehele lestijd zichtbaar gemaakt, uitgesplitst naar meisjes en jongens en naar
geslacht van de leerkracht. Analyse van de verschillende interactiecategorieEn toont aan dat het
grootste verschil tussen de seksen optreedt in categorie 7, kritiek. Jongens ontvangen driemaal
zoveel kritiek van onderwijsgevenden als meisjes. Slechts een kleine meerderheid van de vragen van
onderwijsgevenden zijn gesteld aan jongens en niet aan meisjes (categorie 4). Dit verschil is niet
statistisch significant. Daarentegen is er een duidelijk verschil in categorie 8, antwoordgedrag,
waarbij jongens meer antwoorden geven op vragen dan meisjes. Wanneer aan meisjes een vraag
wordt gesteld, dan kunnen zij deze over het algemeen ook beantwoorden (categorie 8). Zij beant-
woorden echter geen vragen zonder daartoe uitdrukkelijk uitgenodigd te zijn. Verder zijn ook de
verschillen tussen meisjes en jongens in het accepteren van leerlingbijdragen aan de interactie
(categorie 3) statistisch significant gebleken. Dit kan verband houden met een grotere bereidheid
van jongens om te antwoorden. Op basis van de resultaten veronderstelt Crossman dat, omdat
jongens meer antwoorden geven, leerkrachten de neiging zullen vertonen de bijdragen van jongens
meer te waarderen. Uit dit onderzoek blijkt tevens dat de docenten gemiddeld vijf keer zoveel
spreektijd tijdens de les in beslag nemen dan leerlingen samen. Verrassend is het verschil tussen
mannelijke en vrouwelijke docenten. Vrouwelijke leerkrachten lieten aan de leerlingen twee keer
zoveel tijd om zelfstandig te werken, zonder dat de leerkracht met de klas praatte. Voor het overige
eisten vrouwelijke en mannelijke leerkrachten evenveel interactieve lestijd voor zichzelf op. Verder
constateert de onderzoekster dat de vrouwelijke leerkrachten meer vraagtekens zetten bij de manier
waarop zij  op het sociale vlak met de jongens omgingen dan de mannelijke collega's.
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Tabel 2.1 Het percentage van de klasseninteracties met betrekking tot meisjes en jongens.
Bewerking van de data van Crossman (1987:62)  *)

ondenvijs- onderwijs- wouwelijke mannelijke
gevenden gevenden onderwijsgevenden onderwijsgevenden

meisjes jongens meisjes jongens meisjes jongens

(2-9) alle interacties 22.3 c) 32.4 19.9 c) 33.2 24.7 a) 31.6 a)

(2-7) leerkracht praat 15.1 c) 22.1 13.3 c) 21.8 16.7 a) 22.4

(8-9) leerling praat 7.2 b) 10.3 6.6 c) 11.4 7.7 9.2

(2) lof 0.9 0.9 0.7 0.9          1.1            0.9

(3) accepteren 15.1 c) 6.3 3.5 c) 6.8 4.0 5.8

(4) vragen 7.2 c) 3.3 2.6 3.6 3.0 3.0

(48) memodsatie        2.1 2.7 2.2 3.0 2.0 2.5

(4b) complex 0.7 0.6 0.4 0.6 0.9 0.6

(5) informatie      1.5 1.4 0.9 1.0 2.0 1.9

(6) aanwijzingen 5.3 7.0 4.8 a) 6.5 5.8 7.4

(7) kritiek 0.9 C) 3.0 0.8 c) 2.9 1.1 b) 3.2

(8)    antwoord leerling 6.0 c) 8.6 5.7 b) 9.5 6.2 7.7

(8a) hint/denkhulp 2.9 b) 4.6 3.3 b) 5.6 2.6 3.5

(81,) doorspelen 0.9 1.6 0.9              1.6          1.0            1.6

(Sc) toelichting/doorvragen 2.0 2.5 1.5 a) 2.3 2.6 2.6

(9) initiatief leerting                                  1.2                          1.8 0.8 2.0 1.5            1.6

a) Sekseverschil significant boven de 5% gr(ms.
b) Sekseverschil significant boven de 1% grens.
c) Sekseverschil significant boven de 0.1% grens.

*) De getallen in deze tabel geven de percentages weer van het gehele klassengesprek (categorieen 2-9), niet de
percentages van de tijdsduur. De som van de getallen telt niet op tot 100 procent omdat het praten in het algemeen

tegen de klas niet in kaart is gebracht.

2.5         De betekenis van interactie voor het leereffect en rendement van onderwijs

Interactie kan nauwelijks onderscheiden worden van sociale communicatie, aangezien bij elke
interactie informatie aan de ander wordt doorgegeven en de sociale interactie slechts op basis van
sociale communicatie kan verlopen (Michel & Novak,  1990). Al in het begin van de zestiger jaren
hebben Withall en Lewis (1963:710) ervoor gepleit dat toekomstig onderzoek naar aspecten  van  de
sociale interactie in de klas in toenemende mate aandacht moet besteden aan een theorievorming
over de interactie in de klas als een dynamisch contextgebonden proces waarin de onderwijsgevende
een belangrijke deelnemer is maar niet een doorslaggevende rol heeft bij het organiseren van en
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vormgeven aan leerstofinhoud en verwerking.
Binnen de school zijn onderwijsleerprocessen te zien als complexe interactiepatronen waarbij elke
leerling in interactie treedt met een voorgestructureerde leeromgeving. Leerlingen nemen daarbij
niet alleen elementen uit de leeromgeving waar, zoals leerstof, leerdoel, leerkracht en onderwijsstijl,
maar zij kennen er ook als meisje ofjongen waarde aan toe.
De leerkracht ondersteunt het willen en kunnen leren van opgroeiende kinderen door in te spelen op
hun leerbehoeften en -wensen. Hierbij is het van belang de aandacht evenwichtig te verdelen over
de behoeften aan vorming en ontwikkeling, de behoeften aan eigenheid, gelijkwaardigheid en
keuzevrijheid gekoppeld aan de leerbehoeften aan status, waardering en zekerheid van de leerlingen.
Schuurman (1984:58) heeft gevonden dat er een sterke samenhang bestaat tussen bovengenoemde
leerbehoeften van leerlingen, de vorming van attitudes tegenover onderwijs, de percepties van
lesgedrag van leerkrachten inzake de geboden eigenheid, gelijkwaardigheid en keuzevrijheid van
leerlingen en het welbevinden op school. Het adequaat inspelen door ondenvijs op deze leerbehoef-
ten en -wensen doet de leerprestaties verbeteren.
Door leerlingen, meisjes en jongens, adequate feedback te geven op de waarde en nut van hun
leerresultaten, begeleidt en structureert de onderwijsgevende het leerproces van de leerlingen, meis-
jes en jongens. Iedere boodschap, dus ook de feedback, is op te vatten als informatieoverdracht met
twee componenten, een inhoudelijke component en een emotionele component. Met name een
evenwichtig gebruik van deze twee componenten creeert een krachtige leeromgeving waarin
productieve denkoperaties kunnen plaatsvinden (Lowyck, 1995:225). De leeromgeving heeft
betrekking op de samenwerking van de onderwijsgevenden en leerlingen, de leerlingen onderling en
op het aanspreken van sociale en didactische regels over een onderling overeen te komen werkorde
in de klas.
Een constructief leerklimaat wordt niet alleen door de onderwijsgevende en de leerlingen gemaakt
en in stand gehouden maar ook door de school, de omgeving van de school en de invloedrijke
anderen. Het school- en klassenklimaat hebben invloed op het welbevinden en functioneren van
zowel de onderwijsgevenden als de leerlingen. Het welbevinden van de onderwijsgevende en in het
verlengde hiervan de arbeidssatisfactie als leerkracht hangen samen met het onderwijsgedrag, dus
ook met het feedbackgedrag. Van der Sijde, Bennink, Dijkstra en Nieuwenbroek (1989) onder-
zoeken het verband tussen de aard en de waardering van de verbale feedback van de
onderwijsgevende, de arbeidssatisfactie en het klimaat in de klas. Zij stellen, dat het geven van
taakgerichte feedback een positief leerklimaat bewerkstelligt. Uit het onderzoek blijkt, dat het niet
van  belang  is  of de feedback positief of negatief van  aard  is  als  het maar doelgericht is. Onbewezen

blijft ofhet klassenklimaat een voorwaarde is voor een constructief onderwijsgedrag of een resultaat
ervan. De werkcondities, de werkverbanden en de verhoudingen met de collega's en de leden van de
schooldirectie bernvloeden mede het gedrag van de onderwijsgevende in de klas. De onder-
wijsgevende is een bepalende factor voor het leerklimaat, waarbij deze als deel van het onderwijs-
team weer een van de bepalende factoren is van het schoolklimaat. Marx, De Vries, Veenman en
Sleegers (1995:63-65) stellen dat het klassenklimaat een scharnierfunctie heeft voor het goed
functioneren van de klas als een sociaal systeem. Als voorbeeld van deze opvatting halen zij het
model van Getzels en Thelen (1972) aan. De conceptuele basis van dit model gaat uit van de school
als institutie - inclusief de daaraan gekoppelde rollen en verwachtingen - en van de persoon als
individu met karakteristieke persoonskenmerken, percepties en leerbehoeften. In het klassenklimaat
als sociaal systeem beinvloeden de normatieve maatschappelijke verwachtingen en de subjectieve
behoeftenpatronen en interesses van onderwijsgevende en leerlingen elkaar wederzijds (Heinze,
1976). In deze visie ligt de nadruk op de klas als een consistente en samenwerkende groep. De
onderwijsgevende en de leerlingen als een geheel, maar ook als delen van het geheel, verwerken
institutionele rolverwachtingen en vertalen deze naar een voor allen te accepteren niveau van
gedeelde en gezamenlijk overeengekomen regels, normen, houdingen en verwachtingen. Het
klassenklimaat in deze zin is de resultante van de sociale interactie tussen onderwijsgevende en
leerlingen, meisjes en jongens.
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Mensen interageren  in onze samenleving niet onafhankelijk van geslacht  of geslachtsroltoekenning
Zij interageren ook niet onafhankelijk van de aan de geslachtsrol toegeschreven machtsverhoudin-
gen. Interacties kunnen daarom niet geslachtsonspecifiek onderzocht worden (lEnders-Dragasser &
Fuchs, 1990:50). Veronderstelling hierbij is dat in de interactiepatronen in het onderwijs regels en
groepsnormen tot uitdrukking komen waarover afspraken gemaakt kunnen worden en die te
veranderen zijn. Deze normen en regels zijn mede tot stand gekomen onder de invloed van de
geslachtsrollen en de daaraan toegekende rollenverhoudingen en -invullingen
In het onderwijs gaat het om een interactief persoonlijk en collectief leer- en toetsingsproces,
waardoor het besef van de waarde van de eigen identiteit kan worden versterkt.
In de interactie met elkaar maken leerkrachten en leerlingen en de leerlingen onderling, meisjes en
jongens, zich voorstellingen eigen over wat goed en juist is in het onderwijs en daarom
nastrevenswaardig. In dit cyclische leerproces werkt eenieder aan de eigen identiteit, profileert zich
volgens de zich eigen gemaakte waarden en normen, getoetst, bijgeschaafd aan en soms bevochten
op de voorgeschreven en vaak opgelegde waarden en normen van dominante groeperingen. Op basis
van dit construct van eigenwaarde en de daarmee gepaard gaande zelfstandigheid wordt tot handelen
overgegaan en worden keuzen gemaakt. De eigenwaarde is dan de basis van waaruit het zelfbeeld
wordt opgebouwd. Geensen (1984:240-241) stelt dat de geslachtsrolproblematiek een probleem is
waarvoor door eenieder persoonlijk naar een oplossing gezocht dient te worden omdat deze in feite
cen resultante is van een complex van attitudes. Jezelf als jongen of meisje ontdekken, accepteren,
waarmaken en waarderen is een attitudegebied in een complex geheel van relatief stabiele affectieve
houdingen tegenover maatschappelijke en culturele rolpatronen en de daaraan gekoppelde rolver-
wachting.
Tegen deze achtergrond lijkt het derhalve zinvol binnen 'gender-inclusief-onderwijs te werken aan
de opbouw van sterke consistente attitudes bij meisjes en jongens tegenover onderwijs, waarbij
invioed is uit te oefenen zowel op de cognitieve en affectieve component, als op de gedrags-
tendenties die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het construeren van een relatief stabiele
houding tegenover deze thematiek.
Op het gebied van verandering in attitude van de in de maatschappij bestaande rolpatronen ten
aanzien van zorg- en werktaken en de daaraan gerelateerde verwachtingen over levensloopbaan-
opties is derhalve eenzijdige aandacht voor en concentratie op een of enkele attitudecomponenten te
vermijden.

2.6       Mogelijkheden en grenzen van de observatie-feedbackstudie

Bovengenoemde studies geven aan dat er in de een of andere vorm subtiele en vaak verscholen
mechanismen aanwezig zijn in de interactie tussen leerkrachten en leerlingen en dat deze de mate
waarin meisjes en jongens leer- en denkactiviteiten ontplooien kunnen bernvoeden.
In dit kader bepleit Myers (1985) om vooral realistische in plaats van idealistische doelen voor ogen
te hebben om de attitudes van onderwijsgevenden ten opzichte van seksevraagstukken in het onder-
wijs, de maatschappij en op de arbeidsmarkt te verhelderen en te flexibiliseren. Het plannen van
korte-termijnveranderingen kan een eerste stap zijn tot het bereiken van lange-termijneffecten.
Kant (1985) laat zien dat projecten, die trachten de houding van onderwijsgevenden te veranderen,
geen eenduidige resultaten opleveren. Aan de ene kant worden meewerkende leerkrachten versterkt
in hun attitude ten aanzien van seksevraagstukken binnen onderwijs, aan de andere kant worden
weerbarstige onderwijsgevenden gesterkt in hun vooroordelen.
Millman (1985) voegt hieraan toe dat onderzoeksrapportages over de betekenis en werking van
sekse binnen onderwijs de ogen van mensen openen, maar niet noodzakelijk hoeven te leiden tot
implementatie van adequate praktijkgerichte oplossingen. Uit het onderzoek van Tomic (1987)
blijkt dat klasgebonden observaties van verbale interactie-interventies een meer de waarheid benade-
rend beeld kunnen geven van wat er zich werkelijk in het klaslokaal afspeelt. Zij pleit voor het



56    1 Gezien onderscheid naar sekse in het basisonderwijs

confronteren van leerkrachten met hun feitelijk gedrag als een mogelijkheid voor verandering van
onderwijs.
Measor en Sikes (1992:120-122) wijzen erop dat klasgebonden begeleiding van leerkrachten een
van de ingangen bij uitstek is om bovengenoemde problematiek te onderkennen en naar wegen te
zoeken om oplossingen te vinden. Ook wij zijn tot deze conclusie gekomen op basis van praktijker-
varingen en onderzoeksresultaten opgedaan in eerdere studies in binnen- en buitenland (Dolle &
Rodenburg, 1992; Breslin, 1992; Dolle & Lemmen,   1995;  zie ook paragraaf 3.3). Dit proces  van
klasgebonden begeleiding van leerkrachten is onderwerp van de veldstudie waarover deze dissertatie

rapporteert.
In de klas worden niet altijd de meest sekseadequate instructie- en begeleidingsvaardigheden door
de leerkracht binnen onderwijs ingezet, vaak vanwege de onbekendheid met het verborgen
curriculum van de interactie. Didactische en sociale interactievaardigheden hebben tot doel het leren
door leerlingen te activeren, te begeleiden en te evalueren.
Volgens Cohen (1994) vervult een onderwijsgevende zijn/haar begeleidende en stimulerende rol
slechts goed, indien deze als professional een feitelijke kijk heeft op de manier waarop zij/hij uitlegt,
instructie geeft, leerlingen leert leren en het klassenmanagement beheert en beheerst. Dit lukt de
leerkracht niet altijd op eigen kracht. Volgens Good en Brophy (1994:37) is dit voornamelijk te
wijten aan het willen beheersen van de klassencomplexiteit waardoor vaak een beroep wordt gedaan
op een 'routineuze' snelheid bij het identificeren, interpreteren en oplossingen zoeken en vinden
voor 'personal teaching biases' die de leerkracht dagelijks in het onderwijs op te lossen krijgt. De
behoefte aan een 'consultant on the job' die de leerkracht kan coachen bij het vinden van oplossin-

gen, wordt dan gevoeld. Hierbij vindt wederzijdse consultatie plaats in de klassencontext, niet alleen
vanuit de expertise van de coach maar ook vanuit de praktijkkennis en -ervaring van de leerkracht.
De leerkracht neemt op basis van zelfreflectie en -toetsing van het professioneel handelen,

geregistreerd  in de video-opname en door de FROG-analyse zichtbaar gemaakt, zelf het initiatief tot
veranderingen in het lesgeefgedrag. Basisconcept van deze aanpak is, dat het professionele handelen
alleen verbeterd kan worden door directe feedback te geven of te krijgen op aspecten, die de
interesse (concerns) oproepen van de de leerkracht als professional en niet direct op basis van de
concerns en beliefs van de begeleider.
Houtveen en Van der Vegt (1991:37:38), refererend aan onderzoek naar de effectiviteit van
nascholingsmethodieken, gedaan door Joyce en Showers (1988), komen tot de conclusie dat
leerkrachten die gecoacht zijn bij het oefenen van nieuwe vaardigheden in de lespraktijk, deze vaker

toepassen met een grotere vaardigheid dan leerkrachten die de theorie hebben bestudeerd of demon-
straties van verschillende lessen met diverse inhouden hebben geobserveerd of nieuwe vaardigheden
in micro-teaching-situaties hebben geoefend. Tevens is het bij deze vorm van klasgebonden begelei-
ding van belang dat het implementeren van vernieuwing van lesgeefgedrag op een zodanige wijze
geschiedt dat de effecten meetbaar en zichtbaar worden voor de leerkracht en de coach op leerling-
niveau (Engelen, Pelkmans & Bergen, 1996:1).
Leerkrachten denken dat ze de aandacht gelijkwaardig verdelen over de leerlingen, meisjes en
jongens. Onder aandacht verstaan we het aantal verbale uitingen van de leerkracht naar de leerlingen
toe in een korte tijdspanne (Bervoets, 1992:3). Het bewust hanteren van een gelijkwaardige
spreiding van de aandacht naar 'alle' leerlingen behoort tot de professionaliteit en de pedagogische

opdracht van de leerkracht. Uit onderzoek (Bervoets, 1992:96) blijkt dat leerkrachten hierin niet

geschoold zijn. Ondersteuning en coaching in de les is nodig om de 'eigen blinde vlek' te zien.
Spender (1984:73, geciteerd in Trdmel-Plotz, 1984) nuanceert dit door te spreken van een dubbele

standaard, die in de klas gehanteerd wordt:

"Een reden daarvoor is ongetwiifeld dat seksisme zo algemeen aanwezig is en onze manier de
dingen om ons heen te zien zo zeer beheerst, dat wij er ons vaak niet van bewust zijn, hoezeer ons
handelen daardoor  gestuurd wordt.   Zegs  wanneer  wij  menen.  rechtvaardig  enfair  te  zijn  of zegs  de
meisjes te bevoordelen kan het zijn dat resultaten uit empirisch onderzoek het tegendeel bewijzen."
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Sadker en Sadker (1994:268) illustreren deze gang van zaken door het verhaal te beschrijven dat een
'seventh-grade'-leerkracht aan een Amerikaanse Highschool vertelt over datgene wat gebeurde toen
zij voor de eerste keer een collega uitnodigde om in haar klas te komen en gericht te observeren hoe
zij omging met het stellen van vragen en het geven van beurten aan meisjes en jongens:

"Girls definitely talked  half the  time  in your  class,"  the  colleague reported when  the  class was  over
and the check marks had been tallied.
"That's  great,"  the  conscientious  teacher said with relief  "Thanks for  letting  me  know  it was  fair".
"Well,"  the  observer  said  with  a  smile,  "I didn't say  it was fair.  I just said  girls  talked  half the  time.
More than three-quarters  of your students are female,  but they're  only  talking  half the time."

2.7       Uitgangspunten en conceptueel schema voor de veldstudie

Volgens Harding (1993:18) is het geen gemakkelijke taak de immateriele elementen van het
curriculum te elimineren, aangezien wij allen in verschillende mate gevormd zijn op basis van onze
persoonlijke leergeschiedenis als vrouw of man door de structuren, organisatievormen en procedu-
res binnen de maatschappelijke en onderwijskaders, waarin we leven en werken. In het onderwijs
kunnen we echter stappen ondernemen om 'sekse' te gebruiken als de lens, voor het analyseren van
de effecten en de waarde van onderwijs, voor meisjes en jongens met het oog op een kansrijk
toekomstperspectief van jongeren.
Klasgebonden begeleiding kan de leerkrachten ondersteunen bij het versterken van hun professio-
neel handelingsrepertoire op het gebied van emancipatiegericht werken en denken in het onderwijs.
Dankzij de projecten van de EG en van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
ontstond er een unieke gelegenheid het effect van klasgebonden begeleiding op sekse-inclusief
onderwijs te onderzoeken. De opzet van het scholingscurriculum is gestoeld op doelstelling vijf van
het Europese raamcurriculum over gelijke kansen in het onderwijs (Arnesen & Ni Chkthaigh,
1987:5). Deze beoogt de (aanstaande) leerkracht in staat te stellen aandacht te schenken aan de
betekenis en werking van sekse als pedagogisch-didactisch thema binnen onderwijs, en wel door
persoonlijke inzichten, attitudevorming, kennis en visie op sekseadequaat en -inclusief lesgeef-
gedrag te integreren in het professionele handelen van de (aanstaande) onderwijsgevende vanuit de
overtuiging dat de grootste kracht en macht van de leerkracht zit in het bevorderen van de interac-
tieve kermogelijkheden voor leerlingen, meisjes en jongens, en door het scheppen van een open en
constructieve leeromgeving, waarbij er mede aandacht is voor het affectieve leer- en instructie-
proces. In deze vorm van leren staat centraal, dat leerkrachten door persoonlijke aandacht en feed-
back alle leerlingen, meisjes en jongens, bewust doen worden,  dat  zij zelf interne controle kunnen
uitoefenen op hun eigen leren en leervorderingen (Fox, 1993:138).
Vanuit de veronderstelling dat leerlingen het meest leren van did leerkracht waarmee zij als mens
kunnen omgaan zijn in deze studie niet alleen de effecten van het klasgebonden begeleidingsmodel
op de interactie maar ook de invloed op de perceptie en op de verwachtingspatronen van de leer-
krachten over hun leerlingen in kaart gebracht. Daarnaast zijn ook de mogelijke effecten van de
begeleiding op het beleven van het leerklimaat door de leerlingen uit de bovenbouwgroepen van de
gecoachte leerkrachten gemeten. Deze hypothese wordt ondersteund door de literatuurstudie van
Ten Brinke (1990), waaruit blijkt dat het een atom geconstateerd fenomeen is dat cognitieve
resultaten van leerlingen binnen onderwijs verbeteren wanneer zij zich in de klas prettig voelen en
enigszins begrepen. Vanuit deze.optiek is  het van belang de aandacht te richten  op  de  klas  en  daar-
binnen de leerkracht als 'change agent' voor het creeren van een optimaal en uitdagend studieklimaat
voor meisjes en jongens.
Bij het operationaliseren van de aan sekse gerelateerde doelstellingen in het scholingsprogramma
ligt de nadruk op het uitwerken van het thema 1.2.4 'Gelijke kansen in school' sectie  D van  het
curriculumframewerk voor docentenopleidingen (Arnesen & Ni Chirthaigh, 1992:65). In een aantal
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subthema's samengevat, komen hierbij aan de orde, het stimuleren van het bewustwordingsproces
over de seksetransfer van onderwijs naar vakkenkeuze en beroepsopleiding, de seksespecifieke
inkleuring van het materiele en immateriele leerplan en de taak en de rol van de leerkracht in het
begeleiden van meisjes en jongens bij rollenbewustmakende en rollenverruimende studie- en
beroepskeuzen. Het gericht kijken naar de eigen lessituatie met behulp van systematische
lesobservatietechnieken en klasgebonden begeleiding stelt de leerkracht in staat om het verborgen
curriculum van de klasseninteractie zichtbaar te maken en te beinvioeden door het waargenomen
gedrag te vergelijken met het gewenste gedrag en vervolgens indien nodig gedrag te veranderen in
de richting van hetgeen wordt gewenst (schema 2.2).

Schema 2.2     Conceptueel schema voor observatie-feedbackonderzoek

Systematische - Definitie van -* Uitvoering -* Verbetering
lesobservatie gewenst gedrag gewenst gedrag leerklimaat

Vervolgens is in schema 2.3 het verloop van de observatie-feedbackstudie weergegeven.
In dit schema komt de verwachting tot uitdrukking dat in een klasgebonden begeleidingsprogramma
leerkrachten door middel van systematische lesobservatie worden gesensibiliseerd voor de
seksedifferentiatie in de klasseninteractie. Aangenomen dat zij door hun professionele kennisbasis
en handelingsrepertoire gepredisponeerd zijn op te treden als change agents, zullen zij de gewenste
sekseadequate en -inclusieve interactiestrategieen ontwikkelen. Zij zullen dat gedrag uitvoeren
(bijvoorbeeld gelijkwaardig feedback geven op leerlingbijdragen in de interactie). Hierbij gaat het
niet alleen om cognitieve aspecten van het leerstofaanbod, maar ook om affectieve doelen. Het
resultaat zal op korte termijn tot een verbetering van het leerklimaat leiden. Op langere termijn
verdient de zelfactualisatie van meisjes en jongens de grootste aandacht.
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Schema 2.3 Schema van de studie

Aansturing

4 1
Primaire aansturing Secundaire aansturing

4 1
Videoregistratie Gedrag schoolbegeleiders

Systematische leerobservatie Vragenlijst leerkrachten
Attitudepeiling leerkrachten

<
V

Effect

4
Confrontatie
Zelfloetsing

Definitie nieuw gedrag

V
Gedragsverandering leerkrachten                 >

Leerklimaat

Gedrag leerlingen
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2.8 Samenvatting

In bovenstaande paragrafen is een aantal observatiestudies beschreven, die de aandacht richten op
de werking en betekenis van sekse in het formele leerstofaanbod, de leerinhoud en het kereffect
binnen onderwijs. Hierbij zijn de functies van coeducatie en geslachtsrolsocialisatie besproken.
Daarnaast besteedden deze studies ruime aandacht aan het zichtbaar en bespreekbaar maken van een
aantal immateriele elementen binnen het curdculum. Het traceren van de immateriele aspecten van
het curriculum is moeilijk, vooral wanneer deze te maken hebben met de aan sekse gerelateerde
percepties en verwachtingspatronen van deelnemers aan onderwijs over de sociale en economische
integratie van jongeren in de samenleving en de rot van onderwijs daarin.
Op het gebied van het 'verborgen curriculum' van de interactie blijkt dat er zich seksespecifieke
patronen in de sociale en didactische interactie-interventies tussen leerkrachten en leerlingen,
meisjes en jongens, voordoen waarvan de leerkrachten zich meestal niet bewust zijn en waarvan ook
de leereffecten op meisjes en jongens met het oog op hun toekomstorientatie niet door hen expliciet
overdacht of onderkend worden.
In deze studie is gekozen voor interactie als invalshoek voor een observatie- en feedbackstudie naar
het verborgen curriculum van de interactie, waarbij specifiek aandacht besteed wordt aan de aan
sekse gerelateerde beeldvorming over leergedrag en leeraanpak van meisjes en jongens binnen
onderwijs.
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Hoofdstuk 3 Opzet en aanpak van de observatie-feedbackstudie

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden enige achterliggende ideeen, de voorgeschiedenis en het leertheoretisch

concept van de coaching beschreven. Voorts wordt het onderzoeksdesign, de probleemstelling, de
aanpak en de opzet van de observatie-feedbackstudie in het Nederlandse basisonderwijs gerntrodu-
ceerd. Allereerst worden de voorstudies, die geleid hebben tot de opzet van het empirisch gedeelte

van dit proefschrift, beschreven. Het gaat hier om de onderzoeksresultaten en praktijkervaringen van
twee EG-action-research-projecten: een actieonderzoek in het Nederlandse opleidings- en nascho-

lingsonderwijs voor docenten in het voortgezet en hoger onderwijs en een actieonderzoek in de

nascholing voor onderwijsgevenden in het basisonderwijs in Ierland. In deze projecten is experi-
menteel gebruik gemaakt van het FROG-systeem, vooral als onderzoeksinstrument en in mindere
mate als nascholingsmethodiek Tijdens de uitvoering van deze actieonderzoeken is het FROG-
systeem ontwikkeld en bijgesteld en heeft het zijn huidige karakter, vorm en functie gekregen (zie
ook paragraaf 4.2).
Vervolgens wordt de essentie van de resultaten van de voorstudies voor de gemaakte conceptuele en
methodologische keuzen ten aanzien van het onderzoeksdesign en de onderzoeksvraagstelling van
deze studie toegelicht. Ondersteund door relevante leertheoretische principes voor het leren van

'professionals' wordt gericht gekeken naar de ontwikkeling en de waarde van het FROG-systeem als
onderzoeksinstrument en als begeleidingsstrategie in het onderwijs en de scholingspraktijk.

3.2        Achtergronden en voorgeschiedenis van de studie in het Nederlandse basisonderwijs

3.2.1 'Equal Opportunities for boys and girls and classroom interaction' in preservice and
inservice teacher education

"In  1987  presenteerde  de  werkgroep  'gelijke  kansen  in  de  docentenopleidingen'  van  de  Association
for Teacher Education in Europe (ATEE) aan de Europese Commissie een raamcurriculum over
gelijke kansen in het onderwijs. Het curriculum is bedoeld voor docentenopleidingen. De term
'raamcurriculum' verwijst naar  het feit dat  het  geen  uitgewerkt leerplan  betreft,  maar geordende
suggesties voor het ontwikkelen van modules over gelijke kansen in het onderwijs
Dit   curriculumraamwerk  werd   met   ingang   van   september   1988   het   uitgangspunt  voor   een
omvangrijk project,  het Action Research Programme  on equal opportunities and teacher education,

beter bekend onder de naam TENET-project (Teacher Education Network).
Vanuit het instituut voor de lerarenopieiding van de Universiteit Leiden is in het kader van het
TENET-project een onderzoeksprogramma gestart naar interactie in de klas. Het onderzoekspro-
gramma bestaat uit het ontwikkelen, uitvoeren en systematisch evalueren van het curriculum Equal
Opportunities  and  classroom  interaction  (Dolle-Willemsen  &  Rodenburg-Smit,  1989).   In  het  kader
van het project is onder andere een observatie- en feedbacksysteem ontwikkeld om feitelijk
doceergedrag. in het bijzonder interactie, met behulp van de computer te meten. Tevens zijn door
middel van wagenlijsten, interviews en observaties van lessen, de elfecten onderzocht van het
gelijke-kansencurriculum op probleembewustzijn, attitudes en rolbevestigend en -doorbrekend
gedrag van leerkrachten die dit deel van het curriculum gevolgd hebben.
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In het project is het onderwerp 'interactie' verder geconcretiseerd tot de manier waarop aan meisjes
respectievelijk jongens  wagen  gesteld worden  in  de  klas.  Uit  het onderzoeksproject  blijkt onder
andere dat docenten door hun manier van wagen stellen jongens meer stimuleren tot probleem
oplossen en zelfstandig nadenken bevorderen. Jongens krijgen bijvoorbeeld langere denkpauzen
dan meisjes en meer 'waarom'-wagen. Uit het project blijktvoorts dat een ondenverp als interactie
voor docenten een goede invalshoek biedt om het onderwerp gelijke kansen voor meisjes aan de
orde te stellen: het is concreet en het appelleert aan hun didactisch vakmanschap
(Overgenomen uit Ten Dam, Van Eck & Volman, 1992:334.)

De eerste onderzoeks- en praktijkervaringen met systematische lesgedragobservatie als een
instrument om de aan sekse gerelateerde elementen van het verborgen curriculum van de interactie
in het onderwijs zichtbaar en bespreekbaar te maken, zijn opgedaan in het hierboven vermelde EG-
project 'Equal Opportunities and classroom interaction in preservice and inservice teacher education'
(Dolle & Rodenburg, 1993a).
Tijdens dit project is het Feedback Research Observation Guide-instrument (FROG) in de huidige
vorm ontwikkeld uitgaande van eerdere ervaringen die hiermee waren opgedaan tijdens de initiEle
opleiding docenten techniek aan de Technische Universiteit Eindhoven (Verbruggen, 1993, zie ook
paragraaf4.3).
Bovengenoemd actieonderzoeksprogramma was een van de 35 Europese projecten op het gebied
van gelijke kansen voor meisjes en jongens in het onderwijs en op de arbeidsmarkt (Arnesen & Ni
Chirthaigh, 1992).
De ideeen voor deze projecten waren afkomstig van de leden van de in het hierboven vermelde
citaat beschreven internationale werkgroep op het gebied van emancipatie en lerarenopleiding
Het 'Gelijke kansen'-curriculum is voor het merendeel uitgevoerd in de initiele opleiding en in
mindere mate in het nascholingsonderwijs van leerkrachten moderne vreemde talen en techniek in
het voortgezet en hoger onderwijs. Dit curriculum bestond uit vijf modules, waarvan een  lespakket
gericht was op het eenmalig in kaart brengen van de klasseninteractie van de cursist. Het registreren
op video en het analyseren van een interactieles gebeurde wel op vrijwillige basis. Het praktijkge-
richt kijken naar aspecten van het verborgen leerplan van de klasseninteractie met behulp van
gecomputeriseerde systematische lesobservatie - als een eenmalige peiling van eigen lesgedrag -
werd ingezet als een veranderingstechniek gericht op de bewustwording van de leerkrachten over de
relatie onderwijs en gelijke kansen voor meisjes en jongens op de arbeidsmarkt. Uit de formatieve
evaluatie blijkt dat het FROG-systeem een krachtig instrument is om leerkrachten bewust te doen
worden van de cruciale rol die zij spelen bij het overbrengen en doen verwerken van leerboodschap-
pen bij jongens en meisjes. Vooral de onevenwichtigheid in de tijdsduur en frequentie van de
verbale aandacht die zij besteedden - bewust of onbewust - in de interactie aan hun leerlingen komt
hier naar voren. De leerverslagen en de uitwerking van de praktijkopdrachten laten ook zien, dat
docenten met meer praktijkervaring hiervoor gevoeliger zijn dan hun aanstaande collega's in de
initiele opleiding (Dolle-Willemsen & Rodenburg-Smit 1993b).

3.2.2 'Gender influences in classroom interaction' in primary education

In de voetsporen tredend en met gebruikmaking van de ervaringen en resultaten uit het Nederlandse
TENET-onderzoeksprogramma (Dolle-Willemsen, Rodenburg-Smit, Verbruggen & Engelfriet,
1990) heeft Breslin (1992) in Ierland onderzoek gedaan naar de effecten van het FROG-observatie-
systeem op de seksespecifieke invioeden in de interactie tussen basisschoolleerkrachten en
leerlingen, meisjes en jongens, in diverse vormen van nascholing. Tevens heeft Breslin in een
follow-up-studie de werking van de hieronder beschreven nascholingsmodellen op de attitudes en
opvattingen over de betekenis van sekse in onderwijs en samenleving van de aan de nascholing
deelnemende leerkrachten gepeild. Het onderzoeksproject werd gefinancierd vanuit de Europese
Gemeenschap en geinitieerd vanuit de Inspectie Basisonderwijs.
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In deze studie beoogde zij gegevens te verzamelen over aspecten van interactief onderwijsgedrag
tussen leerkrachten en meisjes en jongens in gemengde klassen in het basisonderwijs; tevens zocht
zij naar antwoord op de vraag naar de relatieve meerwaarde van de drie verschillende experimentele
scholingsmodellen:
•    feedback met behulp van het FROG-systeem in klasgebonden nascholing als coaching;
• lezing/discussie;
• scholing in het gebruik van het FROG-observatiesysteem, als een instrument tot het leren

hanteren van gelijkwaardig interactiegedrag in de les en het analyseren van eigen interactie-
gedrag.

In het kader van haar inspectietaak heeft zij ook onderzocht hoe de leerkrachten dachten over het
nut en het effect van het FROG-systeem als een instrument tot het geven van feedback op concreet
onderwijs, instructie- en contactgedrag en als een onderdeel van klasgebonden nascholing.
Subdoelen waren:
•     de leerkrachten bewust te maken van hun interactief vraaggedrag aan jongens en meisjes en van

de interactie in de klas, opdat zij hun onderwijsgedrag kunnen veranderen in een meer gelijk-
waardige benadering van meisjes en jongens en ook gestimuleerd worden om alle leerlingen bij
het leerproces te betrekken;

•   de wijze van vragen stellen door de leerkracht en het reageren op de antwoorden en de initiatie-
ven van leerlingen te verbeteren;

• leerkrachten bewust te maken van de dynamiek in een groep leerlingen en de effecten van
leerlinggedrag op de leerkracht in een onderwijsleergesprek;

•  het ter discussie stellen van de geschiktheid van systematische observatietechnieken in klasge-
bonden scholing;

·  het ter discussie stellen van een observatie-instrument als FROG voor gebruik voor hen die
leerkrachten coachen bij het functioneren in de klas.

Aan het Ierse EG-action-research-project namen in eerste instantie 30 basisschoolleerkrachten (23
vrouwen, 7 mannen) op vrijwillige basis deel. Deze beschikten over een verschillende hoeveelheid
aan onderwijservaring; zij gaven onderwijs aan alle groepen.
De leerkrachten kregen het verzoek  om  een 15 minuten durend themaontwikkelend onderwijs-
leergesprek op audiotape op te nemen, waarbij de leerkrachten vooraf geen informatie kregen over
het emancipatoire doel van het project.
Deze tapes werden gecodeerd en geanalyseerd met behulp van het FROG-computerprogramma door
de onderzoekster. In de volgende fase van het onderzoek werden de deelnemers op een geografische
basis in drie groepen ingedeeld, die aan verschillende experimentele nascholingsprogrammis
deelnamen. Ieder  lid van groep   1   kreeg  een 10 minuten durende individuele feedback met behulp
van een computeruitdraai van de op de audiotape opgenomen les. Groep 2 werd uitgenodigd om een
lezing, gevolgd door discussie, over het thema 'Gelijke kansen en interactie in de klas' bij te wonen.
Voor groep 3 werd een studiedag georganiseerd, waar een geintegreerd scholingsprogramma
aangeboden werd, bestaande uit een lezing, discussie, een gelegenheid tot het leren van het
observatiecodeersysteem  en  het zelf analyseren  van   de 15 minuten durende audiotape van eigen
lesgedrag met behulp van het FROG-systeem.
Aan alle leerkrachten werd gevraagd opnieuw een 15 minuten durend klassengesprek op te nemen.
De leerkrachten uit groep 1 en 2 werden later uitgenodigd om deel te nemen aan een studiedag over
het project. Dit maakte echter geen onderdeel van het onderzoek meer uit.
De tweede tape werd ongeveer twee weken na de scholingsbijeenkomsten opgenomen.
Interessant in deze context is te vermelden dat in Ierland, tot nu toe, nog geen uitgebreid onderzoek
gedaan is naar de 'seksespecifieke' dimensie in interactiegedrag van leerkrachten basisonderwijs.
Wei is dit sporadisch in het opleidingsonderwijs voor leerkrachten basisonderwijs gedaan (Ni Chart-
haigh & Harrison, 1988).
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Aangezien het onderwijsbeleid in Ierland erop gericht is zo snel mogelijk gemengd onderwijs in de
basisscholen in te voeren, werd het noodzakelijk geacht leerkrachten bewust te maken van de
seksespecifieke invloeden in de klasseninteractie. Dit nascholingsproject zet een eerste stap in deze
richting door antwoord te vinden op de volgende vragen:

•  Is er een seksespecifieke onevenwichtigheid in de manier van vragen stellen door leerkrachten

aan leerlingen?
·    Valt dit ook te constateren in de verdeling van het aantal denkvragen?
•    Doet zich dit ook voor in de manier waarop meisjes en jongens initiatief vertonen tijdens het

klassengesprek?

Resultaten van het Ierse project
Voor het begin  van het eigenlijke nascholingstraject werden 1.729 vragen  door de leerkrachten

gericht aan 858 leerlingen in de eerste fase van het onderzoek, geanalyseerd met het volgende
resultaat:
• gemiddeld worden er drie vragen aan een jongen gesteld en twee aan een meisje;
·    een jongen krijgt gemiddeld bijna twee keer zoveel begripsvragen als een meisje;
• jongens nemen vaker initiatieven in een leergesprek dan meisjes (60%-40%).

Na het individueel analyseren van de dertig opnamen op audiotape van klassensituaties (n = 30) in
deze fase konden de volgende bevindingen vastgesteld worden: in 22 klassen ontvingen de jongens
meer dan een evenredig deel van de vragen, in 2 klassen ontvingen de meisjes meer dan een
evenredig aandeel van de vragen en in 6 klassen waren de vragen evenredig verdeeld tussen meisjes
en jongens. Breslin hanteerde in haar verwerking van de FROG-gegevens het volgende uitgangspunt
namelijk dat wanneer het gemiddelde aantal vragen gericht aan meisjes in een klas viel tussen 45%
en 55% van het gemiddelde aantal vragen gericht aan de leden van een klas als geheel, het
geaccepteerd was dat de vragen evenredig verdeeld waren tussen meisjes en jongens.
Uit de resultaten van de FROG-analyses bij de diverse vormen van scholing blijkt dat alle drie de
experimenten geleid hebben tot verandering van leerkrachtvraaggedrag in een meer gelijkwaardige
benadering van meisjes en jongens; tevens verandert de kwaliteit en kwantiteit van de vragen voor

alle leerlingen. Bij scholing door middel van individuele feedback aan de leerkrachten steeg het

percentage denkvragen van alle vragen aan leerlingen van 30% naar 49%. Bij de groep leerkrachten
die deelnam  aan de lezing gevolgd door discussie, steeg dit van  13% tot  18% en bij de geintegreerde
vorm van scholing van 24% tot 39%.
Acht leerkrachten waren niet in staat, ten gevolge van werkdruk, een tweede klassengesprek op

audiotape op te nemen. De eerste audiotapes van deze leerkrachten zijn niet meegenomen in de
analyses, gewogen over de twee lessituaties en de diverse experimentele vormen.
Tabel  3.1  laat  zien  dat  in  de  lessen  er ook verandering  in het gemiddelde aantal vragen per meisje
als een percentage van het gemiddelde aantal vragen voor alle leerlingen plaats vindt na het volgen
van de nascholing bij 22 van de leerkrachten.
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Tabel 3.1 Het gemiddelde aantal vragen per meisje als een percentage van het gemiddelde
aantal vragen aan alle leerlingen door de leerkrachten (n = 22) *)

individuele feedback lezing/discussie geintegreerde inservice

voor de nascholing 42.5% 37.5% 44%

na de nascholing 47.5% 43.5% 48%

*)  Bewerking van de data van Breslin (1992:7).

In tabel 3.2 wordt de verandering in vraaggedrag naar meisjes en jongens verder gespecificeerd voor
het aantal deelnemende leerkrachten, aangeduid met n (totaal n = 22), aan de drie experimentele
vormen van nascholing.

Tabel 3.2 Vragen aan meisjes enjongens: vergelijking tussen de groepen 1,2en 3*)

Groep  1 -  individuele feedback

kerkrachten meerjongens beide evenveel meer meisjes

voor de nascholing n=8         6           2          -

na de nascholing n=8         4           1          3

Groep 2 - lezing/discussie

leerkrachten meer jongens beide evenveel meer meisjes

voor de nascholing n=6         6                      -

na de nascholing n=6         4          -          2

Groep  3 - geintegreerde nascholing

leerkrachien meer jongens beide evenveel meer meisJes

voor de nascholing n=8         5           2          1

na de nascholing n=8         3           4          1

*)   Bewerking van data van Breslin (1992:8).

Bovengenoemde tabel maakt duidelijk in welke mate de vragen tussen meisjes en jongens verdeeld

zijn in de lessen van de leerkrachten in de verschillende experimentele vormen van nascholing. Uit
de FROG-analyses blijkt verder dat in 50% van de 22 klassen er nog steeds meer vragen aan de
jongens gesteld werden. In 27% van de klassen slaat de balans door ten gunste van de meisjes,

terwijl er een evenwicht is in het stellen van vragen aan jongens en meisjes in de overblijvende

23%.
De cijfers geven een indicatie dat verdere scholing op dit gebied aan te raden is met het oog op het
bereiken van een gelijkwaardig vraaggedrag in kwantiteit en kwaliteit aan alle leerlingen, meisjes en

jongens. Dit gegeven wordt nog versterkt, wanneer gekeken wordt naar het niveau van vragen
stellen. Tabel 3.3 laat in percentages zien hoe het gesteld is met de verdeling van denkvragen voor
en na de nascholing over jongens en meisjes.
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Tabd 3.3 Het gemiddelde aantal denkwagen per meisje als een percentage van het gemiddelde
van denkwagen aan alle leerlingen *)

individuelefeedback lezing/discussie geintegreerde insen,ice

voor de nascholing 36.5% 33.5% 41.0%

na de nascholing 37.5% 36.0% 42.5%

*)   Bewerking van de data van Breslin (1992:9).

De 'overall'-resultaten laten zien dat er een tendens te bespeuren valt naar meer evenwicht in het
stellen van vragen aan de leerlingen, meisjes en jongens. Tevens blijkt dat alle drie scholingsmo-
dellen in meer of mindere mate het gebruik en de wijze van vragen stellen bernvloeden.
Breslin heeft ook de categorie initiatieven van meisjes en jongens nader bekeken. Wat deze
categorie betreft is er een indicatie dat er een toename van het initiatief nemen van meisjes is onder
invloed van de nascholing, in de richting van een evenwicht. Echter uiterste voorziehtigheid is hier
geboden aangezien er bijna geen actie in dat opzicht vanuit de leerlingen ondernomen werd. Over
het algemeen genomen nam slechts 66n op de zeven leerlingen het initiatief in een klassengesprek.
Op basis van een vergelijking van bovengeschetste scholingsmodellen kan geconstateerd worden,
dat uit de FROG-analyse blijkt dat de twee nascholingsmodellen, waarbij expliciet persoonlijke
feedback op lesgedrag gegeven werd, substantieel meer effect hadden op de kwaliteit en de
kwantiteit van de vraagstelling dan de nascholing in de vorm van lezing en discussie.
Uit de evaluatie van de nascholing blijkt dat:
•   75% van de leerkrachten tijdens hun initiele opleiding nooit iets over seksespecifieke invloeden

op de interactie gehoord had;
•   70% van de leerkrachten zich niet bewust was van de onevenwichtigheid in hun vraaggedrag bij

aanvang van de scholing;
·   80% van de leerkrachten de intentie uitsprak om hun onderwijsgedrag te veranderen ten opzichte

van jongens en meisjes.

Gevraagd naar de reden van hun soms onevenwichtig vraaggedrag deden enkelen de volgende
uitspraken:
•    de meisjes weten de antwoorden maar melden zich niet vrijwillig om antwoord te geven ....
•     ik geef beurten aan de jongens om ze gernteresseerd te houden ....

3.3      Sekseadequaat en -inclusief onderwijs binnen de scholingspraktijk: de video-interac-
tie-coaching in het Nederlandse basisonderwijs

Op basis van de resultaten verkregen in de voorstudies is gekozen voor de opzet van video met
interactiecoaching, waarbij met behulp van het FROG-systeem de latente aan sekse gerelateerde
leereffecten en processen in de interactie zichtbaar gemaakt worden. In het verlengde van deze
scholingsmethodiek wordt het 'gezien onderscheid' in de klasseninteractie als een concreet aangrij-
pingspunt gebruikt om deze op te heffen en te gebruiken als een 'pathway' op weg naar sekseade-

quaat en -inclusief onderwijs.
Wanneer er van vertegenwoordigers in het onderwijs verwacht wordt dat zij 'sekseadequaat en
-inclusief onderwijs geven dan moeten zij dat hebben geleerd doordat een dergelijke vorm van
onderwijs in de gehele opleiding geintegreerd is of doordat er in de opleiding apart aandacht aan
besteed is en/of in nascholing impliciet of expliciet het effect en rendement van onderwijs voor
jongens en meisjes geoptimaliseerd is en de bijdrage van onderwijsgevenden daarin ter discussie is
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gesteld.
In de opleidings- en nascholingspraktijk gaat het zowel om het onderwijs op de instelling zelf, als
om wat zich afspeelt binnen het onderwijs, waarvoor onderwijsgevenden worden opgeleid ofverder
geschoold. Wanneer opleiding en nascholing hierop willen inspelen dan vereist dat een praktijk
nabije benadering van curriculumontwikkeling waarbij wetenschappelijke inzichten en
praktijkervaringen gerntegreerd worden.
Binnen het opleidings- en nascholingsonderwijs brengt deze aanpak een continu proces van
veranderingen in het curriculum zelf teweeg. Binnen het onderwijs bieden het eigen onderwijs
(initiele opleiding/nascholing), het eigen gedrag, het contact met collega's in kleine en grote kring,
het beleid en in het bijzonder beleidsplannen maken en ook onderzoek een aantal invalshoeken voor
de adoptie, implementatie en integratie van een sekseadequaat leerplan. Bij een sekseadequaat en
-inclusief curriculum als criterium binnen het totale onderwijsbeleid van de opleiding en de onder-
wijsorganisatie wordt gestreefd aandacht te besteden aan de bestaande verschillen tussen mannen en
vrouwen in het onderwijs en de samenleving.
Binnen de opleiding en nascholing bestaan er voldoende aanknopingspunten voor het ontwikkelen
van een gender-inclusief onderwijsprogramma:
•  een gerntegreerde benadering: de werking en de betekenis van sekse als aandachtspunt in het

gehele onderwijs en de daaraan gerelateerde consequenties voor levensloopbaanplanning;
•      thema of project: rollenverruiming als deelonderwerp van verschillende thema's,  al  of niet  in  het

kader van een projectmatige aanpak;
• incidentele aanpak: bewust gebruik maken van zich toevallig voordoende gebeurtenissen om op

kritisch reflectieve wijze de verdeling van rollen en taken in de maatschappij tussen vrouwen en
mannen door te lichten.

Tegen deze achtergrond is er binnen de onderwijsinstelling en setting een aantal factoren aan te
wijzen, die het ontwikkelen en uitvoeren van gender-inclusief curriculum kunnen beinvloeden en
versterken:
• leerstof, schoolboeken, lesmateriaal;
•   klassenklimaat en pedagogische werksfeer;
• klassenmanagement, organisatie, werkvormen en toetsingsprocedures;
•   aankleding en indeling van het klassenlokaal;
•   leerprocessen en leerstijlen;
• schoolomgevingsfactoren;
• interactieve factoren zoals tijd, de fysieke ruimte die leerlingen nemen ofkrijgen;
•   de verbale en non-verbale interactie tussen leerkracht en kerlingen onderling (Measor & Sikes,

1992:132-139).

Het is de pedagogische taak van onderwijsgevenden, wouw of man, om als ze hieraan aandacht
willen besteden, rekening te houden met de persoonlijke ervaringen, achtergronden, kennis en bele-
vingswereld van leerlingen, meisjes en jongens. Leerkrachten dienen in hun lessen oog te hebben
voor de interesses, behoeften en verlangens die leerlingen op een moment hebben en deze kunnen
verschillend zijn voor meisjes en jongens. In hun didactische verwerking van de leerinhoud dienen
zij in te spelen op leerstijlen en leerhoudingen die meisjes en jongens kunnen hanteren. Bij dit alles
is van belang, dat zij er zich van bewust zijn dat zij mede als een socialisatie- en identificatiebron
voor meisjes en jongens fungeren.
Met het oog hierop wordt in het coachingsprogramma tevens de focus gericht op de attitudevorming
ten aanzien van gebeurtenissen en ervaringen met betrekking tot de geslachtsrolidentiteit, het
persoonlijke overkomen en de uitstraling van de leerkracht als man ofvrouw.
In dit verband wijst Leune (1996: 10) erop dat het niet de vraag is 6f de school kinderen socialiseert,
maar wel hoe en op welke wijze en ook met welk succes vorm wordt gegeven aan deze socialisatie.
Dan rest de vraag in welke mate de inhoud, plaats en invulling van normen en waarden gecontro-
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leerd c.q. gesanctioneerd gaat worden. Van belang hierbij is dan te overdenken hoe vrijblijvend deze
normatieve socialisatie dient te zijn, waarbij de kanttekening te plaatsen is dat waarden en normen
belangrijke determinanten en peilers van psychisch en sociaal-emotioneel welbevinden zijn. Hoewel
er nog weinig empirisch onderzoek is gedaan om antwoord te vinden op deze vragen meent Leune
(1992:2), wat de effectiviteit van schoolse socialisatieprocessen betreft, voorlopig de volgende
conclusies te kunnen trekken:

•  "jongere leerlingen zijn meer vatbaar voor de vorming van waarden en normen dan oudere
leerlingen;

•    de kans op succes is groter in geval van waarden en normen die nog niet verinnerlijkt zijn dan in
geval van omvormingen van reeds gevestigde houdingen:

•    de  kans op succes is groter in geval van waarden die aansluiten bij de belevingswereld en bl de
ontwikkelingsfase waarin de  leerling zich bevindt, dan bij verder weg gelegen waarden:

•   de kans op succes is groter indien de inspanningen gericht zijn op de vorming van waarden die
ook buiten de school gesteund worden door relevante derden (socialisatoren) dan wanneer het
gaat om waarden die slechts op school aandacht krijgen, waarbij hij refereert aan onderzoek
gedaan door Jungbluth en Klaassen (1973:26);

•  wil de school met succes opereren op het normatieve terrein dan is de aamvezigheid van
"

geloofwaardige leermeesters een essentiele voorwaarde.

3.3.1 Attitudevorming

Geensen (1984:240-241) wijst erop, dat het nodig is in een gender-inclusieve nascholing leerkrach-
ten een relatief consistente houding ten aanzien van het eigen functioneren als referentiekader en
identificatiebron voor jongeren te laten ontwikkelen. Daartoe dient aandacht besteed te worden aan
de volgende componenten van attitudevorming over dit object:

•   "de cognitieve componenten, waartoe zij zowel de episodische kennis bestaande uit persoonlijke
herinneringen en ervaringen rekent als de semantische kennis, die meer algemeen van aard is en
waarschijnlijk in de vorm van proposities is vastgelegd. Deze laatste vorm kan zowel een
abstractie  zijn uit  episodische  kennis  of anderszins  tot stand  gekomen  bij voorbeeld uit  boeken,
media of visies en overtuigingen van anderen. Deze zijn derhalve niet zo direct aan de eigen
belevingswereld gerelateerd. Zij benadrukt dat dit uiteraard invloed heeft op de tweede
component van de attitude, namelijk de aBctieve component;

•    de affectieve component:  hieronder is de emotionele betrokkenheid bij het object van de attitude
te verstaan.  Positief negatief of wij neutraal kan deze zijn. De emoties die bij voorbeeld
opgeroepen worden door het nadenken over sekseverschillen in onderwijskeuzen en de gevolgen
hiervan voor de  arbeidsmarkt van vromven en mannen kunnen meer of minder aangenaam zijn.
Objecten waarover een mens veel persoonlijke ervaringen en herinneringen heeft zullen eerder
een sterke allectieve connotatie hebben dan de objecten waarbij dit niet het geval is. De
affectieve component van objecten op het terrein van de geslachtsrolsocialisatie en de mogelijke
daaruit voortvioeiende seksespecifeke studie- en beroepskeuze kan derhalve verschillend zijn
voor mannen en wouwen, en vaak anders van richting.  Voor het veranderen van de attitude ten
aanzien van een bepaaid object is derhalve de richting en sterkte van de afectieve component
van groot belang. Ditzeifde kan ook ge:egd worden van de derde attitudecomponent, de
gedragstendenties;

•   de gedragstendenties zijn gericht op het object van de attitude. Hoe gedraagt de leerkracht zich
in  het  algemeen?  Is  hij  of zij  bereid  iets  te  doen  of te  laten voor  of tegen een  bepaald object?"

Sekseadequate en -inclusieve scholingsprogramma's, uitsluitend gericht op semantische kennis, het
geven van informatie en visies over bestaande of gewenste rollenpatronen en -verwachtingen in de
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samenteving werken niet. Verwerking van andermans kennis in deze vaak zo persoonlijke zaken
roept vaak een seksespecifiek en traditioneel gedragspatroon op (Coldron, 1992). In de concretise-
ring van effectieve scholingsprogramma's is het derhalve zinvol om met alle drie de componenten
rekening te houden bij het werken aan een relatief consistente houding tegenover het ter discussie
staande object.

3.3.2 Sociaal-leertheoretische benadering

Voor het vormgeven aan dit scholingsconcept is voorts ondersteuning gevonden bij de onderzoeks-
resultaten en praktijkbevindingen van Lang en Van der Molen (1992:39). Vanuit een sociaal-
leertheoretische benadering over het verwerken van informatie splitsen zij de hoofddoelstelling van
een scholingstraject uit in een aantal subdoelen. Daarbij vatten zij het hoofddoel op als de bundeling
van de algemene doelen die het onderwijs stelt.

Geintegreerde subdoelen zon:
• het bevorderen van kennis en inzicht als voorwaarde voor zowel decoderen, beslissen als

encoderen;
•      het bevorderen van de juiste houding, essentieel voor het komen tot beslissingen en keuzen;
•   de uitbreiding en verbetering van het gedragsrepertoire in de vorm van vaardigheden. Inzicht en

houding worden zichtbaar in gedrag. Cruciaal hierbij is het proces van encoderen.

Hierbij wordt het accent gelegd op het belang van de persoon als informatieverwerker. Bovendien
wordt in deze theorie benadrukt dat mensen leren door het zien en ervaren van positieve en
negatieve effecten van andermans en eigen gedrag in verschillende situaties. Dit is te onderbouwen
met twee argumenten. Ten eerste dat de humanistische psychologische benadering de nadruk legt op
de persoon als groeiend wezen dat onder gunstige omstandigheden 'vanzelf tot ontplooiing komt.
Ten tweede dat de klassieke behaviouristische benadering de persoon als lerend wezen ziet en
dientengevolge focust op het aanleren van concreet waarneembaar gedrag. Bij scholing staat in de
eerste benadering het innerlijke proces van persoonlijkheidsontplooiing centraal, terwijl bij de
tweede aanpak het uiterlijke product van gedragsverandering een rol speelt. Van belang voor het
samenstellen en uitvoeren van begeleidingsprogramma's blijft enerzijds de veilige leersituatie en
aandacht voor de individuele belevingswereld van de deelnemers, anderzijds de doelgerichte
concrete op gedrag gerichte aanpak.
Een belangrijk grondbeginsel in deze vorm van scholing is het bewust worden en het verhelderen
van de subjectieve theorieen over zowel het professioneel handelen als de kennisbasis van de
onderwijsgevende. Bewustwording van de eigen inzichten, kennis en vaardigheden bij de start en er
gedurende het verloop van het begeleidingsproces constructief op terugzien en dan vooruit kijken
kan vraagtekens zetten bij de doelmatigheid van de eigen handelingstheorie en kan een 'eye-opener'
en stimulans zijn tot het bijstellen van het didactisch en pedagogisch handelingsrepertoire van de
leerkracht.

3.3.3    Ervaringsconcentratie-leertheoretische invulling

Voor het samenstellen en plannen van het scholingstraject hebben we ook gebruik gemaakt van een
aantal grondprincipes van de ervaringsconcentratie-leertheorie zoals uitgewerkt door Thijssen en De
Greef (1988). Deze theorie over het leren van volwassenen in organisaties gaat ervan uit, dat er bij
de ouder wordende werknemer sprake is van zowel een toenemende hoeveelheid aan ervaring als
ook tegelijkertijd een afnemende verscheidenheid aan ervaringen. Zij stellen dat als bij werknemers
in het arbeidsproces een sterke concentratie van ervaringen optreedt, hieruit automatisch voortvloeit
dat er een kleiner concentratiedomein ontstaat waarbinnen zij zich feitelijk en gevoelsmatig beter
thuis voelen; bovendien vermindert de veranderingsbereidheid en het vermogen om om te schakelen
van dit concentratiedomein naar gebieden daarbuiten evenredig met de mate en sterkte van de
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concentratie. Kerngedachte in deze theorie is dat bij volwassenen het teren moeilijker verloopt
naarmate er in meerdere mate sprake is van leren buiten het concentratiedomein. Op basis van deze
ervaringsconcentratietheorie is het scholingsprogramma in het huidige onderzoek opgezet. Voor het
plannen en uitvoeren van de coaching gelden dan de volgende basisprincipes:

•   Actieve verwerking
Leren is een actieve houding. Alleen een actieve opname en verwerking van de leerinhoud
waarborgt een bevredigend leerresultaat. Dit houdt in, dat de deelnemers aan een scholing de
gelegenheid dienen te krijgen zelfstandig de leerstof te verwerken om optimale leereffecten te
verkrijgen.

•   Ervaringsleren, een herkenbaar begrippenkader
De volwassene moet een herkenbaar begrippenkader aangereikt krijgen. Volwassenen hebben
vooral profijt van hun vroegere ervaringen, wanneer de nieuwe kennis die zij opdoen ingepast
wordt in het grotere geheel van praktijkkennis en al eerder in de praktijk opgedane ervaringen.
Belangrijk aandachtspunt hierbij is, dat de lerende persoon zich kan herkennen in het nieuwe
leeraanbod, en vanuit deze kennisbasis in staat is zich bewust te worden van de eigen startcom-
petentie en zicht en grip krijgt op het eigen leerproces en de vorderingen in het leren.

•     Systematische feedback
Concrete en systematische feedback tijdens het leerproces is zinvol, daar volwassenen vanuit hun
vaak door vroegere leerervaringen en herinneringen ingesleten en vastgeroeste percepties en
gewoontevorming naar nieuwe leerstof kijken, waardoor er snel vertekening, vertroebeling of
misverstanden over leervorderingen kunnen ontstaan.

•   Directe toepasbaarheid
Illustraties van concrete toepassingsmogelijkheden zijn voor volwassenen vaak van meer belang
dan algemeen geldige, abstracte regels en theoretische modellen. De directe toepasbaarheid van
de  leer- of oefenstof versterkt de leermotivatie en de inzet bij het leren, aangezien juist volwasse-
nen zich afvragen of hetgeen zij leren wel zinvol en zinnig is. Vanuit hun kennisbasis vooral
ontwikkeld op basis van directe praktijkervaring is het belangrijk hoe toepasbaar de aangeboden
leerinhoud op korte termijn is.

•   Aangepaste sociale context
Centraal hierbij staat - naast het aanbrengen van structuur en fasering in het aanbod van het
leermateriaal en de daarbij te stimuleren leerfuncties en leerstappen - het oproepen van de
betrokkenheid van de deelnemers aan het scholingsproces en product. In een veilig en gestructu-
reerd leerklimaat is de volwassen leerder in staat verbanden binnen de leerstof te leggen. Het
structureren van de kerstof en het verkrijgen van overzicht voorkomt ontmoediging en faalangst.
Het intact laten van de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van hem die zich professional voelt,
speelt hierbij een grote rol. Sociale doelen worden in de werksituatie operationeel gemaakt op
het gebied van meerzijdige communicatie en intercollegiate consultatie. Dit versterkt de
arbeidssatisfactie binnen de organisatie.

•   Aangepaste logistieke context
Volwassenen met veel praktijkervaringen die geconfronteerd worden met nieuwe leersituaties
dienen het gevoel te krijgen deze leersituaties aan te kunnen. Ze worden zo in staat gesteld het
geheel te gaan beheren en te beheersen. Naast een overzichtelijk programma is een flexibele
planning van tijd en inhoud nodig. De contradictie en het spanningsveld tussen de wens van
overzichtelijkheid en die van flexibiliteit is te verklaren door het gegeven, dat beroepsbeoefena-
ren met veel ervaring zich onzeker voelen wanneer ze geconfronteerd worden met nieuwe
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leersituaties. De logistieke inrichting van het scholingsprogramma is aan te passen aan de
leerbehoeften en -wensen van de volwassen leerder en dient in overeenstemming te zijn met haar
of zijn professioneel functioneren.

Binnen de dagelijkse lespraktijk doet de leerkracht op basis van 'learning while doing' praktijkkennis
op. Volgens Beijaard en Verloop (1996:2), refererend aan onderzoek van Handal en Lauvds (1987),
is deze kennis opgebouwd uit feitelijke of declaratieve kennis, strategische of procedurele kennis  en
opvattingen (beliefs), waarin de waarden en normen zijn verweven. Deze specifiek aan een persoon
en zijn werksituatie gebonden onderwijskennis wordt geeffectueerd in een conglomeraat van
professionele en persoonlijke leerresultaten, dat het professionele handelingsrepertoire vorm geeft
en aandrijft. Volgens deze opvattingen is praktijkkennis een gerntegreerde kennis, waarbij de
integratie van deze kennis de resultante is van ervaringen en begrippen op basis van een cyclische
relatie tussen persoon en context. Ook zij wijzen erop dat na enige praktijkjaren de praktukkennis
van leerkrachten zich zo kan stabiliseren dat zij minder bereikbaar zijn voor vernieuwingen en
veranderingen.

3.4 Het onderzoeksdesign en de centrale probleemstelling van de observatie-feedback-
studie

Om de vraag te beantwoorden of het effect van de video-interactie-coaching op het gedrag van de
leerkrachten in het basisonderwijs kan worden aangetoond, is een studie opgezet die bestaat uit
gedragsmeting van leerkrachten verdeeld over drie perioden, waarbij de metingen van klasseninter-
actie gedurende het lesjaar 1993-1994 plaatsvonden met behulp van systematische gecomputeri-
seerde lesobservatie. Voorts is de subjectieve beleving van leerlinggedrag, meisje ofjongen, door de
leerkracht in de klasseninteractie onderzocht. Hiertoe werden verschillende vragenlijsten gebruikt.
Allereerst zijn direct na de eerste meting aan de leerkrachten vragen gesteld over interactiepatronen
gerelateerd aan de betekenis en werking van sekse binnen onderwijs en samenleving met het
verzoek deze te beantwoorden. In dezelfde week kregen de leerkrachten uit de niet aan de coaching
deelnemende groep dezelfde vragen voorgelegd met het verzoek de vragen te beantwoorden. Direct
na de derde video-opname ontvingen de leerkrachten uit alle deelnemende scholen vragenlijsten,
gedeeltelijk naar hetzelfde vragend, gedeeltelijk inspelend op mogelijke effecten van de coaching.
In de eerste fase van het coachingstraject zijn voorts in een verkennende studie, deels een situatie-
analyse bestaande uit een inventarisatie van de stand van zaken, deels een orientatie op belemmeren-
de en bevorderende factoren in het onderwijs voor het ontwikkelen en uitvoeren van een sekseade-
quaat en -inclusief curriculum, de opvattingen (beliefs) die leerkrachten hebben over de bestaande
dan wel ideaal maatschappelijke rollen en taken van mannen en vrouwen binnenshuis en buitens-
huis, in beeld gebracht. Dit vond plaats bij alle aan het project deelnemende leerkrachten, onder-,
midden- en bovenbouw, teneinde de visies van de te coachen en de niet te coachen groepen
leerkrachten aan het begin van de coaching met elkaar te vergelijken.
Het empirisch onderzoek is gebaseerd op de verwachting dat door het gericht kijken en evaluatief
waarnemen van de onevenwichtigheid in de aan gender gerelateerde interactie-interventies in hun
lessen, de leerkrachten zich bewust worden van de invloed die zij hebben op de perceptie van
leerlingen over hun eigen leercapaciteiten en leerprestaties en op de werking van de leerimpulsen
die ze leerlingen geven bij het stimuleren en oproepen van inzichtbevorderende leer- en denkpro-
cessen bij meisjes en jongens. Door de leerkrachten te confronteren met de onbewuste en vaak
onbedoelde onevenwichtigheid in de spreiding van hun aandacht naar leerlingen wordt een beroep
gedaan op hun pedagogisch en didactisch beroepsethos om alle leerlingen bij de les te betrekken en
gelijk te behandelen. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn en teerkrachten zien dat zij andere
dingen in de les doen dan zij denken te doen, appelleert deze gewaarwording aan hun professionali-
teit. Dit beroep op hun didactisch en pedagogisch verantwoordelijkheidsbesefkan hen inspireren tot
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een meer evenwichtige benadering van meisjes en jongens in de klasseninteractie.
Dit alles wordt gerelateerd aan het beleven van het leerklimaat en de pedagogische werksfeer door
de leerlingen, meisjes en jongens, in hun klassen. De beleving wordt aan het einde van het
coachingstraject gemeten door aan de leerlingen uit de bovenbouwgroepen van de deelnemende
scholen te vragen hoe zij denken over het sociaal-emotionele leerklimaat en dat wordt weer gekop-

peld aan het inschatten van eigen leercapaciteiten en leermogelijkheden met het oog op het kiezen

van vervolgopleidingen.
Additioneel wordt nog de beeldvorming gepeild van de leerkrachten over persoonlijkheidskenmer-
ken  die aan meisjes of jongens  of aan beide  toe te schrijven  zijn. Deze worden voor zover  dat

mogelijk is vergeleken met de ideeen die hun leerlingen in de bovenbouw hierover hebben.

Tegen deze achtergrond luidt de centrale onderzoeksvraagstelling

Heeft de coaching met behulp van systematische lesobservatie het beoogde efect op de interactie
tussen  leerkrachten  en  leerlingen,  meisjes  en jongens?

3.5       De uitvoering van de veldstudie

De feedback-observatiestudie is uitgevoerd als een deelproject van het pilotproject 'Interactie in de
klas: een bijdrage aan een effectief leerklimaat voor jongens en meisjes in het funderend onderwijs'
(Dolle-Willemsen, Lemmen & Dhondt, 1995:8-20). Dit project is uitgevoerd door de Universitaire

Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit te Leiden in samenwerking met het Katholiek Peda-
gogisch Centrum te 's-Hertogenbosch en de Technische Universiteit Eindhoven in opdracht van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het project maakt deel uit van het ministe-

rieel onderwijsemancipatiebeleid en is een uitwerking van het beleidsspeerpunt weerbaadeid (de
vierde onderwijsemancipatienota 1993-1996, 1992:8). De uitvoering van het deelproject is gericht
op het ontwikkelen, organiseren en evalueren van het klasgebonden begeleidingsprogramma in het
basisonderwijs, waartoe de leden van de EBRO (Emancipatie en Begeleiding Roldoorbrekend
Onderwijs), een landelijk werkverband voor emancipatie in het primair onderwijs, uitgenodigd
werden de coaching te organiseren en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de overige

projectactiviteiten op zich te nemen (zie ook paragraaf 3.6 en 3.7). De uitvoering vond plaats

gedurende de periode september 1993/maart    1995   en werd gedeeltelijk gefinancierd   door   het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
In het project werden de volgende doelstellingen operationeel gemaakt:
•  het werken aan de kwaliteit en de kwantiteit van de interactie in de praktijk van het lesgeven,

waarbij het verwerven en het toepassen van sociale en didactische interactievaardigheden door

onderwijsgevenden centraal staan;
•  het stellen van vragen in de lessituatie als een instrument tot het bevorderen bij leerlingen,

meisjes en jongens, van zelfstandig leren, denken en probleem oplossen als stimulans voor het
ontwikkelen van eigen standpunten (jezelf als jongen of meisje bee profileren en weerbaar

leren opstellen);
•    het op een gelijkwaardige wijze spreiden van de aandacht naar meisjes en jongens bij het reage-

ren op antwoorden en vragen van leerlingen als een instrument tot het positief beinvloeden van
het zelfbeeld en zelfvertrouwen van meisjes en jongens.

Het onderzoek richt zich op de effecten van de coaching op het verborgen curriculum van de
interactie waarbij gekeken wordt naar de aan sekse gerelateerde interacties tussen leerkrachten en

leerlingen, meisjes en jongens.
Het klasgebonden programma richt zich op de volgende doelen:
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Hoofddoel
· Leerkrachten krijgen zicht op de kwantiteit en kwaliteit van de interactie-interventies met leerlin-

gen in de les en oefenen vaardigheden teneinde deze te optimaliseren.

Subdoelen
• Leerkrachten kunnen de aard van de interactie-interventies met leerlingen in de les onderschei-

den en benoemen.
• Leerkrachten kunnen vragen van verschillend niveau bewust als instrument gebruiken om in de

les het leren leren en het zelfstandig denk- en probleemoplossend vermogen van leerlingen te
verbeteren.

• Leerkrachten worden zich bewust van de rol die leerkrachten hebben bij de interactieverschillen
en -overeenkomsten naar meisjes en jongens toe.

· Leerkrachten hebben de speelruimte om andere gelijkwaardige interactiepatronen te bedenken.
• Leerkrachten krijgen de gelegenheid om deze nieuwe interactiepatronen te oefenen op de

werkplek.
• Leerkrachten maken gebruik van constructieve feedback op nieuw te oefenen interactiegedrag

met behulp van systematische lesobservatie.
• Leerkrachten werken aan het in de praktijk brengen en in het in de praktijk blijven uitvoeren van

gelijkwaardige interactiegedragingen en -patronen, tussen leerkrachten en leerlingen, meisjes en
jongens.

3.6        Werving, rol en taakstelling van de schoolbegeleidingsdiensten

In   september    1993    vond de werving van schoolbegeleidingsdiensten plaats. Een verzoek   tot
deelname aan het project werd gericht aan een groep van schoolbegeleidingsdiensten en pabo's.
Deze onderwijsinstellingen zijn lid van de EBRO. Deze landelijke werkgroep heeft binnen de
kaders van de Vereniging van Onderwijsbegeleidingsdiensten een platformfunctie, met als voor-
naamste doelstelling de implementatie van producten en diensten op school- en organisatieniveau op
het gebied van gendervraagstukken en onderwijs. Tevens dient zij als een netwerk voor uitwisseling
van ervaringen tussen emancipatiedeskundigen in het primair onderwijs. Vijftien onderwijsinstellin-
gen waren ten tijde van het project - gedeeltelijk of volledig - actief lid, waarvan er tien in dit
project hebben geparticipeerd (Innovatiegids LPC, 1993-1994 en 1994-1995). Dit netwerk werkte in
opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Emancipatieraad, 1995:48).
Sinds de laatste twee jaren is het voortbestaan van de EBRO afhankelijk van een jaarlijkse
toekenning van subsidie door het regiepunt Emancipatie Primair Onderwijs.
Aan de participerende onderwijsinstellingen werd gevraagd deel te nemen aan een tweetal werk- en
studiebijeenkomsten voor de schoolbegeleiders in september  1993 en april  1994.
Het uitvoeren van de projectactiviteiten voor de tien schoolbegeleidingsdiensten omvatte het vol-
gende:
•   het selecteren van twee experimentele (aan de coaching deelnemende) en twee controlescholen

(niet aan de coaching deelnemende);
•   het realiseren van de video-opnamen in een drietal perioden: oktober/november 1993, april/mei

1994 en juni  1994.

De gegevens werden door de schoolbegeleiders tijdens het verloop van het coachingstraject
verzameld door middel van:
•    het invullen van het formulier algemene gegevens (zie bolage 3.1 en 3.4);
•   het invullen van het formulier zitplan (zie bijlage 3.2);
•   het invullen van het formulier nabespreken naar aanleiding van de eerste en de tweede video-

opname (zie bijlage 3.3).
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3.7        Werving, rol en taakstelling van de scholen en leerkrachten

Iedere onderwijsinstelling werd gevraagd scholen te selecteren. Van iedere school werd medewer-
king gevraagd van drie leerkrachten: een uit de onderbouw, een uit de middenbouw en een uit de
bovenbouw. Geworven werd via de invalshoek interactie tussen leerkrachten en leerlingen, meisjes
en jongens, zonder dat de leerkrachten op de hoogte gebracht werden van de achterliggende doelen
van de coaching.

Van de aan de coaching deelnemende scholen werd gevraagd dat de leerkrachten instemden met:
·   het maken van de video-opnamen;
•   het uitvoeren van een onderwijsleergesprek;
•   het invullen van de vragenlijsten ten behoeve van de peiling van de houding ten opzichte van de

genderdimensie in de interactie en aanverwante aspecten in onderwijs en samenleving aan het
begin en aan het einde van de coaching (bijlage 3.1 en 3.4);

•  het deelnemen aan de nabespreking van de interactieles als voorbereiding op de nieuwe inter-
actieles met de schoolbegeleider als coach;

•  het laten invullen van de vragenlijst ten behoeve van het verkrijgen van gegevens voor de
verkennende studie naar het welbevinden van de leerlingen en het ervaren van het sociaal-
emotionele studieklimaat door de leerlingen van de bovenbouwgroepen (bijlage 3.5).

Van de controlescholen werd gevraagd dat de leerkrachten instemden met:
•   het invullen van de vragenlijsten over de interactie en aanverwante aspecten in onderwijs en sa-

menleving. Deze vragenlijsten werden voorgelegd en afgenomen in dezelfde periode als bij de
experimentele scholen;

•   het laten invullen van dezelfde vragenlijsten als van de experimentele scholen door de leerlingen
bovenbouw.

3.8       Specificatie van de steekproef

De  steekproef kan als volgt gespecificeerd worden.
Aan het deelproject in het basisonderwijs namen deel:
•     10 schoolbegeleidingsdiensten, verspreid over het land;
·   39 basisscholen;
•       115   onderwijsgevenden uit onder-, midden- en bovenbouw, bestaande  uit 61 leerkrachten  die

deelnamen aan het video-interactie-coachingsgedeelte met hun klassen, waarvan er na de eerste

video-opname 48 werden geselecteerd op basis van meisjes- en jongensverdeling voor de verdere
observatie-feedbackstudie naar de effecten van coaching op het verborgen curriculum van de
interactie, en 54 leerkrachten die niet aan het coachingsprogramma deelnamen.
Alle  115 leerkrachten werden geenqu6teerd  over hun opvattingen  over de interactie  in  de  klas
tussen leerkrachten en meisjes en jongens en over de 'gelijke kansen'-problematiek van meisjes

en jongens in onderwijs en samenleving. Dit vond ook plaats na de derde video-opname;
•     2.636 leerlingen bestaande  uit  1.267  van  de  leerkrachten  die wel  aan het coachingsprogramma

deelnamen, 609 meisjes en 658 jongens, en 1.369 leerlingen van de leerkrachten die niet aan het

klasgebonden begeleidingsmodel deelnamen, 692 meisjes en 677 jongens.
In beide groepen was circa 10% allochtoon, meisjes en jongens, zoals door leerkrachten  op  het
formulier algemene gegevens werd aangegeven. We hebben in dit onderzoek het begrip
allochtoon niet verder gespecificeerd.
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3.9 Het tijdsverloop

In het onderzoek werden drie metingen verricht.
De eerste meting bestond uit:
•   het maken van de eerste video-opname van 61 leerkrachten en hun klassen;
•   een systematische lesobservatie met behulp van het FROG-observatiesysteem;
•    het voorleggen van een vragenlijst aan  115 leerkrachten.

Het invullen van de vragenlijst vond plaats direct na de opname zonder dat beide groepen leer-
krachten van tevoren op de hoogte gebracht waren van mogelijke emancipatoire aspecten van de
coaching.

De tweede meting bestond uit:
• het maken van de tweede video-opname van een les, waarin nieuw interactiegedrag werd

geoefend;
•   een systematische lesobservatie met behulp van het FROG-observatiesysteem van de les, waarin

nieuw interactiegedrag geoefend werd;
•  het vastleggen van de werkpunten voor een plan van lesaanpak, naar voren gebracht in de

feedbackgesprekken die door de schoolbegeleiders gehouden zijn na de eerste en tweede opname
met de groep leerkrachten die aan de coaching deelnamen.

De derde meting bestond uit:
•    het maken van de derde video-opname;
•   een systematische lesobservatie met behulp van het FROG-observatiesysteem;
·    het voorleggen van een attitudevragenlijst aan 602 leerlingen uit de bovenbouw (groep 6,7 en 8)

van alle klassen van de leerkrachten die aan het project deelnamen;
•    het voorleggen van een vragenlijst aan de leerkrachten van alle deelnemende scholen.

Tenslotte werden de tien schoolbegeleiders telefonisch gernterviewd over hun ervaringen met deze
vorm van begeleiding als scholing op de werkplek en hun zienswijze op het gebruik van de FROG-
analyse als coachings- en zelftoetsingsinstrument van praktijkgedrag. Schema 3.4 brengt de manier

waarop en de weg waarlangs de diverse gegevens tijdens het klasgebonden begeleidingstraject zijn
verzameld in kaart.
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3.10 Uitvoering van de coaching

Gedurende de coachingsperiode werden twee begeleidingsbijeenkomsten voor alle schoolbegelei-
ders georganiseerd. Verder vond op verzoek tussentijds intercollegiale consultatie plaats tussen de

projectleiding en individuele schoolbegeleiders.
In de eerste bijeenkomst in september  1993 werd aandacht besteed aan de volgende thema's:
•   de te bereiken projectdoelen en de achterliggende visie;
•    het te volgen stappenplan en tijdsplan voor de uitvoering van het coachingsprogramma;
•   het leren hanteren van het FROG-systeem als observatie- en feedbackinstrument;
•    coaching van de leerkrachten;
•    inscholing van de schoolbegeleiders.

Tijdens de follow-up-bijeenkomst voor de verdere uitvoering van de projectactiviteiten door de
schoolbegeleiders in april 1994 werd aandacht besteed aan de volgende thema's:

·    uitwisseling van ervaringen en suggesties voor verdere uitvoering van de coaching;
• eerste onderzoeksresultaten naar aanleiding van de eerste video-opname en coachingservaringen;
•   werkwijze en tijdspad voor de tweede en derde ronde;
•   integreren/aanhalen van projectresultaten in bestaande relevante onderwijsprojecten;
·   evaluatie en afronding van de projectactiviteiten.

De deelnemers waren leerkrachten uit de onder-, midden- en bovenbouw, werkzaam in basisscholen

gevestigd in het werkgebied van de schoolbegeleidingsdiensten. Deze lagen verspreid over alle
provincies, met uitzondering van Zeeland en Limburg. De basisscholen staan in middelgrote tot
kleine steden en dorpen. De op video opgenomen lessituatie in dit onderzoek bestond alle keren uit
een themagericht of -verkennend onderwijsleergesprek. In deze werkvorm krijgen de leerlingen
ruimte hun denken te ontwikkelen en te evalueren door het denken in woorden expliciet te maken.

De leerkracht is meer een leerbegeleider dan instructeur. Ebbens (1994:244) stelt dat in het onder-

wijsleergesprek het denken van de leerling waarneembaar, helder en met woorden verdedigbaar
wordt. Leerlingen brengen hun gedachten onder woorden gestimuleerd door leerimpulsen van de
leerkracht of medeklasgenoten.  Door het actief luisteren van de leerkracht naar de leerlingen en het
geven van denktijd aan de leerlingen zijn beiden actief betrokken in de klassencommunicatie. De

onderwerpskeuze ging uit naar rekenen of taal; indien dit onverhoopt niet mogelijk was, was elk
ander onderwerp goed. De opnametijd bedroeg 15-20 minuten.

3.11 Het logistiek en tijdsmanagement bij het verzamelen van de FROG-analyses

De eerste video-opnamen vonden plaats tussen  1  oktober  en 15 november  1993 en werden  door  de

begeleiders van de coaching naar de onderzoekster gestuurd ter analyse. Met behulp van het FROG-
systeem werd de lesobservatie van het onderwijsleergesprek systematisch in kaart gebracht.
Gestreefd werd naar een analyse van de eerste tien minuten lestijd. De FROG-analyses, tezamen met

suggesties voor het verdere coachingsverloop, werden teruggestuurd naar de schoolbegeleider, om
niet alleen als kapstok voor het geven van feedback te fungeren maar ook als een startpunt voor het
plannen van nieuw te oefenen interactiegedrag ter voorbereiding op de volgende opname (Dolle-
Willemsen, 1994). Tijdens het feedbackgesprek komen het opgenomen lesfragment en de analyse-

gegevens van het leergesprek in zo min mogelijk beoordelende wijze aan de orde. Bedoeling is
allereerst feitelijk naar de lespraktijk te kijken. De volgorde is eerst registreren, dan interpreteren en
vervolgens zo nodig tot een waardeoordeel komen.
De analyses worden benut als middel om constructieve feedback te verwoorden. Hierbij is het van
belang om te vragen naar eigen indrukken en ideeen van de leerkracht zelf ter bijstelling van het

lesgedrag. Op basis van dit feedbackgesprek stelt de kerkracht zich een opdracht ter verwerking en
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verdieping van de geformuleerde werkpunten. Deze worden schriftelijk vastgelegd in een plan van
aanpak ter voorbereiding op de volgende video-opname.
De tweede video-opname vond plaats tussen 20 april en  15  mei  1994.
De lessituatie bestond weer uit een leergesprek onder dezelfde condities als de eerste keer. Voor de
opname vindt nu echter een kort gesprek plaats met de leerkracht Tijdens dit gesprek wordt
ingegaan op de werkpunten van de leerkracht. Welk gedrag wil de leerkracht veranderen?
Het analyseren van de tweede lessituatie met behulp van het FROG-systeem gebeurt weer door de
onderzoekster.
De derde video-opname gebeurde in juni 1994 met als thema weer rekenen of taal, indien niet
mogelijk een ander vak. De gegevens werden geanalyseerd en geregistreerd door de onderzoekster
te Leiden.
In juni  1994 aan het einde van het schooljaar hebben de leerkrachten een vragenlijst door meisjes en
jongens uit de bovenbouwgroepen van alle aan het project deelnemende scholen laten invullen. Het
doel van de vragenlijst was een bijdrage te leveren aan de beeldvorming over het gevoel van eigen-
waarde en het vertrouwen in het eigen kunnen van de leerlingen in deze scholen en te kijken of de
gevolgde scholingsmethodiek effect gehad had op het welbevinden van de leerlingen in de
gecoachte bovenbouwgroepen.

3.12 De vragenlijst 'Interactie in de klas' voor alle leerkrachten (eerste periode)

In deze paragraaf wordt ingegaan op de achtergronden die een rol gespeeld hebben bij het samen-
stellen van de diverse onderdelen van de vragenlijst A, B, C en D, voor de aan de studie deelne-
mende leerkrachten.
Het voorleggen van de vragenlijst 'Interactie in de klas' direct na de eerste opnamen aan beide
groepen leerkrachten had een tweeledig doel. Enerzijds het in beeld brengen van emancipatiege-
richtheid door de leerkrachten, anderzijds als een instrument te gebruiken om dit onder de aandacht
te brengen (zie bijlage 3.1). De reden hiervoor is dat aan te nemen is dat houdingen en betrokken-
heid ten opzichte van seksevraagstukken binnen de samenleving van invloed zijn op de aandacht,
die het onderwerp binnen de scholen kan krijgen (Vermeulen & Derriks, 1993:28).

Onderdeel A: Algemene gegevens
In dit gedeelte wordt allereerst gevraagd naar algemene gegevens over school, geslacht, groep en
leservaring. Vervolgens wordt ingegaan op het eigen leerkrachtgedrag in de lessituatie, het aandeel
van de leerkracht, leerlingen in de interactieve lestijd gemeten en de geschatte aandacht voor meisjes
en jongens als groep en individu tijdens het lesgeven. De vragen in dit gedeelte hadden niet alleen
betrekking op het eigen leerkrachtgedrag in de dagelijkse praktijk van het onderwijsleergesprek
waarbij gekeken werd naar de verdeling van lestijd tussen leerkracht en leerlingen, meisjes en
jongens, maar ook richtten zij de aandacht op de diverse rollen van leerlingen gekoppeld aan het
geven, verdelen en spreiden van beurten.

Onderdeel B: Leerkrachten over eigenschappen meisjes en jongens
Dit gedeelte vraagt naar verwachtingspatronen van leerkrachten over eigenschappen van leerlingen,
meisjes en jongens, waarvan we vermoeden dat ze typisch aan vrouwen of aan mannen toegeschre-
ven worden. De keuze van de gevraagde eigenschappen van leerlingen, meisjes en jongens, is geba-
seerd op onderzoek gedaan door Jungbluth (1981:141) onder leerkrachten voortgezet onderwijs en
in navolging van hem door Dhondt (1993) onder jonge docenten in het voortgezet onderwijs, over
eigenschappen  die ze toeschreven aan meisjes of jongens. Tevens waren de resultaten verkregen
zowel   uit het onderzoek van Sikes (1991:151) onder aanstaande Engelse leerkrachten basison-
derwijs, als uit de studie naar het (h)erkennen van verschillen tussen meisjes en jongens door
Nederlandse basisschoolleerkrachten (Van Paridon & Vlug, 1989:81-84), en de praktijkbevindingen
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uit de studie naar toekenning van eigenschappen door Belgische leerkrachten basisonderwijs aan
meisjes en jongens (Ministerie van Onderwijs, Belgie, 1990:19-20), richtinggevend voor de
uiteindelijke keuze van de items vraagstelling (zie ook paragraaf 1.6.2).

Onderdeel C: Emancipatiegerichtheid leerkrachten
Het derde gedeelte van de vragenlijst 'Interactie in de klas', bestaat uit veertien uitspraken over
geemancipeerd denken enerzijds en rolbevestigend denken anderzijds. In dit gedeelte zijn stellingen
opgenomen, die zich richten op drie van de vier door Glennon (1979) aangebrachte dimensies in
haar construct van emancipatiegerichtheid. Deze zijn instrumentalisme, expressivisme, synthesisme
en polarisme.
Op basis van de theoretische noties van Glennon zijn er in de vrouwenbeweging verschillende
stromingen te herkennen, gekenmerkt door hun opvattingen over de toekomstige positie van mannen
en vrouwen in de maatschappij. Van Paridon en Vlug (1989:86) nemen aan in navolging van De
Wijs (1981) dat een dergelijk onderscheid ook bestaat bij roldoorbrekend onderwijs. Zij noemen als
eerste het instrumentalisme, doel is dat er een volledige integratie van vrouwen in het beroepsleven
zal komen. Als tweede notie noemen zij het expressivisme. Hierbij worden jongens extra gemoti-
veerd om aan de 'expressieve, zachte' kant van de persoonlijkheid aandacht te besteden en in het
spoor hiervan creatieve en sociale vaardigheden te ontwikkelen. De derde notie, het synthesisme,
gaat ervan uit dat in de toekomstige samenleving, waarin bij ieder mens op een evenwichtige wijze
integratie van vrouwelijke en mannelijke eigenschappen en vaardigheden heeft plaatsgevonden, er
geen sekserollen meer bestaan. In het onderwijs zullen dan meisjes en jongens hun respectievelijke
achterstand op mannelijke en vrouwelijke eigenschappen en vaardigheden hebben ingehaald.
Tenslotte gaat de vierde notie, het polarisme, ervan uit dat de verschillen tussen mannen en vrouwen
hun oorsprong vinden in het biologisch geslacht. In de toekomstige samenleving blijven de
verschillen bestaan, wet kan er herwaardering van de zogenaamde vrouwelijke eigenschappen en de
aan mannen toegeschreven instrumentele eigenschappen en vaardigheden plaatsvinden. Deze
stroming heeft als consequentie voor het onderwijs dat de werking die hiervan uitgaat rolbevestigen-
de tendensen vertoont (zie paragraaf 6.8).
De veertien items in de door ons gebruikte volgorde zijn ontleend aan Vermeulen en Derriks
(1993:29). Deze onderzoeksters hebben op hun beurt de items ontleend aan de door Van Paridon en
Vlug (1989:89-90) op basis van de theoretische noties van Glennon (1979) ontworpen en beproefde
samenstelling van items. Hierbij zijn de achttien oorspronkelijke items gereduceerd tot veertien als
resultaat van een proefonderzoek onder veertig leerkrachten. De leerkrachten konden in deze en de
uiteindelijke versie hun mening kenbaar maken op een vierpuntsschaal, lopend van 'van harte mee
eens' tot 'zeer oneens' (Vermeulen en Derriks gebruikten hier een vijfpuntsschaal door de categorie
neutraal in te voeren). Vanwege een te lage item-totaal correlatie (als criterium namen Van Paridon
en Vlug > 0.20 en hielden zij een niet al te scheve frequentieverdeling per item aan, per cel minder
dan 75% van de antwoorden) zijn vier items afgevallen. Uit de factoranalyse van de resultaten in de
definitieve versie van de lijst met stellingen, voorgelegd aan 437 leerkrachten, bleek dat deze een
duidelijke eerste factor opleverde (eigenwaarde 4.79, percentage verklaarde variantie 26.7) bestaan-
de uit veertien items. Van de veertien items is een schaal samengesteld waarvan de betrouwbaarheid
0.83 is en de item-totaal correlatie alle hoger dan 0.30. Dat de oplossing van de factoranalyse vooral
eendimensionaal is, maakt het volgens de onderzoeksters noodzakelijk de uitgangspunten, die
gebaseerd zijn op de vier stromingen van Glennon, te herzien, aangezien binnen het geemancipeerde
denken binnen onderwijs het theoretisch geformuleerde onderscheid tussen instrumentalisme,
synthesisme en expressivisme niet scherp af te bakenen is. Empirisch blijkt slechts een onderscheid
vast te stellen te zijn tussen enerzijds geemancipeerd denken en anderzijds rolbevestigend denken.
De items, die op grond van het proefonderzoek zijn weggelaten, zon uit te splitsen in twee stellingen
die zich richten op de notie instrumentalisme en twee op de notie expressivisme.
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In de door ons in navolging van bovengenoemde onderzoeksters gebruikte samenstelling van items

zijn de uitspraken in een zodanige volgorde geplaatst dat zij van boven naar beneden aanwijzen in
welke afnemende mate er door de respondenten in het onderzoek van Van Paridon en Vlug de
voorkeur werd gegeven aan diverse deelgebieden van emancipatiegerichtheid (zie bijlage 3.1, onder-

deel C).
De leerkrachten uit beide groepen konden bij de start van de coaching reageren op de veertien

uitspraken door een keuze te maken uit de volgende categoriean: zeer mee eens (1), mee eens (2) of
zeer mee oneens (3).
Als zij dat wensten, konden de leerkrachten ook een tussenliggende score aangeven. De schaal gaf

niet expliciet een neutrale score aan. De uitspraken van de groep die aan het coachingsprogramma
deelnam en de uitspraken van de groep die niet aan het coachingsprogramma deelnam, konden zo

geanalyseerd en vergeleken worden.

Onderdeel D: De economische zegstandigheid
Dit gedeelte vraagt een ja/nee-reactie op stellingen die zich richten op diverse aspecten van de

mogelijke gevolgen van de economische zelfstandigheidsmaatregel 1990 voor meisjes en jongens.
Door te reageren op bovengenoemde uitspraken over maatschappelijke participatie van vrouwen en
mannen in de huidige of toekomstige maatschappij, maakten de leerkrachten duidelijk welke

denkbeelden zij daarover hadden bij de start van de coaching. De stellingen hadden tot doel de
aandacht van de leerkrachten te richten op deze thematiek.

De vragenlijst 'Interactie in de klas' voor alle leerkrachten en leerlingen (derde periode)
Aan het eind van het schooljaar werd het gedeelte A uit de vragenlijst 'Interactie in de klas' (eerste

periode) in dezelfde vorm, en het onderdeel C in een iets beknoptere vorm, aan alle leerkrachten

voorgelegd vanwege het gegeven dat deze versie ook aan de leerlingen aan het einde van het school-

jaar werd voorgelegd. Tevens werden aan de leerkrachten vragen gesteld over interactieve aspecten

in vraag- en antwoordgedrag (zie bijlage 3.4, onderdeel B).

3.13 De vragenlijst aan alle leerlingen bovenbouwgroepen (derde periode)

Verder is in dezelfde periode aan de leerlingen bovenbouwgroepen van alle deelnemende scholen

een vragenlijst over enige aspecten van de sociaal-emotionele dimensie in de klasseninteracties,

gekoppeld aan het welbevinden van de leerkracht en van de leerling zelf, in de les voorgelegd (zie

bijlage 3.5). Dit alles op basis van het sociaal-leertheoretisch concept dat het beleven van een

constructief lesklimaat door jongens en meisjes van invloed is op het inschatten en het zicht krijgen
op eigen leercapaciteiten en vorderingen. Hetgeen weer van invloed is op het kiezen van vervolgstu-
die en het orienteren op een beroep.

3.14 De telefonische interviews met de leerkrachten

De ervaringen van de schoolbegeleiders met het FROG-systeem als scholingsmethode- en
zelftoetsingsinstrument in de uitvoering van het coachingsprogramma zijn in kaart gebracht door
middel van telefonische interviews, gehouden door een projectmedewerkster, waarbij uitgegaan is

van een aantal voorgestructureerde vragen die refereren aan de doelstelling van de coaching (zie ook

paragraaf 5.2). Hierbij werden enige feitelijke vragen gesteld over hun werkervaring als schoolbege-

leider, hun betrokkenheid bij het emancipatoire karakter van het scholingsprogramma en hun
motieven voor deelname. Tevens werd gevraagd naar hun voorkennis op het gebied van de
seksespecifieke invloeden in de klasseninteractie. Voorts werden evaluatieve vragen gesteld over
hun praktijkbevindingen bij de uitvoering van de projectactiviteiten, hun ideeen over vervolgactivi-
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teiten en hoe zij dachten over de leereffecten van de coaching op het gedrag van leerkrachten en
leerlingen.

3.15 De leerverslagen

De leerverslagen zijn samengesteld op basis van de onderzoeksresultaten en praktijkervaringen
opgedaan in de voorstudies verricht in voortgezet en hoger onderwijs (Boeije & Dolle, 1993),
waarbij inspiratie is opgedaan uit het werk van De Groot (1980) en Van der Kamp (1980). Tevens is
ondersteuning gevonden bij suggesties gedaan in de literatuurstudie over het gebruik van diverse
vormen van leerrapportages van de hand van Van Kesteren (1993).
De coachingsactiviteiten hadden 'vanzelfsprekend' tot doel dat de leerkrachten vanuit hun professio-
nele kennisbasis iets leerden voor hun toekomstige praktijkuitoefening in het kader van hun verdere
professionele ontwikkeling (Verloop, 1995). Dit uitgangspunt houdt in dat de deelnemers verschil-
tende leerervaringen kunnen opdoen en andere leerwegen kunnen bewandelen, derhalve ook andere
leervaringen verzamelen die vaak uniek zijn en specifiek aan een persoon of situatie zijn gebonden.
Teneinde de leerervaringen te evalueren en te beschrijven hebben we mede in navolging van Lang
en Van der Molen (1992:162-163) een ordening in de leerervaringen en effecten van de coaching in
vier leergebieden A, B,  C  en D aangebracht (zie ook bijlage 3.6).
De classificatie van leerdoelen in de vier te onderzoeken leergebieden A, B, C en D verwijst naar de
belangrijkste subdoelstellingen bij scholingsprogramma's, die volgens het sociaal-leertheoretische
model worden uitgevoerd en geevalueerd.
Bij het leergebied A gaat het volgens de sociaal-leertheoretische benadering van scholing om het in
praktijk brengen van kennisdoelen, de vermeerdering van theoretische kennis over vaardigheden.
Bij het leergebied B betreft het inzichtdoelen, het leren gebruiken van theoretische kennis en
ervaring in de praktijk zodanig dat de sociale vaardigheden ook zinvol en functioneel worden
gebruikt. Vervolgens richten zich de leergebieden C en D op het operationeel maken van respectie-
velijk houdingsdoelen en gedragsdoelen, waarbij er in leergebied C sprake is van een aan een
bepaald onderwerp gerelateerde houding en het gebied D zich richt op het leren toepassen van
sociale en didactische vaardigheden.
In de door ons gebruikte versie voor rapportage van leerervaringen staat in de vraagstelling bij A
centraal, dat leerkrachten aan de weet komen, dat iets zo is, dat iets werkt of dat iets gedaan dient te
worden.  Eenvoorbeeld hiervan is.dat er verschillende  soorten vragen  gesteld  kunnen worden.
Bij B kan de leerkracht beseffen dat er uitzonderingen bestaan, bij voorbeeld dat het niet waar is
dat..., dat er ook...  bestaan,  dat iets niet... maar ook ...Een voorbeeld is: ik heb geleerd dat er in de
klas meer stille  kinderen zitten,  dan  ik vermoedde.
Bij C is het ook mogelijk dat de leerkracht over het eigen functioneren iets te weten komt, bij
voorbeeld.  ik heb geleerd dat ik ben...,  ik heb geleerd dat ik dat probleem het beste op... manier kan
aanpakken, omdat... Een voorbeeld: Ik heb geleerd dat leerlingen vaak het woord vragen in mijn
klas, wanneer ik hen de ruimte daarvoor geef
Tenslotte is bij D gevraagd naar datgene wat de leerkracht als uitzonderingen over zichzelf als
professional heeft ervaren. Voorbeelden zijn: ik heb geleerd dat het niet waar is dat ik altifd teveel
aan het woord ben of ik heb gezien dat dat het niet waar is dat ik iedere leerling, meisje ofjongen,
aan het woord laat komen.



82       Gezien onderscheid naar sekse in het basisonderwijs

3.16 Samenvatting

Samenvattend heeft de 'observatie-feedbackstudie' naar de effecten van de video-interactie-coaching
op enige latente en manifeste interactie-interventies tussen leerkracht en leerlingen, meisjes en
jongens, tot oogmerk dat leerkrachten instrumenten aangereikt krijgen om met name meisjes maar
ook jongens te leren hun leerpotentieel optimaal in te zetten voor hun schoolloopbaan en
toekomstoriEntatie.
Op basis van de onderzoeksresultaten verkregen uit enige nationale en internationale voorstudies in
diverse geledingen van het onderwijs is als nascholingsvorm voor het geschetste coachingsmodel
gekozen waarbij specifiek gekeken wordt naar de aan sekse gerelateerde elementen van het
verborgen curriculum van de interactie.
In de video-interactie-coaching voor leerkrachten basisonderwijs, georganiseerd en begeleid door
vertegenwoordigers van de schoolbegeleidingsdiensten, wordt het gezien onderscheid tussen

leerlingen, meisje ofjongen, als aangrijpingspunt gebruikt om dit te elimineren, en om de factoren
die het in praktijk brengen van een sekseadequaat en -inclusief curriculum kunnen belemmeren, te
bernvloeden. Voor het vormgeven van het scholingsconcept is ondersteuning gevonden bij enkele

cognitieve en sociaal-leertheoretische zienswijzen en praktijkbevindingen over attitudevorming, het
verwerken van informatie en het opdoen van sociale en didactische vaardigheden binnen trainingssi-
tuaties.
Voor het programmeren van het scholingstraject is gebruik gemaakt van een aantal ervaringsleerthe-
oretische basisprincipes voor professionals.
Tijdens de gedragsmetingen met behulp van het FROG-systeem zijn de aan de veldstudie deelne-
mende leerkrachten en de leerlingen voorts geenqutteerd over hun opvattingen over de betekenis en

de werking van sekse in het verborgen curriculum van de interactie. Dit vond aan het begin en het
einde van de coaching plaats.
Bij de start van de veldstudie is ook gevraagd naar de visie die leerkrachten hebben op maatschappe-
lijke  en arbeidsmarktrelevante vraagstukken gerelateerd aan een meerledig toekomstperspectief van
hun leerlingen.
Aan het einde van de coaching is bij de leerlingen bovenbouwgroepen geinventariseerd hoe zij
dachten over aspecten van het sociaal-emotionele leerklimaat in hun klas gekoppeld aan het
inschatten van eigen leerinzet en prestaties met het oog op het kiezen van vervolgstudie en beroep.
Tenslotte zijn de theoretische en praktische achtergronden van de inhoud van de vragenlijsten aan
leerkrachten en leerlingen, de evaluatieve leerverslagen van de gecoachte leerkrachten en de
telefonische interviews met de schoolbegeleiders over hun ervaringen met systematische lesobserva-
tie en interactieanalyse als scholingsmethodiek nader uitgewerkt.
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Hoofdstuk 4 Feedback Research Observation Guide system (FROG)

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk beschrijven we het ontstaan en de ontwikkeling van het FROG-systeem zoals
gebruikt in deze observatie-feedbackstudie. Het gaat hier vooral om het functioneren van het
observatiesysteem als scholings- en onderzoeksinstrument binnen het nascholingsonderwijs, waarbij
de nadruk ligt op de functies van de aan sekse gerelateerde observatiecategorieen in het gecompute-
riseerde hoofdlijnsysteem. Tevens wordt de wijze besproken, waarop door middel van systematische
lesobservaties de gegevens over leerkrachtgedragsvariabelen en kerlinggedragsvariabelen verzameld
en gemeten zijn. Deze gegevens zijn nodig om een antwoord te vinden op de volgende onder-
zoeksvragen:

·   Hoe handelen leerkrachten en leerlingen in de klasseninteractie?
•   Hoe en langs welke weg leren kerkrachten en leerlingen, meisjes en jongens, gelijkwaardige

interactiestrategieen ontwikkelen en hanteren in een klasgebonden begeleidingsprogramma?
• Welke ondersteuning is hierbij te verwachten van systematische gedragsobservatie als een

tel'ugkoppelingsinstrument op het lesgeven in de praktijk?

4.2       Voorgeschiedenis van het FROG-systeem

Een observatiesysteem is te beschrijven als een specialistische taal om gedragswijzen en gegevens
met betrekking tot het professioneel didactisch en pedagogisch handelen zo feitelijk mogelijk te
registreren en weer te geven. De taal om de interactie in de klas tussen leerkrachten en leerlingen
onder woorden te brengen moet voldoen aan de volgende criteria:
•   objectiviteit, dat wil zeggen registrerend en niet beoordelend;
•    gericht op wat in categorieen onder te brengen is of te meten;
•   gericht op kleine gedragseenheden en niet op grove aanduidingen (Veenman, 1979:129).

In de laatste drie decennia is een groot aantal observatiesystemen ontwikkeld, die ieder voor zich,
voortbouwend op de grondprincipes van het door Flanders (1967) gerntroduceerde lesgedragob-
servatiesysteem, onderwijsgedrag en het leven in de klas voor onderzoeksdoeleinden of voor
gebruik in opleiding of nascholing in kaart brengen (Fuller & Manning, 1973; Simon & Boyer,
1974; Soar & Soar, 1979; Veenman, 1979; Wilkinson & Marrett, 1985; Croll, 1986; Evertson &
Green, 1986:162-182).
In deze observatie-feedbackstudie zijn we gericht op observatiecategorieen die relevant zijn voor het
registreren van interactie-interventies in de klassensituatie, waarbij specifiek de aandacht gevraagd
wordt voor de seksespecifieke invloeden in de interactiepatronen. De aan sekse gerelateerde FROG-
observatiecategorieen zijn ontwikkeld in het EG-action-research-project 'Classroom interaction and
Equal Opportunities for girls and boys in preservice and inservice teacher education' (zie paragraaf
3.2.1). Bij het operationaliseren van het FROG-systeem aanvankelijk in de initiele opleiding en later
in nascholing, hebben we gebruik gemaakt van de tien jaar lange ervaring opgedaan met het aan dit
observatiesysteem ten grondslag liggende observatiehoofdlijnsysteem (Verbruggen, 1993:19). Het
hoofdlijnsysteem is getoetst aan de ervaringen opgedaan in microteaching-situaties in het Practicum
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Algemene Onderwijskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven (Rodenburg-Smit e.a., 1987).
De categorieen voor dit observatiesysteem zijn ontleend aan VICS (Verbal Interaction Category
System), ontworpen door Amidon en Hunter (1967:388-391) voor trainings- en onderzoeksdoelein-
den. Dit systeem is weer een afgeleide van het FIAC-systeem (Flanders Interaction Analysis Catego-
ry, Flanders, 1967:158-166) (zie ook bolagen 4.1 en 4.2).
In het VICS-systeem is bewust gekozen voor de criteria initiatief- en antwoordgedrag in plaats van
indirect en direct gedrag (termen door Flanders naar voren gebracht) om het aspect van objectieve
terugkoppeling op feitelijk gedrag meer naar voren te laten komen; tevens wordt zo vermeden een
waardeoordeel aan deze begrippen te verbinden in het kader van de discussie over traditionele
leiderschapsstijl-dichotomieen. Indirect gedrag is terug te vinden in de categorieen: accepteren van
gevoelens, prijzen, accepteren of overnemen van de ideeen van leerlingen. Direct gedrag duidt op
leerkrachtgedrag, dat sturing geeft aan de gedragingen van leerlingen, zoals het geven van informa-
tie, geven van instructies en kritiek gegeven vanuit de professionele gezagsrol. Flanders kiest ook
voor deze invulling van de criteria in latere onderzoeks- en begeleidingsprogramma's (Simon &
Boyer, 1974:233-235; Flanders & Nuthall, 1972).
Het door Amidon en Hunter (1967:141-142) ontworpen observatiesysteem is als een ondersteuning
bedoeld om in trainingssituaties en scholingsactiviteiten op basis van reflectie op eigen gedrag
leerkrachten te stimuleren hun professioneel handelen te analyseren en zo nodig bij te stellen. In het
VICS-systeem is het aantal leerlingcategorietn verdubbeld (categorie 7-10) en is er onderscheid
gemaakt in vraagniveau (categorie 3-4) gehoor gevend aan de kritische kanttekeningen bij het FIAC-
systeem ten aanzien van de objectiviteit en de mogelijke werking als een beoordelingssysteem.
Derhalve bevat dit observatiesysteem zeventien categoriean om de verbale interactie te registreren
en te analyseren. Hierbij is globaal een onderverdeling (groepering) aangebracht rondom de
volgende aandachtspunten in de interactie:
•      het initiatief nemen door de leerkracht tot spreken;
•    het antwoord geven door de leerkracht,
•    het antwoord geven door de leerling;
•      het initiatief nemen door de leerling;
• overige (stilte/verwarring).

Als voorwaarde voor het gebruik van het VICS-systeem in scholing ter optimalisering van de
klasseninteractie, stellen de ontwerpers dat leerkrachten de wens te kennen geven hun lesgedrag te
willen veranderen, bereid zijn hun gedrag op basis van systematische lesobservatie te analyseren en
binnen de logistieke en sociale context van hun werksituatie de gelegenheid krijgen nieuwe
interactiegedragingen te oefenen. Categorie 5 bevat een conglomeraat  van de categorieen   1-3  van

het FIAC-systeem. Het VICS-hoofdlijnsysteem is als grondmodel gebruikt voor het hoofdlijnsys-
teem in het Practicum Algemene Onderwijskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven (zie
schema 4.1).
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Schema 4.1    Hoofdlijnsysteem: de tien categorie*n
Practicum Algemene Ondenvijskunde Technische Universiteit Eindhoven

Docent 1.      Bordschrijven
De decent schrijft op het bord, er is geen verbaal gedrag, noch van de docent, noch van de leerlin-
gen.

2. Doceren
a.  de decent ge€/i in»·matie ofmening: het weergeven van inhoudelijke gegevens. eigen ideeen

of verklaringen, het stellen van retorische vragen. Kan een uitvoerig betoog of een korte
mededeling betreffen;

b.  de decent gee# aanwo zingen: verzoekt de leerlingen handelingen te verrichten, geeft opdrach-
ten.

3.   Vragen stellen
De docent stelt inhoudelijke, niet retorische vragen.

4.   Niet enkeivoudige praag
De docent voegt informatie aan de vraag toe, geeft andere formuleringen, voordat de leerling
antwoordt; vraagt verschillende antwoorden in 66n vraag.

5.   Denkpauze geven
De docent geeft gelegenheid tot nadenken, na een vraag en/of op verzoek van 66n of meer leer-
lingen.

6.   Beurt geven
De docent wijst een leerling aan om de vraag te beantwoorden of honoreert het verzoek van een
leerling om het woord te voeren.

7.     Reageren op leerlinggedrag ompat:
a.   de docent  reageert  op verbaal  leerlinggedrag:  reageert op het antwoord van een leeling, op

het initiatief van een leerling of in een discussie tussen verschillende Ieerlingen.
b.  de docent reageert op non-verbaal leerlinggedrag: spreekt een of meer leerlingen aan die

kennelijk tonen iets niet begrepen te hebben of iets niet te kunnen zien op het bord etc.
c.  de docent reageert op verondersteld/mogelijk leerlinggedrag: vraagi de leerlingen of ze zijn

uitleg kunnen volgen, zijn handschrift kunnen lezen, stelt een vraag ten aanzien van de te
volgen procedure.

Leerlingen 8.   Antwoord geven
De leerling beantwoordt de vraag van de docent of voert verbaal een opdracht van de docent uit.

9.   Rest leerlinggedrag
a.    initiati€fnemen   de leerling stelt een vraag, geeft op eigen initiatief aanwijzing of mening,  vult

andere leerlingen aan zonder tussenkomst van de docent.
b.  reageren op andere leerlingen: de kerling beantwoordt de vraag of voldoet verbaal aan het

verzoek van een andere leerling

Rest 10. Stilte of verwarring
a.   stiltes die geen denkpauzen voor de leerlingen zijn.
b.   leerling(en) en docenten praten tegelijkertijd, leerlingen praten door elkam·,
c. door omgevingsrumoer kan de observator niet verstaan wat er gezegd wordt;
d.    observatorkonvoorkomende  gebeurtenissenniet  onder   l   tot  en met  9  rangschikken.

Toelichting schema 4.1
Vanaf  1976  tot   1990  is  aan de lerarenopleiding  van de Technische Universiteit geexperimenteerd
met dit systeem in het Practicum Algemene Onderwijskunde. Geoefend werd in gesimuleerde
lessituaties (leerlingen kwamen naar de Universiteit). De nadruk werd gelegd op het stellen van
vragen, het betrekken van leerlingen bij de les, het reageren op (verbaal) gedrag van leerlingen en
het laten reageren van leerlingen op elkaar.
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De lessen werden door medestudenten (aanstaande leraren techniek) opgenomen en met behulp van
het systematisch observatiesysteem door medestudenten geobserveerd en geanalyseerd. Ook
mogelijk was dat de studenten de eigen op video opgenomen lessen analyseerden.
Het hoofdlijnsysteem was niet in staat de reacties van de (aanstaande) leerkrachten op antwoorden
en initiatieven van leerlingen gedurende de trainingsperiode fijnmazig te registreren. In het
Practicum Algemene Onderwijskunde is derhalve een subsysteem, gekoppeld aan het hoofdsysteem,
ontworpen en in de loop van de tijd bijgesteld.
Dit subsysteem is weergegeven in schema 4.2. Het betreft een splitsing van de categorie 7 uit
schema  4.1   in tien nieuwe categorieen, die ieder een afzonderlijke reactie  van de leerkracht  op
leerlinggedrag weergeven.

Schema 4.2    Subsysteem: uitsplitsing categorie 7, reactie leerkracht (zie schema 4.1)
Practicum Algemene Onderwijskunde Technische Universiteit Eindhoven

1.   Aanmoedigen/belonen de docent stimuleert de leerling(en) met niet-inhoudelijke opmerkingen.

2.   Aangeven watgoed,fbut is.· de docent geeft de leerling feedback.

3.    Echo de docent herhaalt vrijwel letterlijk een antwoord of een vraag van een leerling.

4. Antwoord verbeteren, aanvullen of ajinaken: de docent reageert op een antwoord met het zelf geven van nieuwe
informatie.

5.   Kritiseren de docent kritiseert de leerlingen met niet-inhoudelijke opmerkingen.

6.    Antwoordgeven de docent geeft antwoord op een vraag van een leerling

7. Denkhulp: de docent stimuleert leerlingen met inhoudelijke informatie op vragende of stellende manier,
bijvoorbeeld samenvatten.

8.  Doorspelen: de docent geeft een andere leerling gelegenheid te reageren op een antwoord of vraag van een
leerling.                                                                                                                           1

9. Toehchting vragen (doon,ragen) de docent vraagt of stimuleert het geven van een verklaring, verbetering of
verdediging.

10. Herha/en.· de docent stelt nogmaals de vorige vraag.

(Overgenomen uit Verbruggen, 1993:21).

4.3       Uitsplitsing in seksespecifieke interactiecategorieen

Om onderscheid tussen interacties met meisjes en jongens te kunnen registreren is het observatiesys-
teem opnieuw uitgebreid. Dit categorieensysteem is gebruikt bij de beantwoording van de
seksespecifieke onderzoeksvraagstelling in het EG-action-research-project 'Equal Opportunities and
classroom interactions in preservice and inservice teacher teacher education' (Dolle-Willemsen &
Rodenburg-Smit, 19938:33-44). In het oorspronkelijke 'sekseneutrale' hoofdlijn- en subsysteem zijn
observatiecategorieen ingevoerd, die de mogelijkheid bieden om de seksespecifieke invloeden in de
interactie zichtbaar te maken door het splitsen van het vraag- en antwoordgedrag tussen leerkracht
en leerlingen in vrouwelijke en mannelijke observatiecategorieen. Een andere aanpassing van de
observatiecategorieen betreft de registratie van het vraaggedrag. Het werd daardoor mogelijk het
vraaggedrag van eenvoudig naar complex, en de gerichtheid naar meisjes en jongens te differen-
tieren. De introductie van de personal computer in het EG-project maakte het mogelijk om over te
gaan op het dertien categorieen hoofdlijnsysteem. Hierbij zijn tevens verbeteringen in het registreren



Hoofdstuk 4 - Het Feedback Research Observation Guide system         87

van het dertien categorieen hoofdlijnsysteem en het tien categorieen subsysteem aangebracht (zie
billage 4.3). Het aantal observatiecategorieen is uitgebreid tot dertien, door drie categoriean te
splitsen in vrouiveli/ke en mannel(» interventies (zie schema 4.3).

Schema  4.3       FROG.  de  13  categorieeninde  praktijkvanhetlesgeven

1. Mediagebruik
De leerkracht schrijft op het bord of gebnlikt de overheadprojector. Er is geen verbaal gedrag, noch van de
docent, noch van de leerlingen

2. Doceren
a.  De leerkracht geeft informatie of mening.
b.  De leerkracht geeft aanwijzingen (zie ook schema 4.1 categorie 2).

3.    Kenniswaag
De leerkracht stelt een vraag die uitsluitend een beroep doet opparate ofop kennis die door de leerkracht geacht
wordtparaat te zo n bij leerlingen

4. Denkvraag
De leerkracht stelt een vraag die in meer of mindere mate een beroep doet op het denkvermogen van leerlingen.

5. Denkpauze
De leerkracht geeft leerlingen gelegenheid om na te denken, na hen een vraag gesteld te hebben of op verzoek van
een of meer leerlingen zelf

6.  Beurt Oongen)
Leerkracht wijst jongen aan om de vraag te beantwoorden of honoreert het verzoek van een jongen om antwoord
te geven.

7.     Beurt (meisje)
Leerkracht wijst meisje aan om de vraag te beantwoorden ofhonoreert het verzoek van een meisje om te antwoord
te geven.

8.  Antwoord Oongen)
Jongen antwoordt op vraag of verzoek van leerkracht.

9.  Antwoord (meisje)
Meisje antwoordt op vraag ofverzoek van leerkracht.

10. Initiatief Oongen)
Jongen stelt vraag, geeft mening of reageert op andere leerling zonder  dat hij  daar door de leerkracht om verzocht
is.

11.  Initiatief (meisje)
Meisje stelt vraag, geeft mening of reageert op andere leerling zonder dat zij daar door de leerkracht om verzocht
is.

12.  Reactie docent
Leerkracht reageert op verbaal of non-verbaal  leerlinggedrag of reageert op verondersteld of mogelijk leerlingge-
drag (zie ook schema 4.1, categorie 7)

13. Overige
a.   Stitte die geen denkpauze voor leerlingen is.
b. Verbale uiting(en) vanwege omgevingsrumoer/door elkaar praten niet verstaanbaar.
c.   Observator kon voorkomende gebeurtenis bij geen enkele andere categorie onderbrengen
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Het basisprincipe van het dertien categorieen tellende FROG-systeem als methode en instrument bij
het coachen van leerkrachten is, dat leerkrachten hun interactie met leerlingen, meisjes en jongens,
gericht kunnen observeren en oefenen, bijstellen en scholen op de werkplek. De klasseninteractie
wordt op audio- of videotape opgenomen en geanalyseerd met behulp van de grotendeels verbale

observatiecategorieen. De uitsplitsing in de vrouwelijke en mannelijke interactie-interventies,
beurten jongen/meisje, antwoorden jongen/meisje, initiatieven jongen/meisje maakt het mogelijk de
seksespecifieke invloeden in de interactie onder de aandacht te brengen (zie schema 4.3).
In het overzicht op scherm of uit de computeruitdraai van de resultaten aan het eind van de
observatie is dan af te lezen hoeveel van de observatiecategorieen in de categorieen denkpauze, het
geven van een beurt aan een jongen of meisje, het geven van een antwoord door een jongen of een
meisje, leerlinginitiatief van een jongen, leerlinginitiatief van een meisje volgen op de categorie
denkvraag.
Vanuit scholingsdoeleinden is speciaal voor deze categorieen gekozen omdat uit onderzoek blijkt
dat leerkrachten vooral in deze interactiecategorieen meisjes en jongens anders benaderen. Leer-
krachten vertonen de neiging jongens meer denkvragen te stellen. Dit beYnvloedt het actief en
zelfstandig leren leren van leerlingen. Meisjes kunnen daardoor minder gestimuleerd worden om
antwoord te vinden op complexere probleemstellingen, waardoor zij minder scholing en oefening op
dit punt krijgen. Hetgeen weer van invloed kan zijn op hun kijk op de waarde en het nut van het
leeraanbod en dat leidt ertoe dat zij zich minder gaan inzetten voor het zich eigen maken van
schoolse kennis. Ter toelichting wordt een praktijkvoorbeeld uit het basisonderwijs gegeven.

4.4 Een praktijkvoorbeeld uit het basisonderwijs

In deze paragraaf worden de computerbeelden van twee lessen van een vrouwelijke leerkracht die
aan de coaching deelnam beschreven en verklaard (schema's 4.4 en 4.5):
•   vrouwelijke leerkracht;
·    groep 4;
• verdeling meisjes/jongens 8-8;
• school gesitueerd in het oosten van het land.

Deze twee schema's laten zien hoe vaak en hoe lang gedrag, dat hoort bij de dertien observatie-

categorieen, zich heeft voorgedaan. In de kolom percentage is het procentuele aandeel van de
gedragscategorietn in de tijd aangegeven. In de kolom frequentie geeft het getal tussen haakjes het
aantal keren aan (frequentie) dat de desbetreffende categorie volgt na een 'Denkvraag'. Dat hoeft niet
te betekenen onmiddellijk volgend na een denkvraag. Het mogelijke patroon is: Beurt-Denkvraag-

Beurt-Denkpauze-Antwoord. Beurt, denkpauze, antwoord in het voornoemde patroon worden
geacht te volgen op denkvraag. Het biedt de mogelijkheid om na te gaan hoe denkvragen verdeeld
worden over jongens en meisjes.
De FROG-analyses over de twee perioden laten zien dat het aantal denkvragen toeneemt in
frequentie en tijd. De pauzes komend na een denkvraag nemen toe. Meisjes krijgen meer aandacht
wat het krijgen van beurten  en het geven van antwoorden betreft. Het aantal beurten stijgt van  13
naar 20 maar blijft in tijd gelijk. Het aantal antwoorden van de jongens daalt van 49 naar 26, ook in
tijd van  15% naar  8%. Het aantal antwoorden van meisjes blijft  27  in aantal (schema 4.5), echter de
tijd om te antwoorden stijgt van 6 naar 10%. In de eerste periode werd 1 denkvraag gesteld waarop
een meisje antwoordde, in de tweede periode 4. Het aantal denkvragen aan alle leerlingen neemt toe
van 3 naar  10. Het initiatiefvan jongens neemt af.
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Schema 4.4     FROG-categorie  computerbeeld:  eerste opname van de vrouwelijke  leerkracht v66r
de start van het coachingstraject

Equal  Opportunities, Eindhoven  University  of Technology,  The Netherlands
Filename:  ItbL  Made from timefile:  1  (naam van teerkracht, school en groep)
Date:  1993/1/10.  Time of beginning:  21:16:43.  Resets:  4

Categorie Frequentie T,Jd Gec) Percentage Concentratiepunt *)

Mediagebruik                          0                           0 0% 0.00

Doceren                                  20 106 12% 0.36

Kennisvraag                          34 113 43% 113

Denkwaag                             3                           4 0% 0.75

Denkpauze 21 (1)         75 9% 0.50

Beurt (iongen) 16 (0)         26 3% 0.73

Beurt (meisje) 13 (1)         24 3% OA6

Antwoord (jongen) 49 (2) 130 15% 0.62

Antwoord (meisje) 27 (1)         56 6% OA9

Initiatief (iongen) 5 (0)         4 0% 0.51

Initiatief(meisje) 2 (0)           4 0% 0.38

Reactie docent                             82 223 26% 0.56

Stilte/verwarring                     20 103 12% 0.27

Totaal 301 868 100%

*)   Zie voor uitleg van het concentratiepunt bijlage 4.4 en paragraaf 6.3.

De eerste keer is de leerkracht 57% van de tijd aan het woord, de tweede keer 51%.
Bij de eerste les nemen vooral de meisjes het initiatief en geeft de leerkracht ook voornamelijk
instructie in het eerste gedeelte van de les. Bij de tweede les is dit niet meer het geval.
In de nabespreking zei de leerkracht dat zij zich bewust geworden was van haar eigen rot en
houding in de interactie met leerlingen. Zij is van plan op basis van haar ervaringen de initiatieven
van meisjes en jongens in alle lessen en gesprekken te bevorderen en de leerlingen meer ruimte te
geven hun gedachten onder woorden te brengen.
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Schema 4.5    FROG-categorie  computerbeeld:   tweede  opname  van  de  wow,velijke  leerkracht
gedurende het coachingstraject

Equal  Opportunities,  Eindhoven  Universig  of Technology,  The  Netherlands
Filename:  2tbL  Made from timeJite:  2  (naam van  leerkracht, school  en  groep)
Date:  1994/14/2.  Time of beginning:  16.03.15.  Resets: 4

Categorie Frequentie Tijd (sec) Percentage Concentratiepunt *)

Mediagebruik                       7                       23 3% 0.68

Doceren                                                               17                                                    92 10% 0.55

Kennisvraag                        35                       76 18% 0.47

Denkvraag                          10                       38 4% 0.43

Denkpauze 35 (7) 165 18% 0.63

Beurt (jongen) 15 (3)         18 2% 0.62

Beurt (meisje) 20 (3)          24 3% 0.40

Antwoord (jongen) 26 (1)          69 8% 0.43

Antwoord (meisje) 27 (4)         89 10% 0.43

Initiatief(iongen) 0 (0)          0 0% 0.00

Initiatief (meisje) 2 (0)          3 0% 0.43

Reactie docent                          74 216 24% 0.55

Stilte/verwarring                   20                       88 10% 0.21

Totaal 288 901 100%

4.5       Bepalen van de interobservator-betrouwbaarheid

Een van de vragen van belang bij het beoordelen van de effecten van feedback met behulp van een
observatie-instrument is de betrouwbaarheid van het observatie-instrument zelf. Betrouwbaarheid
wordt in de sociale wetenschappen gedefinieerd als het vermogen om bij herhaling van de meting
dezelfde uitkomsten te krijgen.
Om de betrouwbaarheid van het FROG-observatiesysteem te beoordelen zijn drie willekeurige,
verschillende videofragmenten door dezelfde observator twee keer beoordeeld. Deze observaties
zijn verricht door de observator, die in het kader van een afstudeerproject tweede fase lerarenop-
leiding de eerste training heeft gevolgd (Dhondt, 1993). Zij werd getraind en gecoacht door de

observatiedeskundige vanuit de Technische Universiteit Eindhoven gedurende het project en
opnieuw bij de start van deze studie. Gedurende het coachingstraject in deze studie zijn regelmatig
evaluatieve bijeenkomsten gehouden tussen observator, observatordeskundige en projectleider om
de betrouwbaarheid van de beoordelingen te toetsen. Tussen de beide beoordelingen zit een
tijdslengte varierend van minimaal twee weken tot maximaal acht maanden.
Van deze observaties zijn alleen de (13) variabelen die frequenties (F) meten en de (13) variabelen

die tijden (T) meten gebruikt voor de betrouwbaarheidsanalyse.
Vervolgens  is de datamatrix gekanteld, waardoor een dataset overbleef met 13 waarnemingen  per
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klas en 4 variabelen, namelijk Fl (frequenties eerste periode), Tl (tijden eerste periode), F2
(frequenties tweede periode) en T2 (tijden tweede periode). Tussen deze variabelen is een correlatie
berekend (de Pearson-productmomentcorrelatie [R]). Vervolgens is een Chronbachs a berekend. a
wordt gewoonlijk gebruikt om de betrouwbaarheid van een psychologische test te meten en geeft de
inwisselbaarheid van de verschillende items aan, met andere woorden, in hoeverre meet item A wat
item B ook meet. In de praktijk wordt voor a een ondergrens van 0.70 gehanteerd. Deze analyses
zijn zowel gedaan voor ieder van de klassen (n = 13) als voor alle drie de observaties (n = 39) (zie
schema 4.6). De analyses laten een redelijke tot hoge betrouwbaarheid zien.

Schema 4.6    Correlaties tussen»quenties en tijden in de eerste en tweede observaties

Correlaties R(Fl.F2) R(Tl.T2)

Klas 1 0.994 0.995

Klas 2 0.948 0.976

Klas 3 0.987 0.965

Klassen 1,2,3 0.974 0.983

a(Fl.F2) a (Tl.T2) a (Fl.F2.Tl.T2)

Klas 1 0.991 0.997 0.754

Klas 2 0.971 0.984 0.759

Klas 3 0.992 0.982 0.876

Klassen  1,2, 3 0.987 0.991 0.785

4.6       Samenvatting: het FROG-systeem als research- en scholingsinstrument

Op basis van bovengeschetste onderzoeksresultaten en praktijkbevindingen in de beschreven
scholings- en begeleidingsprojecten in diverse geledingen van onderwijs kan gezegd worden, dat het
FROG-systeem zoals ontwikkeld en toegepast in de tachtiger jaren en aan het begin van de negenti-
ger jaren in instellingen van voortgezet en hoger onderwijs een bruikbaar en betrouwbaar
lesanalyse- en onderzoeksinstrument blijkt te zijn. Tijdens het gebruik van deze wijze van
systematische lesgedragsobservatie heeft de functie van het systeem zich ontwikkeld, enerzijds in de
richting van het observeren, analyseren en het oog krijgen voor seksespecifieke invloeden in de
interactie, anderzijds heeft het zich gericht op het modificeren van aan sekse gerelateerde interactie
interventies in de dagelijkse lespraktijk.
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Hoofdstuk 5 Schoolbegeleiders en leerkrachten over de toepassing van
het FROG-systeem

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de ervaring met het toepassen van het FROG-systeem door de schoolbe-

geleiding en de leerkrachten besproken. Zijn met het FROG-systeem inderdaad seksespecifieke
invloeden in de interactie tussen leerkrachten en leerlingen, meisjes en jongens, getraceerd en hoe
hebben de leerkrachten op deze feedback gereageerd? Voorts gaan we dieper in op de meerwaarde
van de video-interactie-coaching voor de begeleidingspraktijk in het basisonderwijs. De ervaringen
van tien schoolbegeleiders worden gepresenteerd. In het verlengde hiervan verkennen we de
mogelijkheden om elementen van het project aan te haken bij of te integreren in andere vernieu-

wingsactiviteiten. We geven aan hoe de uitvoering van de coaching is verlopen en voorzover er

knelpunten waren, omschrijven we deze. Bovendien onderzoeken we de mogelijkheden voor
vervolgactiviteiten, waarbij de rol van de schoolbegeleider bij uitvoeren van de projectactiviteiten
wordt belicht. Dit doen we op basis van de praktijkbevindingen van de schoolbegeleiders zoals
opgetekend uit hun mond door een projectmedewerker in voorgestructureerde telefonische
interviews en voorzover relevant, zijn deze interviewgegevens aangevuld met evaluatieve uitspraken
van de leerkrachten  zelf over hun opgedane leerervaringen zoals ruim driekwart jaar later vastgelegd
in de learner reports.

5.2       De telefonische interviews: de schoolbegeleiders in beeld

In  de  periode  van   1   tot 15 februari 1995 werden de schoolbegeleiders  die het projectprogramma
'Interactie in de klas' op de basisscholen uitvoerden, telefonisch geinterviewd over hun ervaringen
met het coachingsprogramma. Doelstelling van dit onderdeel was de planning, organisatie en uitvoe-

ring van het klasgebonden begeleidingsprogramma en de daarin gehanteerde methodiek van

systematische lesobservatie met behulp van het FROG-systeem te evalueren.
Om een beter zicht te krijgen op hun begeleidingservaringen, de motivatie voor deelname, de
klassenconsultatieactiviteiten, de leereffecten voor de leerkrachten en het interactieve samenspel
leerkracht/coach werden de volgende vragen aan deze schoolbegeleiders voorgelegd:

•    Hoe lang werkt ual als schoolbegeleider?
•  Bent u lid van de EBRO (landelijk werkverband Emancipatie en Begeleiding Roldoorbrekend

Onderwijs)?
•   Wat waren uw overwegingen om mee te doen aan het project?
•   Wat wist u voor u aan het project begon over de interactie tussen docenten en hun kerlingen?
• Welke activiteiten heeft u ondernomen in het kader van het project? Kunt u bij benadering

aangeven hoeveel tijd die activiteiten u gekost hebben?
• Welke activiteiten verliepen stroef en welke verliepen soepel?
•  Wat doet u nu binnen uw instelling of daarbuiten met uw ervaringen opgedaan tijdens dit

project?
·    Zou u, als er een vervolgproject werd opgezet, daar weer aan mee willen doen? Zo ja, wat zou u

dan veranderd willen zien?
•    Wat hebben de leerkrachten er - naar uw mening - van geleerd?
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De resultaten van de interviews met tien schoolbegeleiders worden hier gepresenteerd. De
antwoorden op de verschillende vragen werden met elkaar vergeleken en vervolgens gecategori-
seerd. De antwoorden hebben we zo weergegeven, dat per vraag een korte samenvatting gegeven
wordt. Wanneer relevant, is ter verheldering van de evaluatie gekozen voor een tabel om af te lezen
welke antwoordcategorieen gevormd werden en hoe vaak die categorieen genoemd zijn (tabel 5.1 en
5.2).

Hoewel veertien schoolbegeleiders zich gemeld hadden voor de eerste begeleidingsbijeenkomst,
waarop in detail richtlijnen voor de planning en uitvoering van de video-interactie-coaching
besproken werden, hebben tien schoolbegeleiders uiteindelijk het totale programma uitgevoerd. Drie
hebben zich teruggetrokken vanwege het feit dat zij er niet in slaagden de geschikte experimentele
en controlescholen met de vereiste bovenbouwgroepen in de gevraagde leeftijdscategorie te vinden.
Ook niet meegenomen in deze categorisatie van de antwoorden zijn de evaluatiegegevens van een
opleidingsinstituut voor aanstaande leerkrachten basisonderwijs, dat wel meegedaan heeft aan de
video-interactie-coaching maar verder een ander traject heeft doorlopen6. Tenslotte worden enkele
kenmerkende uitspraken ter illustratie van de bevindingen uit de telefoongesprekken geciteerd.

5.2.1 Begeleidingservaringen

Gevraagd naar hun begeleidingservaringen blijkt uit de antwoorden van de schoolbegeleiders, dat de
meeste geinterviewden (acht) meer dan tien jaar ervaring als schoolbegeleider hebben (met een
spreiding van  10 tot en met 23 jaar).  In 66n geval had de begeleider geen schoolbegeleidingservaring
maar functioneerde al tien jaar binnen de begeleidingsdienst als werkteambegeleider van de
psychologische assistenten. E6n begeleider was net begonnen. Deze werd het project opgedragen in
verband met ziekte van de begeleider.

5.2.2   Betrokkenheid EBRO

Over hun betrokkenheid  met  de  EBRO  (zie ook paragraaf  3.6)  en hun functioneren daarin wordt
onder andere het volgende gemeld als antwoord op de vraag, of zij al lang lid van de EBRO waren:
•   "Ja, maar niet erg actief wegens tijdgebrek."
•    " Ja, vanaf het begin, maar nu is er binnen de Dienst geen ruimte meer voor, dus eigenlijk ben ik

er geen lid meer van."
·     "Ja, vanafhet begin in  1982."
·   "14 conferenties en studiedagen bezoek ik wel."
•    "Nee, maar die collega waarvan ik het heb overgenomen wet."
•    "Ja, aleenjaar ofvier."

Uit de beantwoording blijkt dat de meesten (zeven) al langere tijd lid van de EBRO zijn. In een
geval had de begeleider het project van een collega overgenomen die wel lid was. Een schootbe-
geleider, die pas nieuw in functie was, was niet op de hoogte van de doelstellingen van de EBRO.
Edn schoolbegeleider was op grond van haar enigszins andere functie (tien jaar werkteambegeleider
van psychologische assistenten) geen lid van de EBRO, maar bleek wel betrokken bij het emancipa-
toire karakter van het thema.

5.2.3    Motivatie voor deelname

Op de vraag naar hun motivatie voor deelname aan het project, antwoordden zij onder meer:
•   "Ik wilde graag kennismaken met het instrument (video + FROG) want ik denk: daarmee breng

6 Elementen van het coachingsprogramma zijn wel in het reguliere opleidingscurriculum ingevoerd (Ongezien
onderscheid naar sekse. BeeIden in beweging,  1996: 12-14).
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je de discussie over eigen gedrag op gang, zoiets heeft een uitstraling naar andere activiteiten, het
onderwerp interactie spreekt aan en het geeft afwisseling."

•  "Ik vond het instrument zelf zeer aantrekkelijk, het leek me ook overdraagbaar naar andere
begeleidingsprojecten. Het is objectief, zowel naar leerkrachten als naar collega's. En het project
was gericht op emancipatie."

•    "Ik was bezig met een cursus videogebruik in de klas, daar paste het goed bij. We zijn hierin
gestart met twee begeleiders en ik, daarna zijn zij afgevallen."

•  "Het is in de EBRO al eerder aan de orde gekomen. Interactie in de klas heeft allang mijn
belangstelling. Meisjes- en vrouwenemancipatie ook."

•  "Veel interesse voor interactie in verband met begeleidingsactiviteiten zoals 'pedagogische stijl'
en 'pedagogisch klimaar."

•    "Ik merk dat er verschil wordt gemaakt tussen meisjes en jongens, ik vind emancipatie belang-

rijk. En ik was ook nieuwsgierig naar welk soort vragen er gesteld worden in de klas."
•  "Na een workshop onder leiding van de onderzoekster dacht ik, dat is ook wet iets voor onze

dienst. Trouwens,  dan doe je zelf ook weer eens nieuwe inspiratie op."
•  "Het is concreet, heel dicht bij de leerkracht en het leek me bruikbaar voor begeleiding: om

interactie in de klas met leerkrachten te kunnen bespreken."

Samenvattend kan gezegd worden dat de motivatie om mee te doen in de meeste gevallen gebaseerd
was op de mening dat interactie en verschillen tussen jongens en meisjes een goed onderwerp voor

begeleidingsactiviteiten is. Daarnaast waren de meesten ook echt geYnteresseerd in het systematische
lesobservatie-instrument: het praktische, directe en objectieve karakter daarvan.

Samengevat komen de beweegredenen neer op:
•   Geen motivatie                                                2
•    Interesse in het instrument video + FROG           5
•   Interactie als begeleidingsonderwerp                 5
•    Emancipatie als begeleidingsonderwerp              4
• Vragen stellen als begeleidingsonderwerp          1

5.2.4     Voorkennis over seksespecifieke invloeden in de interactie

Op de vraag wat zij wisten voor zij aan het project over de interactie tussen leerkrachten en hun
leerlingen, meisjes enjongens, deel gingen nemen, antwoordden zij:

•  "Heel weinig, nog weinig ervaring als schoolbegeleider. Tijdens mijn net afgeronde studie was
het geen in de belangstelling staand onderwerp."

•    "Ik heb wel eens gewerkt met verbate interactie (Flanders, VICS) en ik had ook wel gelezen over
verschillen tussen jongens en meisjes  in de klas."

•    "Ik ben altijd erg gericht op interactie en lees daar veel over in vakliteratuur, emancipatie ook."
•      "Ik wist weI dat leerkrachten  veel  meer zelf aan het woord  zijn dan  ze zelf denken  en  dat ze niet

gericht zijn op non-verbale interactie met en tussen leerlingen."
•   "Ik heb er veel over gelezen." (Hierbij werden Jungbluth (1981) en Sterringa en Petit (1989) ge-

noemd.)
•      "Ik heb jaren geleden soortgelijk onderzoek als van Jungbluth uitgevoerd  in mijn eigen regio."
• "Eigen onderzoek naar verband tussen interactie leerkracht/leerling en de schoolloopbanen van

leerlingen." (Hier werd verwezen naar het evalueren van interactiestrategieen (Zijlmans, 1991)
en ervaringen met het project 'Vertrouwensrelatie' waarin interactie een belangrijk begrip is.)

•    "Ik heb 25 jaar voor de klas gestaan, maar verder geen specifieke kennis."
•  "Ik heb vroeger die onderzoeken van Jungbluth, Sterringa en zo gelezen. Ik wist al van die

interactieverschillen."
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·    "Ik had min of meer een vermoeden dat meisjes wel eens minder aandacht kregen dan jongens.
Door projecten zoals 'Klassenconsultaties' en 'Zelfstandig werken'  zie je veel interactie, alleen dat

specifieke gericht op jongens en meisjes wordt niet altijd zichtbaar."
•    "Niet specifiek, meer algemene vakkennis op het gebied van interactie en emancipatie."

Samengevat komen de antwoorden neer op:
•   Geen specifieke kennis                                  1
· Algemene vakkennis                                    2
•   Veel gelezen over interactie                              5
•   Veel gelezen over emancipatie                          5

Ervaring met interactieonderzoek                      4

De meeste begeleiders beschikten over literatuurkennis op het gebied van interactie en verschillen
tussen jongens en meisjes. Ook bleek een aantal zelf onderzoeks- of projectervaring te hebben

opgedaan. Drie begeleiders hadden alleen niet-seksespecifieke vakkennis. De beginnende begeleider
wist nauwelijks iets van het onderwerp af, was geen lid van de EBRO en had geen affiniteit met de
emancipatiedimensie in de coaching.

Uit de vele kritische en negatieve reacties op de stellingen over enige aan sekse gerelateerde
vraagstukken aan het begin van het traject (zie bijlage 3.1, deel C) blijkt dat wanneer eenmaal een
discussie over de betekenis en werking van sekse binnen onderwijs en samenleving op gang gezet is,
dit veel stof tot nadenken en gesprek oplevert, ondanks het aanvankelijke verzet tegen een in vele
onderwijsogen niet meer in deze tijd thuishorend thema. Dankzij het vertrouwen dat het merendeel
van de schoolbegeleiders in de leerkracht als 'professional en pedagoog' had, en hun expertise op het
gebied van het omgaan met weerstanden ten aanzien van de genderdimensie in onderwijs, is het hen

gelukt de coaching na dit 'emancipatie'-schokeffect verder te uit te voeren.

Tenslotte blijkt uit de interviews, dat het voor de schoolbegeleiders als 'professional en pedagoog'
belangrijk is geweest dat zij in staat waren vanuit een 'open mind' de leerkrachten objectief te
benaderen en niet in de eerste plaats vanuit hun eigen onderwijsvisie en -normen de coachings-
activiteiten plaats te doen vinden. Op deze wijze stelden zij de leerkrachten in staat hun eigen
doelen en houdingen te bepalen en daar te starten met de coaching waar de concerns van de
leerkrachten als professionals lagen. Deze werkwijze heeft geleid tot het verminderen van de weer-
stand tegen de emancipatorische dimensie in het verloop van de coaching. Vooral voor degenen met
minder begeleidingservaring in de onderhavige scholingsthematiek was dit vooral in het begin een
weerbarstige opgave.
Belangrijk in het coachingsprogramma was ook dat de schoolbegeleiders in staat gesteld werden de
feitelijke werksituatie van de leerkrachten te verkennen en dat zij de leerkrachten voor verdere

scholing vanuit deze werkcondities konden begeleiden.
Uit de intercollegiate consultaties tussen projectleiding en schoolbegeleiders blijkt tevens dat
formatieve evaluatieprocedures goede handvatten bieden om de coachingsactiviteiten bij te stellen,
en deze bereikbaar en haalbaar te maken voor zowel de leerkrachten als de school- en projectbege-
leiding.
Enige uitspraken ter inkleuring:
·   "Ik vraag me trouwens wel af of wij schoolbegeleiders ook niet veel meer kennisvragen aan

leerkrachten stellen dan denkvragen."
•   "De open opzet van het werkconcept slaagt erin leerkrachten bewust te maken van wat ze echt

doen en die dingen in hun onderwijsgedrag te veranderen die zij belangrijk vinden."
·    "Het vermoeden van die ongelijkheid tussen jongens en meisjes is me echt hard gemaakt."
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5.2.5 Tijdsbestedingsperspectief

Aan voorbereiding, gesprekken met scholen en docenten en collega's werd een halve tot een hele
dag besteed. Afhankelijk van het aantal lessen dat werd opgenomen en de verdeling van deze lessen
over de wholen, besteedden de begeleiders twee dagen tot een hele week aan de opnamen. De nabe-
spreking vergde zo'n halve week. De twee werkbijeenkomsten voor nadere planning en projectuit-
voering namen met inbegrip van reistijd twee halve respectievelijk twee hele dagen in beslag. Een
deelnemer scoorde zelf het FROG-systeem en dat kostte twee weken.

Voorbereiding V, - 1 dag, gemiddeld 5 uur
Video-opnamen 2 - 5 dagen, gemiddeld 30 uur
Nabespreken 5 - 4  dagen,  gemiddeld  18 uur

KPC-dagen 1  - 2 dagen, gemiddeld  13 uur
FROG zelf toepassen 2 weken (slechts een deelnemer)
Overleg collega's !,2 dag (slechts een deelnemer)

In totaal  5  tot 13 werkdagen, gemiddeld 75 uur, hebben de schoolbegeleiders aan het uitvoeren van
hun activiteiten gewijd.
Het was oorspronkelijk de bedoeling dat schoolbegeleiders die de wens te kennen hadden gegeven
om het FROG-systeem te leren hanteren, daarvoor de mogelijkheid kregen. Van deze doelstelling is
reeds in het begin afgeweken omdat bleek dat binnen de financiele ruimte van het project geen
draagvlak was voor verdere uitbreiding van de training in het hanteren van het FROG-systeem. Veel
van deze schoolbegeleiders hebben echter in een latere periode gebruik gemaakt van de door het
KPC geboden mogelijkheden voor verdere scholing in deze materie (Innovatiegids LPC, 1994-
1995).

5.2.6    Projectuitvoering en -organisatie

Gevraagd naar elementen uit de uitvoering en organisatie van het programma,  die soepel of minder
soepel verliepen en naar problemen en knelpunten die zij ervaren hadden bij hun functioneren als
coach tijdens het gehele coachingstraject, antwoordden zij onder meer:

•  "De organisatie liep heel soepel. De leerkrachten hadden veel moeite met het verschil tussen
kennis- en denkvragen. Dit vraagt om meer studiemateriaal en aanvullende training."

• "Alles verliep wel soepel, de leerkrachten hadden ook snel door waar het om ging."
·    "De vragenlijsten voor de leerkrachten wekten in het begin weerstand op.  Zelf vond ik het echt

erg dat je niet mocht zeggen dat het om emancipatie ging maar om interactie, dat deed ik dus
later toch. En verder is het naar de scholen toe heel erg onlogisch dat ze van de derde opname
geen score zouden krijgen. Dit is later bijgesteld op verzoek van de leerkrachten. Je ziet maar... 017

•   "De organisatie van de eerste ronde verliep soepel, de tweede ronde viel na Pasen en dan hebben

de scholen het weI te druk en kom je er bijna niet meer tussen. Verder kon ik merken dat ik geen
schoolbegeleider ben, het zijn mijn leerkrachten en scholen niet."

•   "In eerste instantie was er enige schroom voor de video. Bekijken en de nabespreking verliepen
heel soepel. Bespreken in het hele team is nooit gelukt. Er waren zo ontzettend veel onverwachte

7 Hoewel het contractueel niet in de afspraken was opgenomen, hebben alle schoolbegeleidingsdiensten de
FROG-scores van de derde op video opgenomen les gekregen. Dit op dringend verzoek van de leerkrachten.
Alle schoolbegeleiders hebben in het begin van het nieuwe schootjaar deze lessen nabesproken. Enkete
leerkrachten hebben de video-opnamen van hun eigen lessen als voortichtingsmateriaal gebruikt voor
ouderavonden, ook zijn enige opgenomen lessen met toestemming van de desbetreffende leerkrachten gebruila
als studiemateriaal op conferenties in binnen- en buitenland.
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organisatorische problemen binnen de school, zoals ziekte, niet doorgegeven boodschappen etc."
·    "De vragenlijsten waarin plotseling die emancipatie opdook....."

5.2.7     Begeleidingservaringen: een terug- en vooruitblik

In de telefonische interviews werden enkele elementen in de projectuitvoering die voor bijstelling
vatbaar zijn, genoemd. In de werkbijeenkomsten met de projectleiding werd volgens de begeleiders
te veel tijd opgeeist voor de bespreking van organisatorische zaken, waardoor sommige inhoudelijke
vragen onbeantwoord bleven. Met het oog op vervolgactiviteiten werd de wens uitgesproken in een
vervolgproject meer aandacht en tijd voor het uitwisselen van begeleidingservaringen te reserveren.
Hiervoor was binnen dit project te weinig ruimte. Daarnaast wilden de deelnemers meer onder
leiding oefenen met FROG-systeem om zo het instrument zelf helemaal te beheersen. De tijdsplan-
ning zou beter zo kunnen zijn dat de scholen voor de zomervakantie op het project konden reageren,
waardoor het in september kan starten en in de jaarplanning kan worden opgenomen.s Enketen
wezen erop dat het materiaal voor de leerkrachten aanvulling behoeft, veelvuldig werd hier het in
het FROG-systeem gehanteerde onderscheid tussen denk- en kennisvragen genoemd. Het werd ook
als zinvol geacht om het hele schoolteam aan een dergelijk project deel te laten nemen. Hierdoor
worden de mogelijkheden versterkt om het project dan in een groter kader te plaatsen, bijvoorbeeld
in projecten zoals 'Weer Samen Naar School en 'Onderwijs Voorrangs Beleid'. Vanwege het
praktijktheoretische 'open' karakter van het scholingstraject sluit de coaching goed aan bij en
ondersteunt de doelstellingen van het geven van adaptief onderwijs in een school.
Citaten met betrekking tot het faciliteren van de opgedane ervaringen:

•   "Bij mij ontbreekt de motivatie, ik ben te weinig bekend met de materie."
·  "Ik denk het niet, omdat ik geen schoolbegeleider ben en zo'n project is me toch boven m'n

kracht."
•    "Ja zeker, ik kan er nog veel van leren."
•    "Ik zou het wel willen maar daar zou ik wel voor moeten knokken."
•   "Ik wil ontzettend graag meer ervaring ermee krijgen, zodat ik het in de vingers heb."
•   "Ik had graag meer tijd gehad voor bijeenkomsten met inhoudelijke ondersteuning en ervaringen

uitwisselen."
•      "Het  moet zo gepland worden dat de tweede ronde niet zo  laat in het jaar pas  komt, dan zitten  de

scholen helemaal vast."
•   "Ik zou zelf wel willen leren om met dat FROG-programma de lessen te scoren."
•  "Ik vind dat iedere begeleider toch zelf dat FROG-programma moet leren hanteren en een

training moet krijgen in het nabespreken."
•    "Ik denk dat het voor de betrouwbaarheid goed is als alle lessen door dezelfde observator worden

gescoord."
•  "Je zou meer handvatten willen hebben voor de nabesprekingen, een soort training in het

feedback geven."
•   "Bijvoorbeeld meer aanvullende theoretische ondersteuning op het gebied van gesprekregels en

het stellen van vragen."

5.2.8 Vervolgactiviteiten

Over het plannen van vervolgactiviteiten uitten de schoolbegeleiders zich als volgt. Meer dan de
helft van de begeleiders wil weI iets met de opbrengst van dit project doen. Sommigen hebben al
concrete plannen om bijvoorbeeld collega's en leerkrachten te informeren. Anderen zouden het

8 Dit was onmogetijk vanwege de toekenning van de subsidie in de maand September.
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graag willen opnemen als begeleidingsactiviteit, waarbij het instrument 'video en FROG' ook voor
andere projecten zou kunnen worden gebruikt. Hierbij willen enige begeleiders het FROG-systeem
zo leren hanteren dat zij zelfde analyses kunnen maken (tai)el 5.1).

Tabel 5.1 Vervolgactiviteiten

Activiteit Totaal

Het zelfhanteren FROGsysteem                                                                                                   4

Instrument gebruiken, ander doel                                                                                                    2

Opname in begeleiding                                                                                                                   3

Studiedag leerkrachten organiseren                                                                                                 1

Collega's informeren en motiveren                                                                                                  2

Citaten
•    "Ik zou het wel willen maar dan moeten de anderen (schoolbegeleiders) het ook willen."
•    "Ik ga door met video in de klas en misschien ook in andere hulpverleningssituaties."
•    "En met dat FROG-systeem heb ik ook meer houvast, structuur."
•   "Nee, erg ht?"
•    "Ja zeker ik kan er nog veel van leren."
•  "Er is in onze dienst zeker meer belangstelling voor, ook voor video-hometraining in bijvoor-

beeld de zwakzinnigenzorg."
•   "Over dat FROG zou ik wet meer willen leren, dat zou ik goed kunnen gebruiken."
•   "....dat we dit punt op de agenda van de teamvergadering op school moeten zetten. Je moet het

inpassen in sociale vaardigheid of zoiets,  niet als emancipatie brengen."
·      "Ik zou  toch wei willen bekijken ofje het niet integreren kunt in de begeleiding;  dan  moet je wel

het instrument in je vingers hebben."
•   "Ik zou het willen inbouwen in cursussen over het zelfbeeld gerelateerd aan de professionaliteit

van de leerkracht of zoiets...."

Een meerderheid van de geinterviewde schoolbegeleiders bleek bereid om zich voor een vervolgpro-
ject in te spannen. Zij wilden vooral het instrument bee leren beheersen - zelf scoren met behulp
van FROG - omdat zij binnen de begeleiding en opleiding van leerkrachten veel toepassingsmo-
gelijkheden zagen voor het gebruik van video, ondersteund door FROG.
Twee hielden een slag om de arm of stelden medewerking afhankelijk van de hoeveelheid tijd,
middelen en medewerking van collega's.  Slechts twee zagen  af van vervolgprojecten,  de een omdat
de motivatie ontbrak, de ander omdat het een te zware belasting was gebleken.
Het FROG-instrument is een bruikbaar en objectief instrument voor de begeleidingspraktijk
Interactie in de klas levert een actieve bijdrage aan het optimaal omgaan met verschillen tussen

leerlingen. Leerkrachten gaan alle leerlingen zien en horen,  een voor een, meisje en jongen. Hiermee

speelt het project goed in op onderwerpen als pedagogisch klimaat, adaptief onderwijs of het
inrichten van het studiehuis. Interactie en communicatie raken het hart van de onderwijspraktijk.
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5.2.9    Leereffecten op leerkrachtgedrag

Gevraagd naar de leereffecten op leerkrachtgedrag, zoals zij die inschatten op basis van hun
werkzaamheden als coach, reageerden zij overwegend positie£ Wel brachten zij vanuit hun eigen
professionaliteit en praktijkkennis als schoolbegeleider enige nuances aan in hun evaluatieve
opmerkingen.
De meeste begeleiders benadrukken dat de effecten verschillen per leerkracht en sommige
betwij felen of die effecten ook op de lange duur blijven gelden. Wel was het de meesten opgevallen
dat leerkrachten zich plotseling geconfronteerd of bevestigd zagen in hun eigen rol van leerkracht.
Met andere woorden: er werd een duidelijke invloed op het 'professionele zelfbeeld' van de
leerkrachten waargenomen. Een aantal leerkrachten was gevoelig voor het geringe aantal denkvra-
gen en wit dat veranderen. Andere leerkrachten vonden dat ze veel meer en sturender aan het woord
waren dan ze dachten. Zij gaan daarom andere werkvormen gebruiken, waarbij meer interactie en
zelfwerkzaamheid van de leerlingen wordt gevergd. De eigen inbreng van elke leerling, meisje en
jongen, komt daarbij in beeld en vooral het ruimte geven aan leerlingen voor het ontplooien van
denkactiviteiten en het geven van interactietijd om zich daarover te uiten.
Leerkrachten trachten bewust meisjes en jongens aan bod te laten komen, maar erkennen ook aan
het einde van het coachingstraject, dat dit erg moeilijk te verwezenlijken is, omdat meisjes zich wat
rustiger houden en jongens zich wat meer opdringen waardoor toch weer de onevenredige verdeling
in aandacht gaat ontstaan. Verdere monitoring van de seksespecifieke invloeden op antwoord- en
vraaggedrag van leerlingen, meisjes en jongens, en het geven van feedback op de denk- of
feitantwoorden van leerlingen door de leerkracht als leerstimuli aan het leren leren van leerlingen is
hier gewenst. Tevens zouden hierop gerichte langere-termijnscholingsprogramma's ontwikkeld
kunnen worden (tabel 5.2).
In het oog springend was dat veel leerkrachten het open scholingsaanbod zeer op prijs stelden en
zeiden daardoor nog steeds aan enige in hun ogen essentiale onderdelen van het programma te
blijven werken. Vooral als aandachtspunt werd hier een evenwichtige verdeling van denk- en           
feitvragen genoemd en het verminderen van de als te sterk ervaren sturing door de

leerkracht in de                 Iinteractie.

Tabel 5.2 Leerefect leerkrachten

EjIect Totaai

Bewustwording rol als leerkracht ten aanzien van leerklimaat en aandeel leerlingen, meisjes en jongens             6

Meer denkvragen 4

Meer leerlinginbreng                                                                                                                          5

Gelijkwaardige benadering meisjes en jongens                                                                                                                                    3

Versterking beroepsmotivatie op zeer korte termijn                                                                                            4

Citaten
·    "Er zou nog meer aan lange-termijneffecten gewerkt kunnen worden...."

"....bewustwording, dat je dingen doet die je juist denkt niet te doen."
•    "....de erkenning van het eigen handelen, de bevestiging van hun zelfbeeld."
•   "....de confrontatic, dat ze veel minder denkvragen stellen en veel sturender bezig zijn dan ze zelf

denken."
•    "Zag zijn eigen tekortkomingen en kreeg er 101 in om dat te veranderen, vooral het meer aandacht

besteden aan stille kinderen, meisjes en jongens."
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•      "Een goedbedoelende maar zwakke leerkracht haakte af en weerde ook feedbackgesprekken  af"
•     "Ze zien echt dat ze verschillen maken tussen jongens en meisjes."
·   "Voor de ene was het echt een 'eye-opener' die inhoudelijke veranderingen meebrengt, de ander

verandert niet echt."
•    "Die hele onervaren leerkracht heeft alleen maar gezien dat ze nog veeI moet leren."
•      "Heel  kerzaam voor leerkrachten om zichzelf te  zien, wel confronterend  hoor,  dat  ze dus anders

overkomen dan ze dachten."
"Mijn ervaring is, dat met name ervaren leerkrachten baat hebben bij deze praktijkcursus. Het
stellen van denkvragen is nu eenmaal geen gemakkelijke zaak."

•   "De leerkrachten werden weer met hun neus op die feiten gedrukt: dat ze meisjes echt anders
behandelen dan jongens. Maar leerkrachten denken niet in meisjes en jongens,  maar in individu-
en. Als ze jongens meer aandacht geven is dat omdat die dat nu eenmaal nodig hebben."

5.3        De leerkrachten aan het woord tijdens de coaching

Een van de grootste problemen bij de uitvoering van het projectprogramma was, dat de leerkrachten
geworven waren onder de noemer 'Interactie tussen leerkracht en leerlingen' zonder van te voren
ingelicht te zijn over de specifieke aandacht voor de 'sekse'-thematiek van meisjes en jongens in de
les en binnen het onderwijs. Met de schoolbegeleiders waren hier bindende afspraken over gemaakt
vanwege het scheppen van condities voor het verrichten van een nulmeting voor onderzoeksdoelein-
den. Vrijwel unaniem hebben de schoolbegeleiders zich aan deze afspraak gehouden. Dit werd
duidelijk uit de reacties op de FROG-analyses in de feedbackgesprekken volgend op de video-
opnamen, gegeven door de leerkrachten, die aan de coaching deelnamen. Het merendeel van de
leerkrachten heeft namelijk grote moeite gehad bij het onderkennen, laat staan herkennen van
mogelijke verschillen in benadering van leerlingen van beide geslachten. Ook al waren zij geneigd
dit te onderkennen dan gaven enkele van deze leerkrachten aan dat ze wel onderscheid maakten
tussen het geven van beurten aan zwakke en sterke leerlingen, maar toch twijfel behielden over het
onderscheid in de benadering van meisjes en jongens in de les, maar ze zegden wel toe dat ze er
voortaan op zouden letten, hoewel ze hierbij de restrictie aanbrachten, dat wanneer ze al verschil
maakten, dit vooral toch wel onbewust gebeurde.
Bij de eerste meting van de attitude ten opzichte van deze problematiek drukte een van de leerkrach-
ten uit de controlegroep, die weigerde antwoord te geven op de vraagstelling, dit pregnant uit door
in de kantlijn te schrijven, dat het besteden van aandacht aan leerlingen te maken heeft met kennis
en dergelijke van de leerlingen en niets van doen met het geslacht Veelvuldig kwamen van beide
groepen op- en aanmerkingen van deze aard voor bij het invullen van dit gedeelte uit de vragenlijst
'Interactie  in de klas'. Een leerkracht uit de experimentele groep gaf voor het niet invullen van het
antwoord als argumentatie voor zijn weigering, dat in zijn zienswijze het geven van aandacht aan
leerlingen in de opgenomen lessituatie niets te maken heeft gehad met het meisje ofjongen zijn van
de leerling, maar volgens hem met zwakkere leerlingen, die nu eenmaal meer aandacht van hem
opeisten. Gevraagd naar zijn reactie op een goed antwoord van een leerling, meisje ofjongen, zei de
betreffende leerkracht, dat het eraan lag welke leerling het was, bij zwakkere leerlingen dacht hij
positiever en milder te reageren.
Uit de vele kanttekeningen gemaakt bij deze vraagstelling is te concluderen dat leerkrachten over het
algemeen niet denken in meisjes en jongens, maar in termen van zwakke en sterke leerlingen.
Leerkrachten denken zich niet bezig te houden met meisjes en jongens, maar zich bezig te houden
met individuen.
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Uit de telefonische interviews met de schoolbegeleiders die verantwoordelijk waren voor de
uitvoering van dit onderdeel van de coachings- en onderzoeksactiviteiten blijkt dat dit gedeelte van
de vragenlijst voor grote beroering zorgde onder de leerkrachten. Het merendeel van de leerkrachten
had zowel op het cognitieve als affectieve vlak grote moeite met het invullen van deze vragen, daar
zij  meenden dat interactie niets met jongens/meisjes-problematiek te maken had en emancipatie niet
meer een onderwerp is om aandacht aan te besteden in het onderwijs. 'We leven niet meer in de
jaren zeventig', schreef een van de leerkrachten erbij, en 'Emancipatie is uit' was een veel
beluisterde opmerking.
Hoewel deze verscholen agenda in het programma zich bij de start van de video-interactie-coaching
ontpopt heeft als een belemmerende factor in de interpersoonlijke relatie coach/leerkracht, bleek al
spoedig tijdens het verloop van de coaching dat deze inbreuk op het onderlinge vertrouwen vrij snel
hersteld werd door de open werksfeer en communicatie binnen het scholingstraject tussen coach en
leerkracht. Bij het nabespreken van de tweede les en het invullen van de vragenlijst 'Interactie in de
klas' in de derde periode werd geen enkele aanwijzing gevonden dat deze aanvankelijk opgeworpen
barricade voor het coachen nog aanwezig was.

5.4    De leerverslagen van de leerkrachten die aan de video-interactie-coaching hebben
deelgenomen

5.4.1 Het verborgen curriculum van de interactie

De antwoorden op de vragen gesteld in het leerverslag 'Interactie in de klas' versterken het
begeleidingsbeeld zoals opgetekend uit de telefonische interviews over de effecten van het klasge-
bonden begeleidingsprogramma met de schoolbegeleiders (zie ook paragraaf 3.16 en bijlage 3.6).
De vraagstelling in de leerverslagen nodigde de gecoachte leerkrachten uit te rapporteren over de
eigen in de coaching opgedane ervaringen, waarbij het accent lag op die ervaringen die belangrijk
waren om mee te nemen voor de dagelijkse praktijk van het lesgeven. Hoewel de vragenlijst hen
toegestuurd werd ruim negen maanden na de laatste op video geregistreerde les en de schoolbe-

geleiders, een ieder op zijn of haar eigen manier, de coaching geevalueerd hadden, heeft bijna 60%
van de gecoachte leerkrachten dit formulier teruggestuurd aan de onderzoekster. Uit de beantwoor-

ding van de in het leerverslag gestelde vragen wordt zichtbaar dat bij de gecoachte groep niet alleen

het ambachtelijk werk als onderwijsgevende voorop staat bij het in praktijk brengen van de leerre-
sultaten in het volgende schooljaar, maar ook steeds de betrokkenheid van de leerkracht als
pedagoog spreekt om alle leerlingen, jongens en meisjes, bij de les te betrekken en te houden door
het stellen van vragen op een evenwichtige wijze aan meisjes en jongens, waarbij de aandacht voor
het elimineren van seksespecifieke invloeden op leerlingbijdragen toeneemt.
Globaal gezien blijkt uit de antwoorden dat de leerkrachten hebben leren zien dat ze nog bewuster
een leerling, meisje of jongen, een beurt kunnen geven en dat er verschillende soorten vragen
gesteld kunnen worden. Leerkrachten zijn er bewust mee bezig meisjes meer aan bod te laten

komen, vooral vanuit de overweging dat zij vaak toestaan dat dezelfde kinderen (jongens) reageren.
Slechts 66n reactie bij de ingevulde vragen duidt erop dat het emancipatoire aspect nog de
boventoon voert in de opgedane ervaringen tijdens het scholingstraject. Hoewel deze deelnemer
erkent dat er veel geleerd is over de klasseninteractie, blijft deze verontwaardigd over de aan gender
gerelateerde thematiek in de interactie.

5.4.2 Het interactief samenspel tussen leerkrachten en leerlingen, meisjes en jongens

Leerkrachten hebben waargenomen dat zij te veel aan het woord zijn tijdens het onderwijsleer-

gesprek waardoor de aandacht van de leerlingen vermindert. Het te snel en te onrustig bewegen door
de klas, waardoor de aandacht van de leerlingen verslapt en de leerlingen onrustig worden, was
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tevens een alom ervaren leerpunt. Enige leerkrachten zijn aan de weet gekomen dat zij nu eenredelijk goede interactie hebben tijdens leergesprekken en er tevens een behoorlijke leerrust in de
groep gaat ontstaan. Een van de leerkrachten staat stil bij het observatiepunt dat gesprekken in een
grote kring vooral voor zeer jonge kinderen moeilijk te volgen zijn en gaat derhalve nu vaker met
een kleinere kring aan de slag. Bij de video-opname heeft deze gezien dat in de grote kring een vrij
kleine groep actief meedoet aan het gesprek. Ongeveer de helft  is  wel  geinteresseerd maar passief en
haakt af naarmate het gesprek vordert.
Een andere leerkracht was verrast door het feit dat de denkpauzen die deze gaf heel lang waren maar
werkt er bewust aan dit zo te houden omdat zowel meisjes als jongens dit nodig blijken te hebben.
Een leerkracht vindt zijn rot in de interactie nog te overheersend en stek zichzelf tot taak dit te
veranderen. Vele leerkrachten zeggen bewust meer denkvragen te hebben gesteld bij de laatste
opname en daarbij gezien hebben dat er meer interesse bij de leerlingen kwam.
Kinderen leren ook naar elkaar te luisteren en op elkaar te reageren volgens de waarnemingen van
de leerkrachten. De videoregistraties blijken voor de leerkrachten zeer waardevol en verhelderend
geweest te zijn ten opzichte van het didactisch en pedagogisch handelen in de klas. Meer inzicht in
de interactie in de klas werkt alleen maar positief, is een algemeen gedeelde mening. Een leerkracht
geeft als aanvullende opmerking dat het prettig is om nu eens weer feedback te krijgen op eigen
onderwijsstijl en -gedrag, waarbij de verzuchting geslaakt wordt dat de laatste keer dat er feedback
op onderwijsgedrag was gekregen circa 20 jaar geleden tijdens de opleiding.
In haar eigen woorden: "Bij welk beroep komt dat zo weinig voor!"
Enige uitspraken ter illustratie:
•  "In de eerste sessie was ik veel aan het woord. Beurten meisjes en jongens kwamen aardig

overeen."

•    "Nog meer proberen aUe kinderen erbij te betrekken. Meer uit de kinderen te laten komen zonder
er zelfal te snel tussen te komen."

•   "Niet te snel proberen om oplossingen aan te brengen maar de kinderen meer gelegenheid geven
om aan het woord te komen."

•    "Door het zien van de video-opnamen een positieve verandering in jezelf, minder aan het woord
zijn en meer uit de kinderen laten komen."

•  "Ik heb ervaren dat ik snel ingrijp als een kind, meisje maar ook een jongen, niet weet te
antwoorden."

•   "Ik heb gezien dat wanneer je meisjes en jongens voldoende denkpauzen geeft en doorvraagt
naar een antwoord, ze dat prettig vinden en ze daarna bee meedoen."

•   "Ik ben wel autoritair en werk veel klassikaal. Ook hierin is nu een veranderingsproces op gang
gekomen. Het werkt positief."

•   "In het begin dacht ik, waarom moet dit nu weer zo nodig, maar ik heb er veel van geleerd. Ook
mezelf op de video was weI verhelderend."

5.5 Conclusies

Op basis van bovengeschetste bevindingen valt te concluderen dat binnen de financiele randvoor-
waarden en beperkingen van tijdrovende en grote logistieke inspanning vergende lesregistraties en
-observaties, alle schoolbegeleiders veel expertise, inzet, energie en tijd gernvesteerd hebben in het
uit oeren van de activiteiten, ondanks het feit dat enige schoolbegeleiders parttime werkten en
anderen overbelast waren met de in die tijd toI,ende vernieuwingsprojecten zoals "Weer Samen
Naar School". De schoolbegeleiders die zelf het project binnen hun instelling hadden opgestart
kregen vrijwel allen medewerking van hun eigen collega's. Voor de niet-schoolbegeleider en de
begeleider die het project van een zieke collega hadden overgenomen, kostten het veel moeite en
inspanning om scholen te werven en intakegesprekken met de leerkrachten te voeren.
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Allereerst vanuit hun expertise als schoolbegeleider op het gebied van het contact leggen met de
scholen en voorts vanwege hun vertrouwdheid - als lid van de EBRO - met de problematiek
rondom emancipatie, rollendoorbrekend en -verruimend onderwijs binnen de basisschool zijn zij
enerzijds erin geslaagd om de leerkrachten te ondersteunen bij het in praktijk brengen van de
interactievaardigheden, vooral op het gebied van vmgen stellen en het geven van meer ruimte aan de
leerlingen, meisjes zowel als jongens, en anderzijds de aanvankelijke weerstanden ten opzichte van
het verscholen emancipatoire aspect van de coaching weg te nemen. Hierbij heeft de coaching geleid
tot heroverweging van de genderuitstraling van leerkrachten binnen onderwijs en maatschappij. Dit
werd vooral duidelijk uit de reacties van de leerkrachten op enige aan sekse gerelateerde gedeelten
uit de vragenlijsten. Hierbij stoorden veel leerkrachten zich aan de vraag of zij verschil maken
tussen meisjes en jongens in hun benadering van leerlingen in de klas. Dit had volgens velen niets
met het thema 'interactie' te maken. Ditzelfde geldt voor het aanbrengen van bewuste of onbewuste
nuances in de wijze van vragen stellen en beurten geven aan meisjes ofjongens. Overigens viel het
vele leerkrachten niet mee onderscheid te maken tussen denkvragen en kennisvragen binnen de door
ons gehanteerde definitie van deze begrippen. Vele leerkrachten vonden dat ze veel sturender in het
leergesprek optraden dan zij dachten. Enkele begeleiders hadden aanvankelijk technische problemen
met het maken van de video-opnamen van de leergesprekken' en het zelfstandig decoderen en
hanteren van de analyses van de praktijkfragmenten met behulp van het FROG-systeem; binnen dit
kader van technische problemen viel  ook het houden van  een  open en constructief nagesprek met de
leerkracht. Gedurende de coaching werd duidelijk dat de schoolbegeleiders behoefte hadden aan
meer scholing zowel in het gebruik van het gecomputeriseerde observatie- en feedbacksysteem als
het goed vervullen van de rol als coach in de nabesprekingen, en werd verdere training in klassen-

consultatievaardigheden als een toekomstige aanvulling op het programma aangeraden.
De FROG-interactieanalyse als een zelfstudie- en reflectie-instrument op praktijkgedrag heeft ook
bij de schootbegeleiders een bewustwordingsproces in gang gezet om de onevenwichtigheid in
interactiepatronen in de klas te onderkennen, en hen geinspireerd om op basis van gestructureerd en
feitelijk kijken tezamen met de leerkracht nieuw gelijkwaardig interactiegedrag te ontwikkelen.
Verrassend was het voor velen te ontdekken, dat zij ondanks hun expertise en ervaring op het gebied
van de interactie tussen leerkracht en leerlingen, jongens en meisjes, veel meer zicht kregen op enige
elementen van het verborgen curriculum van de klasseninteractie dan zij verwacht of vermoed
hadden. Veelvuldig werd hier het FROG-systeem genoemd als een objectief instrument om dit
mogelijk te maken, waarbij juist de ondersteuning door de video-opname als een concrete aanvul-
ling werd ervaren.
Ondanks aanvankelijke startproblemen bij het maken van de videoregistraties en het leren hanteren
van de codering van de FROG-analyses, waren echter alle schoolbegeleiders ervan overtuigd
geraakt gedurende het coachingstraject, dat het gebruikte instrument waardevol was, zowel voor de
schoolbegeleider als de leerkracht. Voor de een lag de meerwaarde vooral in de objectiviteit en het
analytische karakter van het FROG-systeem, terwijl de ander meer het confronteren en het bewust
maken door middel van video benadrukte. Daarnaast was er een aantal aan het denken gezet over
het effect van het stellen van vragen op de dynamiek in een klas leerlingen, meisjes en jongens.
Enkele anderen waren meer getroffen door de gebleken interactieverschillen tussen de leerkracht en

meisjes en jongens en de consequenties hiervan voor het ervaren en beleven van het leerklimaat en
het zich prettig voelen in de klas. Ook van de leerkracht....

9 In het losbladig handboek voor de opleidingspraktijk (Dolle, Lemmen, 1993) hebben we richtlijnen voor
videolesregistraties opgenomen. Tevens is op verzoek van de schoolbegeleiders een handleiding voor het
gebruik van het FROG-systeem toegevoegd.
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Hoofdstuk 6 Gezien onderscheid naar sekse  in de interactie tussen
leerkrachten en leerlingen

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden eerst het leerverloop, de leerlijnen en leergedrag van de aan de coaching
deelnemende leerkrachten in de klasseninteractie in kaart gebracht, vervolgens wordt nader ingegaan
op de aan deze leerlijnen gerelateerde vragen over de genderdimensie in de interactie. Op basis van
de onderzoeksresultaten van gedragsobservatiestudies in binnen- en buitenland (zie paragraaf 2.4),
ondersteund door onderzoeks- en praktijkervaringen in diverse voorstudies (zie paragraaf 4.2 en
4.6), is de prognose in deze studie, dat er bij het observeren van de interactie tussen leerkrachten en
leerlingen, meisjes en jongens, in de geregistreerde en geanalyseerde lessituaties bij de eerste meting
mannelijke dominantie is in leerkracht/leerling-interactie in termen van deelname van bijdragen van
leerlingen, meisjes en jongens, aan het leergesprek. En dat door de coaching hierin veranderingen
optreden bij de tweede en derde meting in de richting van sekseadequaat en -equivalent interactie-
gedrag van de leerkracht. Met het oog hierop hebben we in deze studie met behulp van de dertien
FROG-categorie8n gekeken naar de hoeveelheid interactie-interventies tussen leerkrachten en
leerlingen, meisjes en jongens. Binnen de vraagstelling van deze studie is specifiek gekeken naar de
frequentie en de tijdsduur van de aan sekse gerelateerde observatiecategorieen zoals beurten geven
door de leerkracht aan jongens of meisjes, het antwoorden op een vraag van de leerkracht door een
jongen of een meisje, het zelf stellen van een vraag of het geven van een mening door een leerling,
meisje of jongen, of het reageren op elkaar zonder dat de leerkracht daarom verzocht heeft.
Vervolgens is via de zeven FROG-categorieen gepeild hoe de leerkrachten de denkvragen verdelen
over meisjes en jongens bij de zeven FROG-categorie8n denkpauze, beurten aan jongen, beurten
aan meisje, antwoord door jongen, antwoord door meisje, initiatief jongen en initiatief meisje (zie
paragraaf4.4).
Verder is van de gelegenheid gebruik gemaakt om aan de leerkrachten zowel van de experimentele
als van de controlegroep te vragen hoe zij dachten over enige deelgebieden van emancipatiegericht
denken en handelen binnen onderwijs en samenleving. Deze vraagstelling had een tweeledig doel,
enerzijds werden de vragen gesteld om vanuit het genderperspectief van deze studie zich een beeld
te kunnen vormen over de opvattingen die de aan deze studie deelnemende leerkrachten hierover
hadden, anderzijds vanwege de onderzoeksmatige mogelijkheid om zo de meningen van beide
groepen leerkrachten ten opzichte van seksevraagstukken en de rot van onderwijs daarbinnen bij de
start van de coaching te kunnen vergelijken.
Binnen dit kader zijn vanuit dezelfde motivatie aan leerkrachten enige vragen gesteld over de
denkbeelden die zij hebben over persoonlijkheidskenmerken van hun leerlingen, meisjes ofjongens.

6.2 Interactieanalyses

6.2.1    Interacties in de klas

Wanneer leerkracht en leerlingen de Was binnenkomen vindt interactie plaats. Het leren leren is de
resultante van een reeks interacties tussen leerkracht en leerlingen. Interactie is van belang voor het
scheppen van een krachtige leeromgeving en een constructief leerklimaat. Echter het probleem bij
de interactie tussen leerkracht en leerlingen, meisjes en jongens - wanneer teruggebracht tot haar
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meest eenvoudige dimensie - is dat mannelijke leerlingen vaak meer leerbronnen en -stimuli krijgen
of verwerven dan vrouwelijke leerlingen en dat de leerkracht een rol speelt in dat proces. Interactie-
vaardigheden hebben tot doel het leerproces van leerlingen te faciliteren, bewaken, sturen en
evalueren. In de video-interactie-coaching wordt ingegaan op de verschillende aspecten van een
interactieve stijl van lesgeven als kracht en macht om alle leerlingen bij de les te betrekken,
aandacht aan hen te schenken, hun leerresultaten te bekrachtigen en gelijke kansen op onderwijs te

geven. De vraag wordt gesteld, hoe de ongelijkheid in stand gehouden wordt in het onderwijs. Het
interactief samenspel tussen leerkracht en leerlingen, meisjes en jongens, komt aan de orde, met

name bij de 'echte' kervakken. Stellen we 'wai-, 'wanneer'-, 'wie'-vragen' of stellen we 'waarom'-
vragen en aan wie geven we de beurt. Docerend of uitnodigend tot vragen stellen. Hoe leren

kinderen kritisch na te denken, de leerstof zich eigen te maken en controle op eigen leren leren te
krijgen? Leerlingen leren meer van vragen die uitdagen tot nadenken en een beroep doen op

complexe mentale leerprocessen. Leerlingen leren weinig van 'opzeg'- of 'herhalings'-vragen.
Leerlingen leren pas door de informatie zelf te verwerken en er zelfstandig iets mee te doen.
Leerkrachten zijn in staat om leerlingen bij het leren leren op drie manieren te ondersteunen:
•   door vertrouwen te wekken in eigen prestaties en capaciteiten en door de angst voor de gevolgen

van falen te verminderen;
·    door bepaalde regels te stellen en organisatie in leerprocessen aan te brengen;
•  door het geven van instructie: de docent legt uit, geeft voorbeelden, stelt vragen, reageert op

antwoorden, structureert en bekrachtigt het leren van de leerlingen.

Deze ondersteuning is onmisbaar in de lessituatie omdat deze voorziet in een behoefte aan
persoonlijke ontwikkeling van de leerling en het krijgen van vertrouwen in zichzelf (Schuurman,
1984). Wanneer het voor de leerlingen, meisjes en jongens, duidelijk is dat de leerkracht die steun

ook werkelijk biedt, wordt het voor de leerlingen een uitdaging om die steun ook werkelijk te
krijgen. Hierin schuilt de macht van een interactieve stijl van lesgeven. Het zicht krijgen op de
interactiepatronen in de klas en er bewust gelokwaardig mee omgaan kan deze macht tot kracht
nnaken.

Binnen dit leertheoretisch kader geven de FROG-analyses de resultaten weer van het leerverloop en
de leerlijnen in de interactie-interventies van de gecoachte basisschoolleerkrachten. Met behulp van
de observatiegegevens uit het computerprogramma is directe feedback op leerkracht- en leerlingge-
drag mogelijk geworden. Het turven van de observatiegegevens wordt door de computer gedaan, de

computer rekent de gegevens uit en geeft aantal en tijdsduur voor iedere geobserveerde activiteit
aan.

6.2.2 Gegevensverzameling

Binnen de randvoonvaarden van werving en selectie van scholen zijn de schoolbegeleidingsdiensten
in staat geweest gelijkwaardige experimentele en controlegroepen leerkrachten voor deelname aan

het project te activeren. Aanvanketijk zouden 61 respectievelijk 54 leerkrachten aan het totaal van

de activiteiten deelnemen. Echter een school met 3 leerkrachten is afgevallen vanwege het emanci-

patorische aspect van de coaching dat bleek uit de vraagstelling in de vragenlijst 'Interactie in de
klas' en uit de aan sekse gerelateerde categorieen in de interactieanalyses. Hierdoor werd het aantal

op 58 respectievelijk 54 leerkrachten teruggebracht.
Hoewel er in de 58 klassen van 58 leerkrachten in totaal 162 video-opnamen zijn geanalyseerd

gedurende het klasgebonden begeleidingsprogramma, zijn alleen die klassen meegenomen, waarin
tenminste een kwart van het aantal leerlingen meisje ofjongen is. De reden hiervoor is dat indien
niet voldaan is aan deze voonvaarde, mechanismen in de interactie kunnen optreden, die te maken

hebben met de uitzonderingspositie van het meisje of jongen zijn (Tobias, 1990; Moss-Kanter,

1977).

In het kader van de seksespecifieke onderzoeksvraagstelling is een selectie gemaakt van de klassen,
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waarbinnen een meisje/jongen-verhouding gold van maximaal  1:3 of 3:1. Hierdoor bleven van de

oorspronkelijke steekproef voor de experimentele groep 48 leerkrachten (experimentele groep) over,
min  of meer gelijk verdeeld  over de bouwen, gemiddelde leeftijd  39 jaar, gemiddeld  15,5  jaar
leservaring, totaal aantal jongens 492 (gemiddeld   10,25  per  klas), totaal aantal meisjes  503  (10,5
gemiddeld per klas). De uiteindelijke analyses zijn gedaan op 42 cases, waarop drie volledige
gedragsmetingen konden plaatsvinden.
Kort samengevat is de coaching gestart met 48 leerkrachten en groepen waarvan de meisjes/jongens-
verhouding binnen de genoemde ratio  viel, de tweede periode waren  het  er 46 (reden uitval:  over-
macht of persoonlijke omstandigheden, deze  zijn niet meegenomen  in de verdere meting), tenslotte
in de derde periode zijn er nog vier leerkrachten niet op de video opgenomen (reden uitval:
overmacht of persoonlijke omstandigheden, 66n hele school, drie leerkrachten, viel uit vanwege

vervroegd intredende vakantie waardoor de schoolbegeleider niet meer in staat was de opnamen te
maken). Alle 48 leerkrachten hebben wel tot het einde van het schooljaar deelgenomen aan de
overige activiteiten binnen het coachingsprogramma evenals de 54 leerkrachten uit de controlegroep
(schema 6.1).

Schema 6.1    Verdeling leerkrachten  experimentele  groep  (n  =  48)  en de  leerkrachten controle-
groep (n = 54) over de botiwen

bouwgroepen wouwen mannen wouwen mannen

(experimentele groep)     (experimentele groep) (controlegroep) (controlegroep)

onderbouw                     14                                 1                               16                                 2

middenbouw                   10                                 7                                 6                               12

bovenbouw                      6                               10                                 3                                15

Opvallend is dat de vrouwelijke leerkrachten vooral lesgeven in de onderbouw, en de mannelijke
voornamelijk in de bovenbouw. Deze verdeling van de vrouwelijke en mannelijke leerkrachten

spoort met de werkelijkheid (Arends, 1991:57-66, geciteerd in Hoogeveen, 1995).
Hoogeveen (1995:121-122) stelt in haar onderzoek naar de opvattingen over de beroepsidentiteit
van vrouwelijke leerkrachten met kinderen aan leraressen basisschool de vraag of zij vinden of het
verschil maakt of er een vrouw of man voor de klas staat. De leraressen vinden de sekse van de

leerkracht niet belangrijk en ook is het om het even om welke leeftijdscategorie het gaat. Veel
leraressen vullen echter hierop aan dat in de dagelijkse lespraktijk het geslacht van de leerkracht wel
degelijk van belang is:

"Voor de grote kinderen uit de bovenbouw is het heerlijk als ze een flinke man voor de klas hebben.
Ja, het klinkt hopeloos ouderwets, maar toch vind ik het. Mannen draaien ook vaker beter in de

bovenbouw, voelen zich daar vaak beter thuis. En ik denk dat ze het werk daar ook heel goed doen.
Ze voelen vaak die kieintjes minder goed aan (..). Vrouwen hebben de kleuterklassen en groep drie

een  beetje  dat  moederlijke  6.)  En  dat  hebben ze  nodig,  knufelen  6.)  Laat  de  natuur maar een  beetje

zijn  loop.  Dat  is  toch  niet zo  gek?  Snap je?  Dat  moederlijke,  dat  leuke,  dat  lieve,  dat  is  leuk voor  de
onderbouw. En dat hebben vroliwen toch iets meer dan mannen, dat is gewoon zo. Laat de mannen
maar mooi wat hoger, omdat ze  het knufelige  missen"  (37 jaar, fulitime werkzaam  in middenbomv).
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6.2.3 Gegevensverwerking

De analyses van de 42 cases zijn gedaan op de FROG-gegevens van de opgenomen lessen in de
eerste, tweede en derde periode. Deze gegevens zijn gecorrigeerd op feitelijk voorkomen, door een
proportie te berekenen. Verder zijn de gegevens, voorzover noodzaketijk, gecorrigeerd op de
jongens/meisjes-ratio in de klas. Voordat de feitelijke analyses zijn gedraaid zijn de assumpties van
de MANOVA gecontroleerd, te weten normaliteit van de waarnemingen (met behulp van de
Kolmogorov-Smirnov-toets) en de homogeniteit van de varianties.  Dit gaf aanleiding de analyses uit
te voeren, omdat de data voldoen aan de eisen die hier gesteld worden. Er is gebruik gemaakt van
Repeated Measures Multivariate Analysis of Variance, kortweg RMMANOVA. De afhankelijke
variabelen zijn ingedeeld in de groepen: proportie frequentie en proportie tijd.
De gegevens over het leerverloop en -gedrag in de interactie-interventies zijn bekeken voor de groep
als geheel (n = 42), voor de vrouwelijke deelnemers (n = 25) en voor de mannelijke (n = 17). Een
poging om de gegevens over de bouwen te analyseren is niet ondernomen vanwege de scheve

verdeling van mannen en vrouwen hierover.
Binnen de specifieke vraagstelling van het onderzoek zijn er vier soorten FROG-gegevens
onderzocht, nameluk frequenties van acties, tijdsduur van acties, concentratiepunten van acties en
de frequenties van acties naar aanleiding van denkvragen. Om al deze gegevens vergelijkbaar te
maken zijn proporties berekend. Immers, wanneer een les langer duurt is te verwachten dat er ook
meer acties plaats vinden. Hierom zijn de tijden gedeeld door de totale lestijd en de frequenties door
het totale aantal gebeurtenissen. Gebeurtenissen die betrekking hebben op jongens en meisjes zijn

gecorrigeerd op de jongens/meisjes-verhouding. Immers, wanneer in een klas meer jongens dan
meisjes zitten, zullen de jongens ook een groter decl van de frequenties van de interacties en de
daarvoor benodigde lestijd voor zich opeisen.
De eerstgenoemde proporties worden daarom vermenigvuldigd met een factor:

CF _Rp'NI.44 
U       NI +11  *I. ./ r.,-I

(CF = correctiefactor, N = aantal, g = geslacht, g- = ander geslacht, p = periode.)

Deze wat ingewikkelde correctiefactor was nodig omdat het product van de correctiefactoren 1 moet
zijn, omdat anders de proporties  niet meer optellen  tot   100%.  Op deze proporties  is een Repeated
Measure Analyse gedaan.

6.2.4    Frequentie, tijd en concentratiepunt van interacties

In deze paragraaf worden de resultaten  van de systematische lesobservatie  van 126 lessituaties  op
video opgenomen in 42 klassen, verdeeld over drie perioden, weergegeven. Allereerst wordt de
frequentie van de desbetreffende FROG-categorieen, het aantal keren dat een bepaalde interactie-
interventie voorkomt, weergegeven voor de gehele groep, vervolgens uitgesplitst naar mannelijke en
vrouwelijke leerkrachten. Hetzelfde wordt gedaan met de tijdsduur van de interactie-interventies.
Vervolgens wordt op analoge wijze het concentratiepunt (de mediaan van de interacties; zie ook
bijlage 4.4) in kaart gebracht om te specificeren hoe de desbetreffende observatiecategorie verdeeld
is over de opgenomen lessituatie. Tenslotte wordt dieper ingegaan op de vraag of, en in welke mate

er denkvragen bij een in aanmerking komende observatiecategorie gesteld worden.
De dertien observatiecategorieen, waarnaar gekeken is, zijn in de tabellen en in de verklarende tekst
als volgt aangeduid:
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• mediagebruik      1
•  doceren                    2

• kennisvraag      3
• denkvraag       4
•  denkpauze                5
• beurtjongen       6
• beurt meisje                          7
• antwoord jongen                                8
• antwoord meisje                 9
·      initiatiefjongen                                10
• initiatief meisje 11 =Fl
· reactie docent 12   = F2

overige 13    = F3

In de tabellen 6.2 en 6.3 worden de resultaten per leseenheid weergegeven voor de op video geregis-
treerde lessituaties gedurende de drie perioden van het coachingsprogramma, waarbij de FROG-
categorical in percentages van de totale lesanalyse zijn aangegeven.
Naast deze weergave van de resultaten in tabelvorm worden vrijwel alle statistisch significante
resultaten voor de gehele groep leerkrachten (n = 42) grafisch geillustreerd (figuren 6.4 tot en met
6.18).
In   tabel 6.19 wordt het concentratiepunt   van de interacties, de mediaan   van de interacties   in

percentielen, weergegeven (zie ook bolage 4.4). Tenslotte geeft tabel 6.20 weer hoe vaak een
bepaalde actie van de leerkracht plaats vindt naar aanleiding van een denkvraag (zie ook paragraaf
4.4). De in deze tabel gepresenteerde getallen zijn de gemiddelden van de interactie-interventies
door leerkrachten ondernomen naar aanleiding van het stellen van denkvragen per op video opgeno-
men leseenheid. In de tabellen is van de volgende codering gebruik gemaakt voor het aangeven van
de significante effecten:

*\ statistisch significante dating derde periode
. */ statistisch significante stijging derde periode

•   *A statistisch significante stijging tweede periode, niet significante daling derde periode
•   Er is een significantieniveau aangehouden van p 5 .05.

In de figuren 6.4 tot en met 6.18 is steeds de onder- en bovengrens van het gemiddelde per
leseenheid aangegeven (p I .05).
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Tabel 6.2 Interactie-interventies: frequenties in percentages

observatiecategorie quieerkrachten 9 9 kerkrachlen 09 kerkrachten
(n=42) (n = 25) (n=17)

les  1      les  2       les  3      p 5.05 les  1      les  2       les  3      p  .05 ies  1     tes  2      les 3      P 5.05

1 mediagebruik 1.8    1.1    0.4      *\       1.0    1.0    1.1                3.0    1.3    0.4

2 doceren 10.8 9.6 6.1 *\ 10.7 8.9 8.9         *\ 11.1 10.8 7.6

3 kennisvraag 17.0 15.6 15.4 *\ 16.9 14.9 14.9         *\ 17.0 16.6 14.9

4 denkvraag 0.9    1.7    1.6      */ 0.9 1.8 1.8      */ 0.9 1.4 1.4      */

5  denkpquze 3.6 6.3 5.2         *A 4.5 3.6 7.1      */      3.8    5.1    4.8      */

6 beurtjongen 5.8 5.7 5.5 5.8 5.8 5.8 5.9 57 5.6

7 beurt meisje 4.9 4.9 5.4 5.0 4.9    5.1 4.7 4.6 5.1

8 antwoord jongen 11.0 11.6 11.7 11.1 11.0 11.3 10.8 12.0 12.0

9 antwoord meisje 9.2 8.7 10.9      */ 9.2 9.2 8.6 9.3 8.9 9.6

10 initiatiefjongen 2.7 1.7 1.5       *\ 2.7 2.7 2.1 2.7    1.2    1.2

Fl initiatiefmeisje 1.6 0.7    1.1                1.9 1.7 0.7      *\ 1.2 0.7 0.9

F2 reactie docent 22.7 22.6 25.1 */ 22.7 22.7 23.0 22.7 22.0 25.2         */

F3 overig 7.8 9.4 9.8      */ 8.2 7.8 9.3                7.1 9.6 10.2     */

Tabel 6.3 Interactie-interventies:  tijdsduur  in  percentages

observatiecategorie 90'leerkrachten 9 2 leerkrachlen 09' teerkrachlen
(n = 42) (n = 25) (n= 17)

tes l   les 2 les 3 p s.05 les  1     les 2      les  3     p  .05 tes l   les 2 les 3 ps.05

1 mediagebruik               1.5 1.2 0.5       *\       0.8    1.1 0.4 2.5    1.3    0.8      *\

2 doceren 27.0 23.8 15.3  *\ 25.9 20.5 11.5     *\ 28.8 28.6 20.9          *\

3 kennisvraag 10.7 10.4 10.5 10.7 10.6 10.5 10.6 10.0 9.4

4 denkvraag 0.7    1.3    1.4      */      0.7    1.5    1.6      */      0.6    1.1    1.1      */

5 denkpauze   4.1 7.0 6.0      */ 4.0 7.5 6.3         *A 4.1 6.2 5.5         *A

6 beurt jongen 2.1    1.9    1.8              2.4    2.1 2.0 1.7    1.7    1.4

7 beurt meisje 1.9    1.8    1.8 2.0 2.0 2.0               1.8    1.6    1.6

8 antwoord jongen 10.2 12.0 13.4 */ 11.3 12.5 13.7 8.5 11.4 12.9     */

9 antwoord meisje 8.7 8.0 12.6         */ 9.0 8.0 14.2         */ 8.3 7.9 10.3

10    initiatiefjongen             1.5        1.2         1.0                              1.6        1.5         1.3                              1.3 0.7 0.6

Fl initiatiefmeisje 1.0 0.5 0.9                1.1 0.5 1.0 0.8 0.6 0.7

F2 reactie docent 18.6 18.8 22.1 */ 18.0 19.8 22.5         */ 19.2 17.3 21.6

F3 overig 12.1 12.1 13.3 12.5 12.3 13.2 11.4 11.8 13.3
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Figuur 6.4     Interactie-interventies: mediagebruik (frequenties in percentages)
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Figuur 6.5     Interactie-interventies: doceren (frequenties in percentages)
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Figuur 6.6      Interactie-interventies: kennisvraag (frequenties in percentages)
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Figuur 6.7      Interactie-interventies: denkvraag (frequenties in percentages)
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Figuur 6.8      Interactie-interventies: denkpauze (frequenties in percentages)
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Figuur  6.9         Interactie-interventies:  antwoord meisje   (frequenties  in  percentages)
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Figuur  6.10       Interactie-interventies:   initiatiefjongen   (frequenties   in  percentages)
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Figuur 6.11    Interactie-interventies: reactie docent (frequenties in percentages)
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Figuur 6.12 Interactie-interventies: oveng (frequenties in percentages)
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Figuur 6.13     Interactie-interventies: mediagebruik(tijdsduur in percentages)
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Figuur 6.14   Interactie-interventies: denkwaag (tijdsduur in percentages)
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Figuur 6.15    Interactie-interventies: denkpauze (tijdsduur in percentages)
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Figuur  6.16     Interactie-interventies:  antwoord jongen  (tgdsduur in  percentages)
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Figuur 6.17   Interactie-interventies: antwoord meisjes (tijdsduurinpercentages)
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Figuur 6.18    Interactie-interventies: reactie docent (tijdsduurin percentages)
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Tabel 6.19     Interactie-interventies: concentratiepunten in de tijd, de mediaan van de percentielen
van de opgenomen lesperiode

observatiecategorie 9dieerkrachten 9 9 kerkrachten 40"leerkrachten
(n= 42) (n = 25) (n=17)

les 1    les 2 les 3 p 5.05 les  1      les  2      les  3      p 5.05 les 1   les 2 Ies 3 p 5.05

1 mediagebruik 22.3 18.5 9.7         *\ 16.0 18.3 10.4 31.5 18.6 8.8      *\

2 doceren 45.4 44.3 46.5 44.6 42.7 47.2 46.6 46.7 45.5

3 kennisvraag 48.3 49.9 48.3 48.6 50.5 47.5 47.9 49.1 49.4

4 denkvraag 37.5 38.4 43.7       37.1 38.1 40.3 38.2 38.8 48.6

5  denkpauze 41.4 48.9 47.5 *A ' 43.0 50.4 48.4 37.1 46.6 46.2

6 beurt jongen 48.9 48.3 47.8 48.7 48.5 47.0 49.1 48.1 49.0

7 beurt meisje 50.3 51.5 51.3 50.4 52.5 49.5 50.2 50.1 54.1

8 antwoord jongen 52.0 48.8 48.0 *\ 40.1 48.7 51.1 56.4 48.9 43.4         *\

9 antwoord meisje      54.0   53.2    48.3        *\ 56.3 54.8 50.6 50.6 50.9 45.0         *\

10 initiatiefjongen 45.9 42.5 37.1  *\  46.9 43.0 34.7  *\ 44.4 41.9 40.5

Fl initiatief meisje 39.0 34.5 35.0 45.2 35.5 38.2 29.8 33.0 30.4

F2 reactie docent 50.7 52.8 50.9 51.4 52.6 51.4 49.6 53.1 50.2

F3 overig 52.2 49.8 51.9 52.8 49.4 51.5 51.3 50.2 52.6

Tabel 6.20      Interactie-interventies naar aanieiding van denkwagen *)

observatiecategorie 9 d leerkrachten 9 9 leerkrachten 40•teerkrachten
(n=42) (n = 25) (n=lD

ies  1      les  2      tes  3      p 405 les  1      les  2      les  3    p *05 les  1      les  2      les  3    p s.05

5 denkpauze 4.8 11.5 17.3         */ 5.9 14.3 18.6        */ 3.2 7.2 15.5         */

6 beurt jongen 6.8 10.2 8.3 8.2 11.9 9.5 4.6 7.8 6.4

7 beurt meisje 4.6 5.8 8.3       */ 3.9 5.8 7.6      */ 5.7 5.8 9.4

8 antwoord jongen 33.7 30.3 29.1 32.2 24.3 25.8 35.9 39.0 33.9

9 antwoord meisje      19.7    19.8 21.8 23.4 19.6 21.5 14.3 20.2 22.3

10 initiatiefjongen 0.0 0.6 0.3 0.0    1.1    0.5      4 0.0 0.0 0.0

Fl initiatief meisje 0.0 0.5 0.3 0.0 0.9 0.4      */ 0.0 0.0 0.0

*)   De gemiddelde aantallen interactie-interventies naar aanleiding van denkvragen per leseenheid.

6.3   Effecten van de coaching op het verborgen curriculum van de klasseninteractie
gewogen over de drie perioden

In de volgende paragrafen zullen de FROG-bevindingen allereerst in grote lijnen geschetst worden

waarbij de aandacht gericht is op de effecten van de coaching op het professionele handelingsreper-
toire  van de leerkrachten  in de interactie (tabel  6.2  en 6.3, categorie  1-5  en F2-F3) Daarna wordt
ingegaan op de beantwoordingen van de specifieke vraagstelling welke invloed de coaching gehad
heeft op de aan sekse gerelateerde observatiecategorieen (taiel 6.2 en 6.3, categorie 6-Fl).
In de eerste fase van het onderzoek hebben we de interactie-interventies tussen leerkrachten en
leerlingen gemeten in frequentie en tijd, vanuit de aanname dat leerkrachten het aantal interactie-

gedragingen min of meer bewust kunnen beheren en beheersen, maar dat dit moeilijker wordt voor
de tijd hieraan besteed (Grayson, 1992; Sadker en Sadker, 1994).
Verder is ook vanuit dezelfde gedachtegang gekeken naar het concentratiepunt van interactiege-
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dragingen,  daar dit kan aangeven of een bepaalde handeling bewust aangestuurd wordt aan het begin
van  de  les of misschien verspreid over de gehele lestijd plaats vindt (tabel  6.19,  zie ook bijlage 4.4).
Vervolgens is het aantal denkvragen bij de hiervoor in aanmerking komende categorieen in kaart
gebracht teneinde te analyseren of bij het stellen van denkvragen en de daarop volgende interactie-
interventies jongens of meisjes benadeeld worden bij het verwerken van het leerstofaanbod (tabel
6.20).
Allereerst wordt gerapporteerd over de observatieresultaten vanuit de invalshoek frequentie, dan
komt het tijdsaspect aan bod. In paragraaf 6.3.6 wordt het verloop van het concentratiepunt geduren-
de de drie lesperioden nader uitgewerkt. Voorts wordt de aandacht specifiek gericht op het stellen
van denkvragen bij de aan sekse gerelateerde categorieen in de klasseninteractie.

6.3.1 De frequenties

Wanneer gekeken wordt naar de frequenties van het aantal interactie-interventies in de eerste
lessituatie, blijkt dat de leerkrachten 12.6% aan het mediagebruik en het geven van informatie of
instructie (tabel 6.2, categorie  1  en 2) besteden  en  17.9%  van het totaal aan handelingen  aan  het
stellen van kennis- en denkvragen (tabel 6.2, categorie 3 en 4). Ook hier valt op dat het percentage
denkvragen ver achterblijft. De beurten van de leerlingen nemen  10.7% van de interventies in beslag
(tabel 6.2, categorie 6 en 7). De antwoorden van de leerlingen 20.2% (tabel 6.2, categorie 8 en 9).
De reacties van leerkrachten 22.7% (tai)el 6.2, categorie F2). Leerlingen zijn bijna een kwart van de
les actief (tabel 6.2, categorie  8,  9,   10  en  F 1).  Met de gegeven denkpauzen (tabel 6.2, categorie  5)
erbij geteld nemen de leerlingen 28.1% van de handelingen in de interactie in het leergesprek voor
hun rekening. Hetgeen overeenkomt met het in veel observatieonderzoek geconstateerde kleine
aandeel in de interactie van leerlingen. Overigens hadden leerkrachten over hun aandeel in de les
heel andere gedachten, over het algemeen denken zij dat zij de lestijd verdelen in de helft voor
zichzelf en de andere helft voor de leerlingen.

6.3.2    De tijd

De eerste meting van de interactiegedragingen van de leerkrachten in de FROG-observatiecate-
gorieen  1-5  en  F2-F3 nog voordat de coaching begon, wijst  uit dat de leerkrachten  in de tijd gezien
aan doceergedrag en het gebruik van media 28.5% van de lestijd opeisen (tabel 6.3, categorie 1 en
2).  Het vragen stellen neemt  11.4% tijd in beslag, waarbinnen 0.7% te reserveren is voor het stellen
van denkvragen. Dit komt neer op 5.7% van de tijd gereserveerd voor alle gestelde vragen (tabel
6.3, categorie 3 en 4). De denkpauzen nemen 4.1% van de opgenomen lestijd in beslag. De tijd aan
beurten aan leerlingen besteed is 4% (tabel 6.3, categorie 6 en 7). De antwoorden gegeven door de
leerlingen nemen   18.9% in beslag (tabel 6.3, categorie  8  en  9). De leerlingen nemen gedurende
2.5%  van  de  les het initiatief (tai)el 6.3, categorie  10  en  Fl)  en de leerkrachten vragen  voor  hun
reacties op leerlingbijdragen   18.6%  van  de  lestijd  (tabel 6.3, categorie  F2). De gezamenlijke  leer-
lingbijdragen aan de interactie vanuit het tijdsbestedingsperspectief benaderd nemen zo 21.4% van
de lestijd in beslag (tabel 6.3, categorie 8,  9,  10 en  F 1 ), inclusief de denkpauzen (tabel 6.3, categorie
5) wordt dit 25.5%. In tegenstelling tot de verwachting is zowel het aantal als de tijdsduur van de
interactie-interventies toegestaan aan of verkregen door de leerlingen met elkaar nagenoeg in
overeenstemming

6.3.3    Het kerverloop van de leerkrachten gedurende de coaching over de drie perioden

Wanneer in detail gekeken wordt naar de effecten van de coaching op het leerverloop van de
leerkrachten, wijzen de resultaten van de FROG-analyses in de observatiecategorie mediagebruik uit
dat het mediagebruik sterk teruggelopen is tot een kwart van het aantal oorspronkelijke handelingen

evenals de tijd die de leerkrachten daarvoor nodig hebben. Deze neemt af tot minder dan een derde



118
 

Gezien onderscheid naar sekse in het basisonderwijs

van de aanvankelijk benodigde tijd (tabel 6.2 en 6.3, categorie 1 en figuren 6.4 en 6.13).
Het aantal keren dat de leerkracht informatie, mening of instructie geeft is met iets minder dan de
helft afgenomen (tabel 6.2, categorie 2 en figuur 6.5). Ikerlingen krijgen de gelegenheid zich
minder consumptief op te stellen. Hetgeen weer ten goede komt aan het zelfstandig verwerken van
de  leerstof door de  leerlingen. De vragen die uitsluitend een beroep  doen op parate kennis of kennis
die door de leerkracht als paraat verondersteld wordt, nemen significant af in aantal, terwijl de
lestijd daaraan besteed met 40% toeneemt (tabellen 6.2 en 6.3, categorie 3 en figuur 6.6). De vragen
die  in meer of mindere mate appelleren aan het denkvermogen van de leerlingen, verdubbelen zich
bijna in aantal (figuur 6.7). Dit is significant. Vanuit het tijdsbestedingsperspectief bezien wordt de
tijd hieraan besteed, significant verdubbeld (tabellen 6.2 en 6.3, categorie 4 en figuur 6.14). In de
categorie denkpauze, de mogelijkheid en de tijd die leerlingen krijgen om na te denken over een
antwoord, valt te constateren dat in de tweede periode hier veel aandacht voor is, hetgeen in de
derde periode weer iets vermindert (tabel 6.2 en 6.3, categorie 5 en figuren 6.8 tot en met 6.15).
Leerkrachten gaan minder sturend optreden. Er komt meer aandacht voor het ondersteunen van het
denkproces (tabellen 6.2 en 6.3, categorie F2 en figuren 6.11 tot en met 6.18)
Al met al kan op basis van boven omschreven bevindingen gezegd worden dat de gevolgde
scholingsmethodiek en daarbinnen het ontwikkelde analyse- en observatie-instrument effect heeft

gehad op het versterken van het professionele handelingsrepertoire van de aan de coaching
deelnemende leerkrachten. Vooral blijkt dit uit de verandering in het hanteren van de interactie-in-
terventies in de categorieen mediagebruik, doceren, het stellen van kennisvragen en denkvragen, het

geven van denkpauzen en het geven van feedback op de leerlingbijdragen in de interactie. In alle
bovengenoemde categorieen is vanuit het tijdsbestedingsperspectief een trend te bespeuren, dat de
tijd hiervoor nodig respectievelijk af- of toeneemt in overeenstemming met de frequenties. Deze
trend is significant voor de categorieen mediagebruik, doceren, denkvragen en denkpauzen inlassen
en de reacties leerkrachten.

6.3.4 Het verloop van de frequenties over de drie perioden

Vanuit het handelingsperspectief bekeken hebben de leerkrachten aan het gebruik van media en  het

geven van instructie of informatie in de derde periode 6.5% van het geheel aan handelingen besteed.

Een dating van 6% vergeleken met de eerste meting (tabel 6.2, categorie 1 en 2 en figuur 6.4 en
6.5).  Voor het aantal keren  dat  er een vraag gesteld wordt, geldt  dat  dit  17%  van het totaal  aan

handelingen bedraagt. Vergeleken  met de eerste keer bijna  1 % minder,  maar er treedt een verschui-
ving op in de verdeling tussen de gestelde feit- en denkvragen: bij de eerste meting bedroeg het

percentage denkvragen bijna 5% van het geheel aan gestelde vragen en bij de laatste meting was dit
9.5% (tabel 6.2, categorie 3 en 4 en figuren 6.6 en 6.7). Het aantal beurten aan leerlingen is bijna
11% van het geheel aan interactiegedragingen. Vergeleken met de eerste keer komt in het aantal
beurten aan leerlingen geen verandering, maar wel vindt er een verschuiving plaats in de verdeling
van beurten aan meisjes en jongens. Meisjes en jongens krijgen bijna evenveel beurten aan het einde
van de coaching (tabel 6.2, categorie 6 en  7). De antwoorden van de leerlingen, meisjes en jongens,
verschuiven in aantal van 20.2% naar 22.6% (tabel 6.2, categorie 8 en 9). Bij meisjes is dit
significant (figuur 6.9). De reactie leerkrachten neemt aan het einde van de coaching ruim een kwart
van het totaal aan interactiegedragingen in beslag. Een stijging van bijna 2.5% (tabel 6.2, categorie

F2 en figuur 6.11). Leerlingen krijgen uiteindelijk 30.5% van het geheel aan interacties inclusief
denkruimte (tabel 6.2, categorie 8,  9,  10 en F 1  en 5).

6.3.5 Het verloop van de tijd over de drie perioden

Leerkrachten gebruiken voor media en het geven van instructie en informatie in de derde periode
bijna   16%  van  de  tijd.  Dit  is een forse dating  van  12.5%  in de lestijd  die de leerkrachten  voor

zichzelfvragen in de interactie van het onderwijsleergesprek (tabel 6.3, categorie 1 en 2). Dit is voor
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mediagebruik significant (figuur 6.13). Het stellen van vragen neemt  11.4% van de tijd in beslag
Ook hier weer het verschijnsel dat dit gelijk blijft aan de resultaten van de eerste meting, maar dat er
verandering optreedt in de verdeling van de tijd besteed aan feit- en denkvragen gezien vanuit de tijd
aan alle vragen besteed. De eerste keer is dit voor denkvragen 0.7% en de laatste keer stijgt dit tot
1.4%. Dit betekent dat er door de leerkrachten meer tijd aan het stellen van denkvragen wordt
besteed. De leerkrachten zetten zich 'zichtbaar' bewust hiervoor in (figuur 6.14). Kinderen krijgen
6% tijd om na te denken en hun gedachten onder woorden te brengen. Een toename van 2% (tabel
6.3, categorie 3 en 4). Dit is significant (figuur 6.15). De tijd aan beurten besteed, bedraagt 3.6%
van de totale lestijd in de derde periode. Hier valt te constateren dat er nagenoeg evenveel lestijd
besteed wordt aan het geven van beurten aan jongens en aan meisjes (tabel 6.3, categorie 6 en 7). De
tijd die meisjes en jongens nodig hebben om te antwoorden, neemt met 7% toe en weer komen de
meisjes hier in de buurt van de jongens (tabel 6.3, categorie 8 en 9). Zowel voor de antwoorden van
de jongens als de meisjes in de tijd gezien blijkt dit significant te zijn (figuren 6.16 en 6.17). Voor
het nemen van initiatieven of het reageren van de leedingen op elkaar zonder dat de leerkracht
hiervoor toestemming heeft gegeven, vragen de leerlingen bijna 2% van de tijd. Dit neemt af
vergeleken bij de eerste keer, maar laat weI een evenwichtigere verdeling tussen jongens en meisjes
in de tijd hiervoor gereserveerd zien (tabel 6.3, categorie 10 en Fl). Leerkrachten gaan meer
reageren op leerlingbijdragen aan de interactie in tijd gezien. Dit neemt toe tot bijna 4% (tabel 6.3,
categorie   F2). Dit blijkt   voor deze observatiecategorie tevens significant   te zijn (figuur   6.18).
Leerlingen leggen ook nu meer beslag op de interactietijd. Hun aandeel stijgt tot 34%. Dit betekent
een toename van 8.5%. Deze vermeerdering in interactietijd laat zien dat de leerlingen meer ruimte
in tijd krijgen of nemen voor eigen bijdragen aan de les (tabel 6.3, categorie 8,9,10, Fl en 5).
Leerlingen worden sterker aangemoedigd om antwoorden te geven. Het aangaan van deze leeruit-
daging en de verwachting een adequate feedback te krijgen versterken het zelivertrouwen bij het
leren leren en dragen bij tot het welbevinden in de klas.

6.3.6 De spreiding van het concentratiepunt van de interacties

In tabel 6.19 zijn de concentratiepunten van de diverse interactie-interventies weergegeven. Het
concentratiepunt, de mediaan van de interacties in percentielen van de opgenomen periode, geeft
aan hoe de spreiding van een bepaalde activiteit is over de les. Bijvoorbeeld wanneer een bepaalde
activiteit geconcentreerd is aan het begin van de les, dan kan het concentratiepunt 0.35 zijn en is dit
het geval aan het eind van de les dan kan het 0.75 zijn (zie voor berekening van het concentratiepunt
bijlage 4.4).In oefensituaties geeft het een indicatie van de verdeling van een bepaalde handeling
over de les. Een leerkracht kan bij voorbeeld bewust zich voornemen de vragen gespreid over de
hele les te richten aan meisjes en jongens, maar onbewust dit halverwege de les vergeten. In dat
voorbeeld zal het concentratiepunt ergens tussen 0 en 25 liggen. Verdeelt de leerkracht de vragen
aan leerlingen, meisjes en jongens, evenwichtig over de les, dan ligt het concentratiepunt om en
nabij de 0.50. Leerkrachten gaan duidelijk het mediagebruik reserveren voor het allereerste begin
van de les. Instructie en informatie geven ze verspreid over de hele les. Hetzelfde geldt voor het
stellen van kennisvragen. Het stellen van denkvragen verschuift ook en wordt meer verspreid over
de les. De antwoorden van meisjes en jongens zijn zichtbaar evenwichtig verdeeld. De significant
betere spreiding in de tijd, die in de derde les te zien is, komt op rekening van de mannelijke
leerkrachten. Het initiatief van de jongens wordt zichtbaar teruggedrongen in de eerste helft van de
les. Opvallend is dat dit te danken is aan de vrouwelijke leerkrachten. Meisjes blijven in het begin
van de les hun initiatieven ontplooien. Tenslotte reageren de leerkrachten op de leerlingbijdragen
gedurende de hele les.
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6.4       Effecten op de klasseninteractie: gezien onderscheid naar sekse

6.4.1 De seksespecifieke invloeden in de interactie

Een van de hoofddoelen van de studie was de seksespecifieke invloeden op de interactie zichtbaar te
maken en in het verlengde hiervan aanknopingspunten te vinden voor gedragsverandering. Tevens
was het de bedoeling dat de leerkrachten oog kregen voor enige aan gender gekoppelde aspecten van
het verborgen curriculum van de interactie. De vraag was welke door de leerkrachten werden
onderkend, en vooral op welke wijze zij daarin veranderingen wilden of konden aanbrengen binnen
de randvoorwaarden van de onderzoeksopzet en -aanpak.
De FROG-analyses van de naar sekse uitgesplitste FROG-observatiecategorieen beurten jongens,
beurten meisjes, antwoord jongen of meisje, initiatief jongen of meisje (tabellen 6.2 en 6.3) in de
eerste les (de nulmeting) in de eerste periode laten zien dat er verschil in interactiehandelingen en
lestijd voor jongens en meisjes is. In al deze genoemde categorieen krijgen of nemen de meisjes
minder lesruimte en tijd vergeleken met de jongens.
In paragraaf 6.4.2 wordt dit onderscheid verder gespecificeerd door vervolgens de veranderingen in
denkvraagpatronen toe te voegen aan de bovengenoemde FROG-observatiecategorieen.

6.4.2    Kijken met een 'seksespecifieke' lens: beurten en antwoorden

Wanneer aan leerlingen vragen gesteld worden van een hoger denkniveau dan bevinden zij zich in
een meer uitdagende leersituatie. Wanneer alle leerlingen deze soort vragen krijgen, naast de ook

noodzakelijke herhalingsvragen of opzegvragen, is er niets aan de hand. Maar er ontstaan ongelijke
kansen op onderwijs, wanneer de leerkracht de 'higher order'-vragen alleen richt aan een om de een
of andere reden geselecteerde groep leerlingen. En dit zijn vaak niet de meisjes, zodat er voor hen

een lagere kwaliteit aan leeracties en -opties in de les wordt geboden (Fennema & Peterson, 1986).
Tabel 6.20 laat zien wat er is gebeurd na het stellen van een denkvraag. Al eerder was vastgesteld
dat de coaching effect gehad heeft op de stijging van denkvragen. Nu blijkt ook dat er meer denk-
pauzen gegeven zijn na denkvragen, bovendien zijn er aan meisjes meer beurten gegeven na het
stellen van denkvragen. Vrouwen doen dit duidelijk meer dan de mannen, bij mannen is een trend
zichtbaar (tabel 6.20, categorie 7). Jongens ga:in minder antwoorden op denkvragen, er is een dating

bespeurbaar voor beide groepen, maar niet significant. Bij de vrouwelijke leerkrachten stellen

meisjes en jongens meer vragen, geven een mening of reageren meer op elkaar zonder dat zij door
de leerkracht daarom verzocht zijn  na het stellen van een denkvraag (tabel 6.20, categorie  10 en F 1 )
In de eerste periode krijgen de jongens meer beurten dan meisjes. In de loop van de tweede periode

worden de verschillen in gegeven beurten aan meisjes en jongens kleiner in aantal en tijd, waarbij

de balans tussen aantallen beurten meisjes en jongens in de derde periode nagenoeg in evenwicht is.

Meer meisjes maar ook meer jongens worden bij de les betrokken (zie ook paragraaf 6.5). Bij de
start van de coaching antwoorden jongens meer dan meisjes in tijd en aantal op een door de
leerkracht gestelde vraag. Dit verschil wordt kleiner omdat meisjes niet alleen in tijd maar ook in
aantal meer gaan antwoorden. Hierbij valt te constateren dat bij de mannelijke leerkrachten het
verschil in tijd groter wordt en bij de vrouwen kleiner. Alle leerlingen, meisjes en jongens, krijgen
of nemen echter in de loop van het schooljaar meer tijd om te antwoorden zoals blijkt uit de sterke

toename van de denkpauzen.
Wanneer gekeken wordt naar het aantal antwoorden dat leerlingen geven dan wijzen de resultaten
uit dat meisjes gedurende het coachingstraject meer in aantal gaan antwoorden.
De leerkrachten doceren veel minder aan het begin van de les. Meisjes en jongens krijgen beide
meer gelegenheid te antwoorden aan het begin van de les zoals blijkt uit de verschuiving van het

concentratiepunt (verdeling van een bepaalde categorie over de geanalyseerde les) in de categorie
antwoord geven door een meisje of een jongen (tabel 6.19, categorie 8-9).
De initiatieven genomen door jongens nemen zichtbaar af in aantal, terwijl voor meisjes dit gelijk



Hoofdstuk 6 - Gezien onderscheid naar sekse    1  121

blijft. Het reageren op antwoord of initiatief van andere leerlingen neemt toe. Leerkrachten krijgen
meer oog voor de acties en reacties van leerlingen. Leerkrachten gaan alle leerlingen, meisjes en
jongens, meer zien en horen. De FROG-bevindingen laten zien dat het systematische lesobservatie-
en feedbackinstrument als een spiegel in de dialoog tussen leerkracht en leerlingen heeft gewerkt.
Tevens heeft het de leerkrachten in sterke mate aangezet tot 'actief en 'hoorbaaf luisteren en
adequaat reageren op de bijdragen van leerlingen, meisjes en jongens, in de interactie van het
leergesprek. Luisteren vergroot de interpersoonlijke relatie tussen leerlingen en de leerkracht.
Luisteren voldoet in de behoefte van leerlingen om gehoord en begrepen te worden en vooral
serieus genomen te worden. De feedback van leerkrachten zegt of een antwoord goed of fout is maar
kan ook beschouwd worden als een uitleg waarom leerlingen een vraag niet bevredigend beantwoor-
den. Deze manier van feedback inspireert leerlingen creatief met het geleerde om te gaan en maakt
de transfer van oude kennis naar nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten mogelijk. Leerkrachten
gaan het belang van het toepassen van deze vaardigheid hoe langer hoe meer gedurende het
coachingstraject inzien zoals blijkt uit de werkverslagen.

6.5        De beurten, antwoorden en initiatieven van meisjes en jongens

Binnen de centrale vraagstelling van deze studie gericht op het traceren van de seksespecifieke
invloeden in de interactie hebben we met behulp van het FROG-systeem gedetailleerd het leerver-
loop en de leerlijnen in de aan sekse gerelateerde interactie-interventies beurten geven door de
leerkracht aan meisjes en jongens, het antwoorden door meisjes en jongens en het initiatief nemen
door meisjes en jongens zonder dat de leerkracht daarvoor toestemming geeft of uitnodigt, in kaart
gebracht. Vanuit deze optiek is bepaald hoeveel tijd leerkrachten besteden aan antwoorden van
jongens en meisjes, hoeveel tijd besteed wordt aan beurten aan jongens en meisjes en hoeveel tijd
leerlingen nemen voor eigen interventies. Hetzelfde geldt voor de frequenties waarin dit gebeurt.
Deze waarnemingen zijn zodanig gecorrigeerd dat het lijkt of er in de klas evenveel jongens als
meisjes voorkomen (zie paragraaf 6.2).
In het ideale geval zijn deze observatiegegevens aan elkaar gelijk. Wanneer we deze getallen op
elkaar delen komt er dus 1 uit. Omdat de waarnemingen voor de jongens zijn gedeeld door die van
de meisjes betekent een waarde van meer dan 1 een belangrijkere positie voor de jongens in die
kias, en een waarde van minder dan 1 een belangrijkere positie voor de meisjes in die klas. Met
evenveel recht hadden we ervoor kunnen kiezen de gegevens van de meisjes te delen door die van
de jongens, en was de situatie andersom geweest.
De gemiddelden van deze nieuwe variabelen, de resulterende waarden, zijn met de Kolmogorov-
Smirnov-toets gecontroleerd op de normaliteitsassumptie. De variabelen die betrekking hadden op
de frequenties voldeden na een structuurbehoudende transformatie (van alle variabelen is de wortel
genomen) aan deze toets (Rummel, 1970).
De gemiddelden van deze nieuwe variabelen, in het vervolg benoemd met de term index, refererend
aan de resulterende waarde, zijn hierna grafisch weergegeven, waarbij de ondergrens (---) en de
bovengrens (-) van het 95%-betrouwbaarheidsinterval ook is weergegeven. Om cijfers achter de
komma te vermijden zijn alle variabelen met  100 vermenigvuldigd. Een basislijn 9 = 100) geeft de
ideale waarde aan (figuren 6.21 tot en met 6.26).
Wanneer deze basislijn ligt tussen de onder- en bovengrens van de betrouwbaarheid is er niets aan
de hand. Anders wordt het wanneer de ondergrens van de betrouwbaarheid boven de basislijn ligt,
er is dan sprake van een bevoordeling van de jongens in de les. Wanneer de bovengrens van de be-
trouwbaarheid onder de basislijn ligt is er sprake van een bevoordeling van de meisjes. Van belang
wordt het wanneer in de eerste en/of tweede periode de basislijn buiten het betrouwbaarheidsinter-
val valt,  maar in de tweede en/of de derde periode toch binnen het betrouwbaarheidsinterval  valt.  In
dat geval is er namelijk sprake van een verandering van seksegekleurd naar gender-evenwichtig en
-adequaat interactiegedrag.
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6.5.1    In de richting van een sekse-evenwichtigere benadering in beurten, antwoorden en het
nemen van initiatief

Uit figuur 6.21, waarin afgebeeld is hoe het aantal beurten over meisjes en jongens verdeeld is,
blijkt dat de jongens in de eerste periode meer beurten krijgen dan de meisjes. In de tweede periode
neemt het aantal aan jongens gerichte beurten toe. Dit verschijnsel neemt echter significant af in de
derde periode (p 5 .05) en verschuift in de richting van een sekse-evenwichtige benadering door de
leerkrachten van jongens en meisjes.
Figuur 6.22 laat zien dat de meisjes minder antwoorden dan de jongens in de eerste les. In de
tweede periode neemt deze discrepantie nog toe. Een verklaring voor dit fenomeen kan zijn dat de
aandacht van de leerkrachten in deze fase nog niet hierop geconcentreerd waren maar wel op andere

categorieen zoals het verruimen van denkpauzen en het verminderen van mediagebruik en doceer-
en instructiemomenten. Echter in de derde periode (figuur 6.23) vindt duidelijk een omslag plaats
door de meisjes en jongens op een gelijkwaardige wijze aan het woord te laten komen. In de
categorie initiatief nemen valt op dat in periode  1  en 2 het initiatief van jongens is toegenomen in  de
gecoachte lessituaties. Dit verandert in les drie. De trend in deze klassen is dat meisjes sterker op de
voorgrond gaan treden (figuur 6.21 tot en met 6.23).
De tijd aan jongens besteed voor beurten is in de eerste les duidelijk van langere duur dan aan

meisjes (figuur 6.24). In de tweede periode besteden de leerkrachten nog meer lestijd aan de beurten

van jongens. In de derde periode verandert dit gegeven significant in een meer gender-evenwichtige
beurtenbenadering (p     .05).  In de tijd gezien nemen de jongens of krijgen zij nochtans meer ruimte
om hun gedachten onder woorden te brengen (figuur 6.25).
Opvallend is de uitschieter in de tweede periode wat de tijdsduur in het antwoorden door de jongens
betreft. Evenwel in de derde les valt er weer een daling te bespeuren, ook al is de door de jongens

gebruikte tijd voor het formuteren van een antwoord toegenomen in vergelijking met de eerste les.

Jongens claimen voor hun initiatieven, of het uit eigen beweging reageren op medeleerlingen bijna
drie keer zoveel tijd als de meisjes bij de eerste les (tabel 6.26). In de tweede periode is de tijd
hieraan besteed ruim drieenhalf keer meer dan door de meisjes, maar in de derde les is er weer de
trend naar vermindering in tijd in deze interactiecategorie.

Een vergelijk van de flguren 6.21 tot en met 6.26 laat zien dat er een verandering van seksespecifiek
interactiegedrag in de richting van gender-evenwichtig en -adequaat interactiegedrag bij de
leerkrachten optreedt in het geven van beurten in aantal en tijd. Meisjes en jongens gaan op
evenwichtigere wijze antwoord geven, hoewel meer tijd hieraan wordt besteed door de jongens
(figuur 6.25). Meisjes gaan meer initiatief nemen in de derde periode in aantal interventies maar

wanneer zij  dit doen, nemen of krijgen zij hiervoor minder tijd  dan de jongens (figuur 6.26).
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Figuur 6.21    Beurten: verhouding jongens en meisjes over de drie  lesperioden (frequentie-index:
zie  paragraaf  6.5.1)
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Figuur 6.22    Antwoorden:  verhouding jongens/meisjes over  de  drie  lesperioden  (frequentie-index,
zie paragraaf 6.5.1)
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Figuur 6.23     Initiatief  verhouding jongens/meisjes  over de  drie  lesperioden  (frequentie-index:  zie
paragraaf 6.5.1)
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Figuur 6.24   Beurten:  verhouding  jongens/meisjes  over  de  drie  lesperioden  (tijdsindex;  zie
paragraaf 6.5.1)
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Figuur 6.25   Antwoorden:  verhouding jongens/meisjes  over de  drie  lesperioden  (tijdsindex;  zie
paragraaf 6.5 1)
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Figuur 6.26   Initiatief   verhouding  jongens/meisjes  over  de   drie   lesperioden   (tijdsindex;  zie
paragraaf6.5.1)
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6.5.2 Het geven van beurten en antwoorden en het nemen van initiatieven door meisjes en
jongens in de eerste, tweede en derde periode van de coaching

Teneinde verder te kijken naar de aan gender gerelateerde dimensies in de klasseninteractie zijn de
FROG-observatiecategorieen beurten en antwoorden geven en initiatief nemen geclusterd tot een
samenbundeling van interactiebijdragen voor meisjes en jongens. Bij deze clustering van interactie-
interventies is met behulp van de t-toets gekeken binnen elke coachingsperiode of er veranderingen

optreden in deze interactie-interventies  in het tijdsaspect of de  mate en  de aard van handelingen van
meisjes ofjongens.
De t-toets geeft aan dat het gemiddelde van de frequenties van deze clustering van observatieca-

tegorieen (categorie 6 tot en met Fl) van de eerste op video opgenomen les vergeleken met de derde
les in de laatste coachingsfase voor jongens, geen significant verschil vertoont. Dit is ook niet het
geval voor de gemiddelde tijdsduur besteed aan deze interventies voor jongens. Ditzelfde geldt ook
voor de frequenties aan meisjes gekoppeld. Echter vanuit het tijdsperspectief benaderd geeft de t-
toets aan dat er voor meisjes een significant verschil optreedt tussen de gemiddelde tijd besteed aan

deze bundeling van aan sekse gerelateerde categorieen bij de eerste meting in verhouding tot de
laatste meting (gemiddelde .84, Sd 8.56, t 0.63, df 41, p = .53; gemiddelde -3.66, Sd 8.28, t -2.86,
df 41, p = .007). Meisjes krijgen meer ruimte bij het leren in de les, bovendien gaan zij meer tijd
besteden aan bovengenoemde activiteiten, waardoor zij ook meer kansen krijgen om actiever bij de
les te blijven en betrokken te zijn.

6.5.3  Beurten en antwoord geven en het nemen van initiatief door meisjes en jongens
binnen een periode

Teneinde nog gerichter te kijken naar de aan gender gerelateerde dimensies in de klasseninteracties,
vooral wat de aard en mate van bovengenoemde interactie-interventies van meisjes en jongens
betreft,  is bij dit cluster van FROG-observatiecategorieen onderzocht of er tussen de perioden van
het coachingstraject veranderingen hierin optreden. Binnen de drie perioden zijn derhalve de
activiteiten (beurten, antwoorden en initiatieven) van jongens en meisjes bij elkaar opgeteld.
Hetzelfde geldt voor de tijden die zijn besteed aan de verschillende activiteiten. Dit is gedaan per
elke lesperiode voor de aan de respectievelijke coachingsperiode deelnemende leerkrachten en ook

per alle perioden voor de 42 leerkrachten die het volledige coachingstraject doorlopen hebben en

waarop drie metingen konden plaatsvinden. Bij de eerste periode zijn derhalve allereerst de FROG-
observatieresultaten van bovengenoemde clustering in de klassen van 48 teerkrachten, waarvan de
les is opgenomen, geanalyseerd met behulp van de Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks-toets. In
de tweede periode is dit gebeurd bij 46 leerkrachten (zie paragraaf 6.2.1).
De toetsing van de nulmeting bij 48 leerkrachten laat zien dat binnen de eerste periode het aantal
interactie-interventies, meisjes of jongens betreffende, significant verschilt (z = -3.54,  p  = .00).
Ditzelfde geldt ook voor de 46 leerkrachten waarvan een les opgenomen is in de tweede periode
(z = -3.41, p = .00).
Wanneer gekeken wordt naar de tijdspanne van de handelingen gereserveerd voor meisjes of
jongens in de interactie, dan blijkt uit de toetsing, dat binnen de eerste periode er weer een
significant verschil optreedt tussen de tijdsduur van de interactie voor het beurten en antwoord

geven  en het nemen van initiatief gereserveerd  voor een meisje of jongen  (z  =  -2.19,  p  =  .02).
Ditzelfde is ook het geval in de tweede periode (z = -2.78, p = .00).
Wanneer gekeken wordt naar de experimentele groep leerkrachten (n = 42), waarop een volledige
meting toegepast kon worden over de drie coachingsperioden, dan levert dit het zelfde beeld op voor
de eerste les, ook voor de in periode twee opgenomen les maar in periode drie verandert de
onevenwichtigheid in dit cluster van activiteiten (tabel 6.27).
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Tabel 6.27     Beurten, antwoorden en initiatieven van meisjes en jongens over de drie perioden
gewogen

activiteiten in procenten tijd in procenten

Jongens meisjes : (P) jongens meisjes Z (P)

eerste periode 19.54 15.72 -2.94 (0.003) 13.75 11.63 -1.92 (0.05)

tweede periode 19.02 14.32 -3.14 (0.002) 15.18 10.36 -3.01 (0.002)

derde periode 18.71 17.45 -0.88 (0.38) 16.12 15.29 -0.73 (0.46)

Meisjes en jongens houden elkaar meer in evenwicht in de derde periode wat betreft het nemen en
krijgen van ruimte en tijd voor de omschreven leeractiviteiten en -momenten.
Niet alleen uit de geconstateerde resultaten maar ook uit de interviews met de schoolbegeleiders
over de leereffecten en de voornemens van de leerkrachten bij de diverse werkbesprekingen blijkt
dat de gecoachte leerkrachten zich steeds meer bewust werden van de seksespecifieke invloeden in
de interactie en gericht gingen werken aan het tot stand brengen van een evenwichtigere verdeling
van antwoord, instructie- en contactgedrag naar leerlingen, meisjes en jongens, gedurende het coa-
chingstraject.  Ook aan het omgaan met initiatieven genomen door jongens of meisjes wordt bewust
aandacht besteed (zie ook paragraaf 5.2.9).
Tevens komt uit de leerverslagen, tien maanden na het einde van de coaching door de leerkrachten
opgesteld , dit gegeven als sterkste en meest in het oog springende aandachtspunt naar voren, naast

het gegeven dat de leerkrachten zich bewust werden van hun eigen professionaliteit op dit gebied
(zie ook paragraaf 6.3.1).

6.6         De aandacht voor meisjes en jongens in de interactie: de leerkrachten aan het woord

Direct na de video-opnamen van de eerste lessen (de nulmeting) voordat de eigenlijke coaching
begon, bij de experimentele groep leerkrachten en ook tezelfdertijd bij de controlegroep leerkrach-
ten, is de vragenlijst'Interactie in de klas' voorgelegd. In het onderdeel A hebben we naast algemene

gegevens ook enige vragen gesteld, die betrekking hebben op het eigen leerkrachtgedrag in de les.
Niet alleen is naar de verhouding in aantallen meisjes en jongens gevraagd, maar ook of de
leerkrachten de totale lestijd (100%) wilden  indelen naar de tijd  die zij  zelf of hun  leerlingen aan het
woord waren en tevens is gepeild of zij meenden of er verschil in aandacht besteed door de leer-
kracht aan meisjes en jongens zou zon en zo ja, wat de mogelijke reden daarvoor was. Dezelfde
vragen zijn opnieuw aan de leerkrachten gesteld aan het einde van het coachingstraject met de
bedoeling te kijken naar een mogelijke verandering hierin onder invloed van de gevolgde scho-
lingsmethodiek (zie bijlage 3.1 en 3.4, onderdeel A).

6.6.1 De attitude tegenover de verdeling in aandacht en lestijd

In de eerste periode en opnieuw in de derde periode zijn met behulp van zogenaamde Boxplots de
antwoorden van beide responsgroepen op de vraag Hoeveet titd van de hele les besteedt u aan
jongens en aan mekies, in kaart gebracht (figuren 6.28 en 6.29). In een boxplot wordt 50% van de
respondenten weergegeven in de box   in het midden van de afbeelding. Vervolgens wordt 25%
van de respondenten (12,5% boven de box  en 12,5% onder de box) weergegeven binnen het gebied
van de horizontale lijnen. De overige 25% (buiten de boxplot aangegeven) wordt gezien als extreme
waarde of als outlier. Overigens is het weI zo, door deze wijze van weergeven, dat er altijd cases als
extreem of outlier worden aangemerkt, tenzij aUe cases exact dezelfde waarde op een variabele
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hebben. De cases die als extreem of outlier worden aangemerkt, zijn weergegeven door een sterretje
* en voorzien van de coderingsindex, verwijzend naar de beantwoordende leerkracht. De coderings-
index wordt in de figuren niet weergegeven. Het is dus zo dat de horizontale lijn, die in figuur 6.28
te zien is in werkelijkheid geen horizontale lijn is, maar een zeer platgedrukt geheel van een 50°/6-
box en twee 25%-lijnen. Dit betekent dat in dit zeer kleine gebied 75% van de waarnemingen ligt.
In deze afbeelding zijn de antwoorden van zowel de experimentele als de controlegroep op
bovengenoemde vraagstelling weergegeven ten tijde van de start van de coaching.

Figuur  6.28      Boxplot:  de  rationale van de  spreiding van  de  geschatte  lestijd  besteed  aan jongens  in
procenten van de totale lestijd besteed aan leerlingen, meisjes en jongens, eerste
periode, door de leerkrachten (n - 98,50 experimenteel en 48 controle)
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Bij de eerste meting (figuur 6.27) schatten over het algemeen de leerkrachten de lestijd aan jongens
en meisjes besteed gelijk in voorzover zij er al uitspraken over wensten te doen. Enkelen die in de
eerste fase van de studie twijfels hadden over de verdeling van de lestijd gaven onder andere als

reden op, dat kinderen in de kring praten moeilijk vonden, vooral in de onderbouwgroepen, jongens
echter minder dan meisjes, maar bij het gebruik van andere werkvormen werd gezegd, dat de verde-

ling en spreiding in aandacht voor jongens en meisjes gelijk opging. De sociale achtergrond, de
persoonlijkheidsstructuur van het kind en de grotere concentratiemoeilijkheden van jongens bij het
lezen of leren werden door leerkrachten veelvuldig opgevoerd als oorzaken voor het schenken van
meer aandacht. Hierbij speelde ook de door vele leerkrachten gedeelde opvatting een rol dat jongens
zich actiever opstelden in de les en zich initiatiefrijker manifesteerden bij het stellen van vragen of
het krijgen van beurten en daardoor meer tijd in beslag namen. Enige leerkrachten weigerden hier
uitspraken te doen, aangezien zij een potentieel onderscheid in verdeling van lestijd niet wilden
erkennen. De leerkrachten geloven dat zij in staat zijn elk kind zoveel mogelijk aan de beurt te laten

komen, ongeacht het feit of het een jongen of meisje is. Vanuit hun pedagogische taakstelling

menen zij dat zij elke leerling als unieke persoonlijkheid gelijkwaardig benaderen en gelijke kansen

op onderwus geven.
De volgende afbeelding (figuur 6.29) brengt de antwoorden door de leerkrachten op dezelfde
enquttevraag gegeven aan het einde van het schooljaar in kaart. Deze laatste enqu6te is ingevuld

door 82 leerkrachten, 37 mannen en 45 vrouwen. 27 Leerkrachten gaven les aan een boven-

bouwgroep,  24  aan een middenbouwgroep  en  31   aan een onderbouwgroep.  Van de respondenten
hadden er 46 meegedaan aan de coaching, 36 maakten deel uit van de controlegroep.
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Figuur 6.29   Boxplot: de rationale van de spreiding van de geschatte lestijd besteed aan leerling-
en, meisjes en jongens, in procenten van de totale lestijd besteed aan leerlingen,
meisjes en jongens,  derde  periode,  door de  leerkrachten  (n  =  82, n  =  46  experimen-
teel en n = 36 controle)
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Zoals uit de figuur blijkt is het merendeel van de controlegroep de mening toegedaan dat zij 50%
van de lestijd aan jongens en 50% aan meisjes besteedt. Immers in het kleine balkje in het midden is
75% van de respondenten weergegeven. De boxplot van de experimentele groep laat echter een heel
ander beeld zien. Van de leerkrachten uit de experimentele groep geeft 50% aan dat zij 50 tot 60%
van de lestijd aan jongens besteedt, en 75% geeft aan 40 tot 70% van de lestijd aan jongens te
besteden. Deze verschillen in variantie zijn getoetst met behulp van de mediaanvariant van de
Levene-toets. De Levene-toets is een toets om te kijken of een variantieanalyse uitgevoerd mag
worden, maar hij kan ook gebruikt worden om antwoord te vinden op de vraag of meer populaties
een verschillende spreiding hebben. Normaal gesproken wordt in een Levene-toets het absolute
verschil berekend tussen de gemiddelde score op een variabele en de score van een persoon op die

variabele. Op dem nieuwe variabele wordt een univariate variantieanalyse uitgevoerd. Deze toets is
echter gevoelig voor de schending van de normaliteitsassumptie. De Kolmogorov-Smirnov-toets
wees uit dat de variabelen niet normaal verdeeld waren. Hierom is besloten niet de Levene-toets uit
te voeren, maar de mediaanvariant van die toets (Stevens, 1992). Hierbij wordt het absolute verschil
berekend tussen de mediaan van de gehele groep (zowel op de voor- als nameting gelijk aan 50) en
de score van een persoon. Op deze nieuwe variabele wordt een variantieanalyse uitgevoerd. Uit deze
toetsing blijkt dat de verschillen in variantie significant zijn bevonden (eerste periode Levene-test F
= 2.42, v = 96;1, p = .12; derde periode Levene-test F = 7.72, v = 70;1, p = .007).
Hieruit valt af te leiden dat in de derde periode de experimentele groep zich ervan bewust is
geworden dat er een groter verschil in de verdeling van lestijd tussen leerkrachten en meisjes en/of

jongens bestaat dan zij gedacht of vermoed  had. De geconstateerde verschillen in inschattingen  over
dit aspect van het verborgen curriculum van de klasseninteractie tussen de experimentele en
controlegroep leerkrachten tonen aan dat de gecoachte groep aan het einde van het coachingstraject
meer inzicht gekregen heeft in het eigen interactiegedrag en met name ten aanzien van de verdeling
lestijd en aandacht naar leerlingen, meisjes en jongens. Dit duidt erop dat de coaching een
bewustmakend karakter heeft gehad. En, bewustmaking is een belangrijke stap in het proces van
gedragsverandering.
Uit deze discrepantie bij beide groepen leerkrachten (experimenteel en controle) in beantwoording
van de vraag over de geschatte verdeling in lestijd besteed aan meisjes en jongens, en het weI ofniet
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toekennen van een eventuele dominante rol aan een of beide geslachten in de lessen, blijkt aan het
einde van coaching dat het klasgebonden begeleidingsprogramma zichtbaar effect heeft gehad op het
inschatten van de verdeling lestijd aan meisjes en jongens. De gecoachte groep gmt hier genuan-
ceerder uitspraken over doen, ondanks het taboe dat op het onderwerp schijnt te rusten. Ongezien
onderscheid wordt gezien. Dit gedeelte van het verborgen curriculum blijft niet langer verborgen.

6.7     De leerkrachten en hun zienswijze op persoonlijkheidseigenschappen van meisjes en

jongens in hun klas (eerste periode)

Om zicht te krijgen op de eigenschappen van leerlingen, die eventueel te associeren zijn met meisjes
en jongens, hebben we in de eerste periode hen gevraagd of ze bepaalde eigenschappen vooral aan

een jongen of vooral aan een meisje in hun klassen toeschreven of aan beide seksen evenveel.

Hierbij konden zij de keuze maken uit drie mogelijkheden, de eigenschap komt meer bij een jongen
voor, de eigenschap komt meer bij een meisje voor of de eigenschap komt bij jongens en meisjes
evenveel voor (zie bolage 3.1, onderdeel B). Bij de tweede meting aan het einde van de derde

periode hebben we dit onderdeel in een verkorte versie aan beide groepen voorgelegd aan alle
leerkrachten, aan de leerkrachten 'bovenbouw' en aan hun leerlingen. De resultaten van de tweede

meting komen in hoofdstuk 7 aan de orde (zie paragraaf 7.6, zie ook bijlage 3.4, derde onderdeel)
Het afnemen van dit onderdeel van de vragenlijst 'Interactie in de klas' in de eerste periode had een
meerledig doel. In de eerste plaats waren vanuit de geoperationaliseerde scholingsmethodiek de
vragen bedoeld om gecombineerd met het bij de video-opname in te vullen zitplan de leerkrachten
gericht naar hun leerlingen, meisjes en jongens, te laten kijken. De leerkrachten konden in het
zitplan niet alleen optekenen hoe de leerlingen, meisjes en jongens, in de klas zaten tijdens de
opname maar ook de gradaties van betrokkenheid gekoppeld aan de sekse van de leerlingen in beeld

brengen (zie bijlage 3.2).
Ten tweede was het mogelijk de mate en de aard van toeschrijving van persoonlijkheidseigen-
schappen door beide groepen (experimenteel en controle) te beschrijven teneinde hun attitude te

meten bij de aanvang van de coachingsactiviteiten.
Hoewel het merendeel van de leerkrachten aangeeft dat het de genoemde eigenschappen met beide
seksen evenveel associeert, zijn er leerkrachten, die dat niet doen en duidelijk een seksestereotiepe

richting aan hun toeschrijving geven.
Tabel 6.30 laten zien welke eigenschappen specifiek aan jongens en meisjes toegeschreven worden,
welk aantal leerkrachten dit doet en het aantal leerkrachten dat de eigenschappen evenveel vindt
voorkomen bij meisjes als jongens. In de lijst zijn de eigenschappen in alfabetische volgorde
geplaatst.

Wanneer leerkrachten al te kennen geven dat zij met jongens of meisjes bepaalde eigenschappen

associeren, dan vinden zij vooral meisjes in de onderwijssituatie oplettend, rustig, pienter, hulpvaar-
dig, verzorgend, aandachtig, flexibel, volgzaam en vertonen zij ook aanpassingsvermogen. Dit alles
meer dan jongens. Jongens daarentegen zijn zwak (in de zin van het leveren van zwakke leer-

prestaties), maar iets minder afhankelijk en prestatiegericht dan de meisjes, bovendien beweeglijk,
heersend en lui. De eigenschap dom leverde problemen op bij het invullen. Enige leerkrachten
waren over deze vraagstelling verontwaardigd omdat zij de eigenschap dom niet aan de hun zorgen
toevertrouwde kinderen wilden toeschrijven.
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Tabel 6.30    Door leerkrachten aan leerlingen toegeschreven eigenschappen, eerste periode (n =
114)

persoonlijkheidskenmerken vooral bu bij beide seksen vooral bij nid beantwoord
meisjes even ved jongens

aandachtig                               22                   80                    3                    9

afhankelijk                                  22                     67                     16                      9

aanpassingsvermogen                    21                   81                    3                    9

beweeglijk                                 3                   52                   51                     8

dom                                                    2                         89                           2                          21

fiexibel                                               19                         81                           4                          10

heersend                                              4                         52                         47                          11

hulpvaardig 37               65                2               10

laachtig                                   4                   53                   45                   12

M                                                       1                          77                         20                          16

oplettend                                 37                   67                    2                     8

pienter                                                                        11                                      88                                       5                                         10

prestatiegericht                           16                   76                   13                    9

rustig                                     61                   41                    4                    8

verzorgend                                     61                       43                                                 10

volgzaam                                 27                   72                    3                   12

zelstandig                               25                   77                    3                     9

zwak                                                   6                         79                         17                          21

Met behulp van de chi-kwadraattoets hebben we gekeken of de beide responsgroepen (de experi-
mentele en controlegroep) dezelfde of andere persoonlijkheidseigenschappen aan hun leerlingen
toeschreven. Uit deze toetsing blijkt dat alleen voor de eigenschappen 'heersend'en 'krachtig' een
significant verschil is aan te tonen (respectievelijk Pearson chi-kwadraat = 6.26, df 2, p < .04 en
Pearson chi-kwadraat = 9.19, df 2, p < .01). Bij slechts twee afwijkingen kunnen we de conclusie
trekken dat beide groepen leerkrachten nagenoeg overeenstemmen in de wijze waarop zij boven-

genoemde reeks persoonlijkheidskenmerken aan hun leerlingen, meisjes en jongens, toeschrijven.

6.8       Opvattingen over rollen en taken van vrouwen en mannen

Binnen dit bestek was het ook interessant om de opvattingen van de leerkrachten over diverse
dimensies van de werking en betekenis van sekse binnen onderwijs en maatschappij in beeld te

brengen waarbij ook te onderzoeken was of beide responsgroepen bij aanvang van de studie
dezelfde meningen waren toegedaan. Hiertoe hebben   we de leerkrachten   (n   = 114) gevraagd   te
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reageren op veertien uitspraken over man/vrouw-rollen in de samenleving en de rot van onderwijs
hierin (tabel 6.31).
De uitspraken zijn in een zodanige volgorde geplaatst dat de items waarvan de respondenten in het
onderzoek van Van Paridon en Vlug (1989) meenden dat ze het meest een geemancipeerde
verdeling van rollen en taken tussen vrouwen en mannen aangeven, bovenaan staan en de items
waarvan het minst onderaan. De leerkrachten konden bij de start van de coaching stelling nemen op
de veertien uitspraken door een keuze te maken uit de volgende categorieen: zeer mee eens, mee
eens of zeer mee oneens, hierbij was het toegestaan tussenliggende scores aan te brengen (zie ook
paragraaf 3.6 en bijlage 3.1, onderdeel C) Leerkrachten hebben consequent van deze mogelijkheid
gebruik gemaakt door het toevoegen van de categorie mee oneens, zodat we bij de vaststelling van
de gemiddelde scores uitgegaan zijn van een vierpuntsschaal, zeer mee eens (1), mee eens (2), mee
oneens (3) en zeer mee oneens (4). Het theoretische middelpunt ligt dus op 2.5.

6.8.1 De stellingnamen van de leerkrachten nader bekeken

In het kader van de beeldvorming over de emancipatiegevoeligheid en -gerichtheid van de beide aan
de studie deelnemende groepen hebben we naar wegen gezocht om het emancipatiedenken in kaart
te brengen en de meningen van beide groepen (experimenteel en controle) vergelijkbaar te maken.
Om de reacties zoals gevraagd op de uitspraken van de beide groepen leerkrachten te kunnen
analyseren en te vergelijken, hebben we door middel van factoranalyse op de uitspraken van de
leerkrachten en het uitvoeren van een multivariate variantieanalyse op de factorscores onderzocht
hoe de meningen waren en of er verschillen in meningen waren te constateren tussen de beide
groepen (gecoachte en niet-gecoachte) in de beginfase van de coaching.
Tevens hebben we de gemiddelde score van de leerkrachtreacties op de stellingen en het aantal
leerkrachten, dat geantwoord heeft weergegeven.
Factoranalyse laat zien dat de stellingen in de eerste leerkrachtenquEte weer te geven zijn in een
driedimensionaal stelsel (tabel  6.31)
Bij het interpreteren van de factoren zijn we ervan uitgegaan dat een variabele vooral laadt op die
factor waarmee het de hoogste communaliteit heeft, vooropgesteld dat de communaliteit de waarde
0.40  overstijgt. Deze waarden zijn in de tabel cursief weergegeven.
De betrouwbaarheid voor de eerste dimensie is 0.69 (0.74 met de stelling 'Het zou goed zon....'.
toegevoegd, die op factor 1 en 2 laadt), voor de tweede 0.70 (0.73 met de stelling 'De helft van alle
beroepen... ' erbij) en voor de derde 0.54 (0.61 met de stelling 'In een toekomstige wereld zullen...'
erbij).

Op basis van de gevonden factoroplossingen is inhoudelijk te concluderen:

•  Op de eerste dimensie laden vooral de stellingen over een gelijke behandeling, benadering en
verdeling van mannen en vrouwen over zorg en werk buitenshuis.

•  Op de tweede dimensie laden variabelen, die iets zeggen over een belangrijke positie van
vrouwen in het arbeidsproces. Hierbij valt op dat deeiname aan het arbeidsproces belangrijker
wordt gevonden dan verzorging.

•    De derde dimensie heeft vooral betrekking op wat behoudender opvatting over typische mannen-
en vrouwenrollen en functies.

In de stellingname van het merendeel van de leerkrachten is een aantal aspecten van emancipatieon-
derwijsdenken te onderscheiden. Deze zijn met name het realiseren van gelijke opleidingseindni-
veaus bij meisjes en jongens, een daaraan gekoppeld gelijkwaardig arbeidsmarktperspectief en het
tegengaan van rollenbevestigend doen en handelen in de zorg- en werktaken. Vrouwen dienen wel
een baan met perspectief te ambitren maar worden niet geacht het kinderen krijgen met het oog op
een carri6re uit te stellen.
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Tabel 6.31 Factoranalyse van de scores van leerkrachten op uitspraken van leerkrachten over
rollen en taken van vrouwen en mannen, de gemiddelde score per uitspraak en het
aantal leerkrachten, dat geantwoord heeft *)

Uitspraken over sociale en economische participatie van     factor 1     factor 2     factor 3 gemid- beant-
mannen en wouwen delde woord

score

Dat mannen zich wijden aan verzorging druist in tegen hun .07 -.18 .36 3.9 100

aard en aanleg.

Jongens zouden er meer op voorbereid moeten worden om        .61 .34 .02             1.6           57
later verzorgende en huishoudelijke taken op zich te ne
men.

Vrouwen zouden meer moeten deelnemen op de arbeids- 78 .04 -.12              1.3             47

markt met name in hogere beroepen.

Het is een goede zaak dat mannen en vrouwen in de toe- -.28 .20 .68 3.9        91

komst ieder hun typische rol blijven vervullen in de maat-
schappij.

Vrouwen die een maatschappelijke carridre willen, kunnen .02 -.17 .62 3.5        90

daar beter mee wachten tot hun kinderen ouder zijn dan
zes.

In een toekomstige wereld zullen geen aan mannen en .65 .20 -.41 2.3             60

vrouwen gebonden rollen en taken moeten voorkomen.

Het zou goed zijn :tls de verzorgende taak die vrouwen mo-         .51 .35 .04 2.5           49

menteel hebben, voor de helft aan mannen wordt overge-
dragen.

Het is cell goede zaak dat vrouwen beroepen kiezen waarin .17 .64 -.15 2.6        54

nu voomamelijk mannen werken.

Het combineren van werk en zorg voor kinderen is voor 63       .01 .23 1.8             60

mannen en vrouwen te verkiezen boven alleen carri8re.

Er zou veel verloren gaan als vrouwen hun verzorgende    .01 -.23 .64 3.6        74

taak kwijtraken.

Een zekere vorm van typisch mannelijk en typisch vrou- -.07 .10 .62 3.5        50

welijk doen en denken blijft ook in de toekomst wenselijk.

De helft van alle beroepen op alle niveaus moet bezet .47 .43 -.17 3.2        64

worden door vrouwen.

Alle hele banen zouden gedeeld moeten worden zodat alle      .31 68 -.04            3.4           64
mannen en Vrouwen binnen- en buitenshuis kunnen wer-
ken.

Voor vrouwen zou eer carriLre belangrijker moeten zijn ..06 .72 -.07 3.7        89

dan het combineren van huishouden en werk.

*)   De scores lopen van zeer mee tens (1), mee eens (2). mee oneens (3) tot zeer mee oneens (4).
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Voorts is er een aantal leerkrachten van mening dat er specifiek aan vrouwen en mannen gerela-
teerde rollen en taken bij het uitoefenen van een beroep bestaan. Wel sluit dit denken niet uit dat in
de maatschappij er een herwaardering van typische vrouwen- en mannenrollen en functies komt.
Het onderwijs heeft in dit denken tot taak aandacht te schenken aan de verschillen tussen meisjes en
jongens. Dit verschildenken kan leiden tot versterking van de stereotiepe beeldvorming over
mannelijkheid en vrouwelijkheid in onderwijs en de samenleving.
Samenvattend kan op basis van de bevindingen globaal gezegd worden dat de leerkrachten, mannen
en vrouwen, verandering in de huidige maatschappelijke rot- en taakverdeling en een adequate
voorbereiding door onderwijs hierop wenst. Evenals uit het onderzoek van Van Paridon en Vlug
(1989:89-90) blijkt, is voor het merendeel van de leerkrachten het deelnemen van vrouwen aan de
arbeidsmarkt een vaststaand feit, hoewel hier de kanttekening bij te plaatsen is, dat veranderingen in
de maatschappelijke participatie en verdeling van zorg- en werktaken tussen vrouwen en mannen
niet ten koste mogen gaan van het typisch eigene van vrouwelijke eigenschappen en vaardigheden

gekoppeld aan een mogelijke herstructurering van opvoedingstaken.
Op de factorscores is een variantieanalyse uitgevoerd om te kijken of verschillende groepen ook
verschillend scoren op de verschillende dimensies.
Het resultaat laat geen effect zien voor geslacht, geen effect voor experimenteel/controle en geen
effect voor de interactie van die variabelen. Dit alles wijst erop dat de factoroplossing voor mannen
en vrouwen, en voor de experimentele en controlegroep niet van elkaar verschillen. De conclusie is
dan dat beide groepen een gelijke attitude vertonen tegenover deze aan sekse gerelateerde vraagstuk-
ken binnen het onderwijs en de samenleving bij de start van het scholingsprogramma.

6.8.2      Reacties op zorg- en werktaken voor jongeren nu en in de toekomst

Tenslotte versterken de ja/nee-reacties op de drie uitspraken over zorg- en werktaken in de huidige
oftoekomstige maatschappij dit beeld (zie bijlage 3.1, gedeelte D).
In tabel 6.32 wordt de verhouding gegeven tussen het aantal ondervraagde leerkrachten.

Tabel 6.32       De verhouding tussen het aantal leerkrachten voor of tegen de uitspraken over zorgen
en werken (n =  114)

Uitspraken over wrgen en werken voor tegen

De veronderstelling dat het aanbod van onderwijs voor jongens en meisjes tot gelijke 66.0% 34.0%
levens- en beroepskansen voor beiden leidt, been zich nog niet verwezenlijkt.

Meisjes zullen door aangepaste opleidingen en didactische maatregelen speciaal 35.6% 64.6%
gemotiveerd (eventueel verplicht) moeten worden om een beroepsstage in een niet-
rolbevestigend beroep te kiezen.

Het  is  goed dat de basisvorming verzorging en techniek voor jongens en meisjes ver- 89.0% 11.0%
plicht stelt.

Uit de stellingname op de uitspraken blijkt dat tweederde (66%) van de ondervraagde leerkrachten
zich aansluit bij de veronderstelling, dat het aanbod van onderwijs voor jongens en meisjes leidt tot
gelijke levens- en beroepskansen, zich nog niet heeft gerealiseerd.
Met de stelling, dat de mogelijkheid aan meisjes geboden moet worden om door aangepaste
opleidingen en didactische maatregelen speciaal gemotiveerd te worden (eventueel verplicht) om
een beroepsstage in een niet-rolbevestigend beroep te kiezen is iets meer dan een derde deel (35.6%)
het eens, het merendeel echter (64.6%) wijst deze mogelijkheid voor het verbreden van een
beroepsorientatie in rollenverruimende zin af.
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Wel vindt het overgrote gedeelte (89%) van de leerkrachten het een goede zaak dat in de basisvor-
ming de vakken verzorging en techniek voor meisjes en jongens verplicht zijn gesteld.

6.9 Conclusies

Op basis van de bovengeschetste onderzoeksresultaten kan gezegd worden dat leerkrachten met
behulp van de FROG-analyse inzicht krijgen in de vaak onvermoede en subtiele mechanismen in de
klasseninteractie. De gecoachte leerkrachten zijn zich ervan bewust geworden dat er verschil is in
aandacht en benadering in de interactie tussen leerkrachten en leerlingen, meisjes en jongens.
Leerkrachten gaan de leerlingen op een meer gelijkwaardige wijze benaderen, meisjes en jongens.
Er valt een streven te bespeuren om 'evenwichtige' feedback op de bijdragen van de leerlingen in de
interactie te geven. Leerkrachten zetten zich in om gelijkwaardig interactiegedrag naar leerlingen,
meisjes en jongens, in praktijk te brengen. Leerkrachten worden zich meer bewust van de cruciale
rol die zij hebben als organisator van leermogelijkheden voor leerlingen, meisjes en jongens. Dit
blijkt uit het gegeven,  dat de leerkrachten intensief gewerkt hebben  aan het verminderen van  de door
hen zelf in beslag genomen lestijd waardoor leerlingen een actievere rol gaan spelen in de les. De
dating in het gebruik van media en het terugdringen van de doceermomenten, het geven van
meningen en aanwijzingen tijdens de lessen wijzen ook in deze richting. Hetgeen strookte met de
verwachtingen dat leerkrachten geconfronteerd met hun sturende en dominerende rol en de daaraan
gekoppelde lestijd die ze voor zichzelf opeisen, hierover versteld staan en in de allereerste plaats dit
willen veranderen. De vrouwelijke leerkrachten vertonen de neiging tot gedragsverandering in deze
categorie in sterkere mate dan de mannelijke collega's. Deze constatering wordt ondersteund door
het gegeven dat de gevolgde scholingsmethodiek ook effect heeft gehad op het stellen van het aantal
kennisvragen. Het is de leerkrachten zichtbaar gelukt om hierin verandering te brengen. De
kennisvragen dalen in aantal. Het aantal denkvragen neemt toe in aantal en ook de tijd hieraan
besteed. Bij de vrouwen treedt dit effect nog sterker op dan bij de mannen. De tijd besteed aan
denkvragen verdubbelt bij de mannen en vertweeenhalfvoudigt bij de vrouwen. De leerkrachten
streven ernaar de leerlingen meer ruimte en stimuli te geven voor het oplossen van problemen en het
leveren van zelfstandige bijdragen aan de interactie. De leerkrachten spannen zich in om een
evenwichtige verhouding tussen sturing en zelfstandigheid in het leer- en denkproces aan te bren-
gen. Aan de leerlingen zowel meisjes als jongens worden meer uitdagende vragen gesteld die van de
leerlingen complexere denkactiviteiten vereisen, al blijft dat moeilijk. De leerkrachten leren
gerichter vragen te stellen en daardoor de leerlingen meer bij de les te betrekken, met name de
meisjes maar ook de jongens. Vragen activeren voorkennis bij leerlingen. Voorkennis is belangrijk
als voedingsbodem voor het opslaan, verwerken en verbouwen van oude kennis tot nieuwe kennis.
Leerkrachten bernvioeden denkprocessen door denkactiviteiten te stimuleren, door aan leerlingen
meer tijd te laten voor het verwerken van de vraag en het vinden van een antwoord. Uit het effect
van de coaching op de toename van denkpauzen in aantal en tijd blijkt dat leerkrachten meer
gelegenheid geven aan leerlingen, meisjes en jongens,  om dit te doen.
Wanneer leerlingen op meer vragen gaan antwoorden is er sprake van een lesactiviteit, waarbij ze
werkelijk betrokken raken bij de les, doordat ze het gevoel krijgen dat de leerkracht hen individueel
ziet en aanspreekt (Ebbens, 1994:246-247). Meer denkruimte komt de diepte van de verwerking van
het geleerde ten goede en vergroot het probleemoplossend denkvermogen. Bovendien versterkt het
krijgen van adequate feedback op de geformuleerde antwoorden het vertrouwen in eigen kunnen.
Hetgeen weer leidt tot meer zicht en controle op het eigen leren en de leercapaciteiten.
Uit de observatieresultaten blijkt dat de leerkrachten hiervoor gevoelig zijn en grote inzet op dit punt
aan de dag leggen om leerlingen tijd en ruimte te geven voor het ontwikkelen van hun eigen

gedachten bij de tweede les. In de derde periode valt een lichte teruggang op dit punt te constateren.
Opmerkelijk is dat bij de vrouwelijke leerkrachten het aantal denkpauzen aan het einde van het
schooljaar verdubbeld is, vergeleken bij de resultaten in periode twee gemeten. Bij de mannen is de
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verhoging in aantallen gegeven denkpauzen minder spectaculair van aard maar wel degelijk
zichtbaar. Hoewel de denktijd aan leerlingen verleend door de mannelijke leerkrachten sterk
vermindert in de tweede periode, wordt door alle leerkrachten aan het einde van het coachingstraject
weer in bijna even gelijke mate grote aandacht hieraan geschonken.
Het aandeel van de leerlingen in de interactie wordt groter. Hier gaat het om een toename in beurten,
antwoorden en initiatieven verdeeld naar meisjes en jongens. Leerkrachten tonen in staat te zijn de
les op een meer evenwichtige wijze te structureren door het stellen van vragen, het geven van denk-
ruimte voor een antwoord en het adequaat reageren op de gegeven antwoorden, niet alleen van
jongens, maar ook van meisjes.
De leerlingen, meisjes en jongens, gaan zich ook inzetten om structuur in de les aan te brengen, niet
alleen in verbale zin maar ook door middel van hun algehele betrokkenheid bij de les, waarmee zij
aantonen dat zij over macht en kracht beschikken in het interactief samenspel. Wederzijds worden
dus pogingen ondernomen om duidelijk te maken wat de meest gewaardeerde gang van zaken is in
de interactie. Indien zowel de leerkracht als de leerlingen samen dit doel proberen te bereiken, is er
sprake van een opbouwende werksfeer. Hier stellen de leerkrachten zich een pedagogische taak. In
die sfeer kunnen leerlingen, meisjes en jongens, zich de aangeboden leerstof eigen maken en deze

productief en creatief hanteren. Zij voelen zich geaccepteerd en gewaardeerd. De verantwoor-

delijkheid hiervoor wordt een gedeelde taak en rust net zo goed op de schouders van de leerlingen
als op die van de leerkracht.
Uit de observatieresultaten in de categorieen reactie docenten en het initiatief nemen van leerlingen
of het reageren van leerlingen op elkaar blijkt dat leerkrachten als professionals het belang hiervan

inzien en er tijd en aandacht aan willen en kunnen besteden.
Voor de leerkrachten is het zonder meer duidelijk dat het onderwijs meisjes en jongens in gelijke
mate moet voorbereiden op het uitoefenen van een beroep. Hoewel uit de reacties op de stellingen
blijkt dat over de taak van het onderwijs ten aanzien van een rollenverruimende beroepsorientatie

(eventueel als een verplicht opleidingsonderdeel) zeer verdeeld gedacht wordt. Het merendeel van
de leerkrachten acht het namelijk niet wenselijk deze pedagogische en didactische maatregel in het
kader van studie- en beroepskeuzevoorbereiding en -begeleiding in het onderwijs in praktijk te
brengen. Zonder meer is het echter nodig en gewenst dat door het invoeren van de vakken techniek

en verzorging de leerlingen worden voorbereid op het delen van zorg- en werktaken binnenshuis en
buitenshuis. Dit mag echter niet ten koste gaan van een herstructurering van het specifiek vrouwelij-
ke in doen en denken in opvoedingstaken.
Tenslotte onderschrijft tweederde van de leerkrachten de uitspraak dat het onderwijs nog niet heeft

waargemaakt dat het huidige leeraanbod aan meisjes en jongens gelijke beroeps- en levenskansen
biedt.
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Hoofdstuk 7 De leerlingen 'bovenbouw', meisjes en jongens,  aan  het
woord

7.1 Inleiding

Vanuit het basisconcept dat de cognitieve leerresultaten binnen onderwijs verbeteren als leerlingen,
meisjes en jongens, in een klassenklimaat verkeren waarin zij zich menselijker wijze gesproken
thuis, geaccepteerd en enigszins begrepen voelen, hebben we naar wegen gezocht om inzicht te
krijgen in de invloeden en effecten van de coaching op het klassenklimaat en de pedagogische
werksfeer. Interactie in de klas levert een functionele bijdrage tot zowel het inhoudelijk leren van
leerlingen, meisjes en jongens, als de sfeer waarin dit leren plaats vindt. De hoeveelheid en de
kwaliteit van de interactie tussen leerkracht en leerlingen bepalen in belangrijke mate in hoeverre het
onder meer mogelijk is een sfeer van vertrouwen te creeren zodat leerlingen durven te reageren.
Leerlingen zien het als een uitdaging bij de les te blijven, en gaan zich positief verbonden voeten
met het leren. Bovendien kunnen ze in een 'open' leerklimaat tijd en ruimte krijgen maar ook nemen,
de leerstof in een interactief samenspel gefaseerd te verwerken. De als zinvol ervaren feedback op
kergedrag maakt de leerling duidelijk wat zij/hij kan.
In deze visie op leren wordt uitgegaan van een interactionele benadering, waarbij cognitieve,
affectieve en sociale leerdoelen geintegreerd worden nagestreefd. Deze wijze van leren heeft te
maken met het schoolkind zelf, gekoppeld aan haar of zijn situatie binnen en buiten de school
(Neuwahl & Groen-de Jong, 1992).
In dit hoofdstuk is de aandacht specifiek gericht op de leerlingen en op hun ervaringen opgedaan
tijdens het coachingsjaar. Als indicatoren van die ervaringen zijn gebruikt de door leerlingen
opgemerkte leerkrachtreacties op het geven van goede of slechte antwoorden. Binnen dit kader
wordt verder hun beleven van het krijgen van (on)verwachte beurten beschreven.
Teneinde een globaal beeld te krijgen van de leerlingen in deze bovenbouwgroepen en de door hen
aan zichzelf toegekende persoonlijkheidskenmerken, worden deze onderzocht en voorzover
mogelijk is, vergeleken met de ideeen die hun leerkrachten hierover hebben.
Tenslotte wordt additioneel gekeken of deze leerlingen, meisjes en jongens,  al enig zicht hebben  op
hun later uit te oefenen beroep en eventuele vervolgopleiding.

7.2 Het leerklimaat

Het conceptuele model veronderstelt dat de coaching effect heeft gehad op de door leerkrachten en
leerlingen tijdens het coachingstraject gecreeerde werksfeer. De veronderstelde effecten van de
coaching op het ervaren van het leerklimaat door de leerlingen zijn gemeten door middel van
vragenlijsten. De vragen zijn voorgelegd aan 602 leerlingen 'bovenbouw'. Deze leerlingen waren
verdeeld over groep acht (87.9%), groep zeven (10.6%) en groep zes (1.5%). Van de leerlingen
waren er 307 afkomstig uit de experimentele, 295 uit de controlegroep. De steekproef bestond uit
306 meisjes en 295 jongens (meisjes 50.9% en jongens 49.1%). De leeftijd varieerde van 9 tot 14
jaar, de modale en gemiddelde leeftijd waren beide   12 jaar. De vragenlijst bestond  uit drie onder-
delen (zie bijlage 3.5).
Het eerste onderdeel vraagt naar algemene gegevens, het vinden passen van enige eigenschappen
van kinderen bij zichzelf, het idee dat de leerling heeft over toekomstige vervolgstudie of beroeps-
keuze, en ook naar hoe de leerling denkt dat zij/hij  zich zelf voelt in de klas en bovendien hoe de
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medeleerlingen en de leerkracht zich voelen. Aan de leerlingen zijn hiertoe specifiek vragen gesteld
over het zich prettig voelen in de klas gekoppeld aan het zich prettig voelen van de leerkracht, het
hebben van zelfvertrouwen bij het krijgen van een onverwachte beurt en de interactie met de klasge-
noten in dit opzicht als sociaal-emotionele componenten van het leerklimaat
Onderdeel twee gaat over het krijgen van een mondelinge beurt. In dit onderdeel van de vragenlijst
ging het verder over de reacties die het krijgen van een mondelinge beurt bij de leerlingen opriep.
Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen het krijgen van een onverwachte beurt, waarbij de kinde-
ren konden aangeven hoe zij het vonden dat andere leerlingen naar hen keken bij het geven van een
antwoord. Ook werd de vraag gesteld of zij dachten dat zij minder goed waren in het antwoord

geven op een vraag dan de medeleerlingen.
In het derde onderdeel hebben we gevraagd de reacties van hun leerkracht op een gegeven fout of
goed antwoord te beschrijven.
In de volgende paragrafen komen eerst de resultaten van onderdeel twee en vervolgens onderdeel
drie aan de orde. Tenslotte worden deze resultaten gerelateerd aan de antwoorden die de leerlingen
gegeven hebben op de vragen gesteld in het eerste gedeelte.
Om het zich blij voelen bij de experimentele en controlegroep in kaart te brengen, is aan de
leerlingen gevraagd, hun keuze kenbaar te maken door een poppetje dat een gezicht met ver-
schillende gelaatsuitdrukkingen van niet zo blij, via een beetje blij tot heel blij voorstelde, aan te
kruisen. De resultaten (tabel 7.1) tonen aan dat er een significant verschil tussen beide respons-

groepen te constateren valt. De gecoachte groep voelt zich niet alleen blijer in de klas dan de niet-
gecoachte groep maar denkt ook dat de gecoachte leerkracht zich blijer in de klas voelt. Tabel 7.1

geeft de resultaten weer zoals de leerlingen dit in hun lessen ervaren en ingeschat hebben en tenslot-
te aan het einde van het schooljaar verwoord.

Tabel 7.1 Percentage van  de  leerlingen  'bovenbouw'  dat  aangeeft  zichzelf niet  zo  big,  een  beetie
blij  of heel blij  te voelen en percentage van de  leerlingen dat denkt dat de  leerkracht
en klasgenooges zich zo voelen

experimentele groep controlegroep to:aai

(n = 290) (n = 290) (n = 580)

Blij voelen: kind 1)
niet zo blij 4.8 4.5 4.7

een beetje blij 50.7 62.8 56.7

heel blij 44.5 32.8 38.6

Blij voelen: leerkracht 2)
niet zo blij 8.9 13.8 11.3

een beetje blij 42.3 67.1 51.6

heel blij 48.8 25.1 37.1

Blij voelen: klasgenootjes 3)
niet w blij                                                                                 1.7 4.5 3.1

een beetje blij 66.2 67.5 67.0

heel blij 32.1 27.7 29.9

1) Pearson chi-kwadraat = 8.92, df 2, p = .01.
2) Pearson chi-kwadraat = 34.61, df 2, p =  .00.
3) Pearson chi-kwadraat = 4.38, df2, p = .11.

De experimentele groep leerlingen schat het heel blij zon van hun klasgenootjes iets hoger in dan de
controlegroep. Bovendien blijkt dat er voor deze leerlingengroepen verschil optreedt in het inschat-
ten van het niet zo blij zijn, de experimentele groep scoort hier lager dan de controlegroep. Deze

verschillen zijn niet significant.
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Met behulp van de tweeweg-univariate-variantieanalysetechniek is voorts onderzocht of er een
samenhang is tussen het blij zijn in de klas, het geslacht van het schoolkind en de experimentele of
controleconditie van de klas waarin de leerling zit. Uit de scores blijkt dat de meisjes (n = 154) en
jongens (n = 152) binnen de experimentele groep even gelukkig zijn. Dit geldt ook voor de meisjes
(n =  152) en jongens (n = 143) zittend in de klassen van de niet-gecoachte leerkrachten. Al met al
kan uit bovengenoemde resultaten de conclusie getrokken worden dat de gecoachte leerkrachten in
staat zijn een constructieve bijdrage aan het leerklimaat te leveren door het adequaat reageren op
leerlingbijdragen waardoor er een lessfeer ontstaat waarin zowel de leerlingen als de leerkrachten
zich prettig voelen. De FROG-resultaten, ondersteund door de leerlingantwoorden op de vragen
over het ervaren van de leerkrachtfeedback op een goed of een fout antwoord, waarover in de
volgende paragraaf gerapporteerd zal worden, maken duidelijk dat de leerkrachten en leerlingen,
meisjes en jongens, met behulp van systematische lesobservatie gericht kunnen werken aan de meest

gewaardeerde gang van zaken in de les.

7.3    De leerlingen aan het woord over reacties van de leerkrachten op goede en foute
antwoorden

7.3.1 Gegevensverwerking

In de vragenlijsten hebben de leerlingen de reacties van de leerkrachten op goede en foute antwoor-
den beschreven. Deze gegevens zijn geanalyseerd waarbij een uitsplitsing gemaakt is naar experi-
mentele en controleconditie teneinde in kaart te brengen of beide groepen kinderen dezelfde of
andere reacties vertonen.
In totaal hebben we bij de terugkoppeling op goede antwoorden van de leerlingen 82 nuanceringen
kunnen aanbrengen in de manier van beschrijven door de leerlingen.
Bij het feedback geven op de foute antwoorden noteerden we 98 variaties in de beantwoording door
de leerlingen. Uit deze waaier van reacties hebben we (de onderzoekster en twee projectmedewer-
kers) eerst ieder afzonderlijk een selectie voor de diverse categorieen gemaakt om vervolgens
tezamen tot consensus over de indeling te komen. Op deze wijze zijn de reacties van de leerkrachten

op goede antwoorden ingedeeld naar de volgende criteria:

•     constaterend, sec  =    okt, ja, yes.
geen =   de leerkracht gaat'gewoon' verder met de les

• niets =  geen persoonsgerichte reactie van de leerkracht in woord ofgebaar
•   de beurt over =   de leerkracht gaat naar een ander toe met dezelfde vraag
• positief = goedkeurende reactie van de leerkracht
•    zeer positief = prijzende reactie van de leerkracht.

Teneinde de reacties  van de leerkrachten  op de ./bute antwoorden  van de leerlingen te analyseren,
hebben we de volgende categorieen aangebracht:

•      constaterend,  sec  =     nee,  fout, niet juist
geen =   de leerkracht gaat'gewoon' verder met de les

• negatief =   de leerkracht geeft blijk van afkeuring over de inhoud van het antwoord
•   zeer negatief =   de leerkracht reageert op een de persoon aanvallende wijze
• niets =     geen persoonsgerichte reactie van de leerkracht in woord of gebaar

•   de beurt over =   de leerkracht gaat naar een ander toe met dezelfde vraag
• positief -  de leerkracht reageert positief
• uitleggend =  de leerkracht helpt het kind zelf een antwoord te vinden of roept andere

kinderen te hulp.
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Ter illustratie volgen enkele voorbeelden zoals door leerlingen verwoord als reactie op de in de
vragenlijst 'Interactie en leerlingen' gestelde vragen (zie ook bijlage 3.5, onderdeel 3.3).

Antwoord goed
•   zegt niets tegen mij (niets)
•    gaat gewoon verder met haar verhaal (geen)
• ja/oka/yes (constaterend, sec)

kijk die jongen heeft tenminste opgelet (zeer positief)
· keurig/mooi/netjes/keurig gewerkt (positief)

goed geleerd (zeer positief)
•    gaat door naar de volgende (de beurt over)
•   steekt duim op/een goed gebaar (zeer positief).

Antwoordfout
· niets/niks (constaterend, sec)
•   ander een beurt (de beurt over)
·   ze wacht op een goed antwoord (positief)
·   heb je weI opgelet/je zit weer goed op te letten/zeker niet opgelet/let nou op/je zit te dromen/

beter opletten<ie let niet op (negatief)
·    probeer het nog eens/hij zegt dat je het wel weet/kom op joh/even opnieuw (uitleggend)
•   laat merken dat hij het erg dom vindt (zeer negatief)
•     haal iemand uit groep drie die kan het nog beter dan jij/haal maar iemand uit groep zes, want die

weet het bee dan jij (zeer negatief)
·    gaat hij schreeuwen en/of op zijn tafel slaan/hij gaat op de grond springen en schreeuwen (zeer

negatief)
·   nee dat is niet goed. Wie kan haar helpen? (uitleggend).

7.3.2 De feedback van leerkrachten op goede en foute antwoorden van hun leerlingen

Uit  tabel  7.2  valt af te lezen  hoe de leerlingen van beide groepen hun ervaringen  met de verschillen-

de componenten van het leerkrachtfeedbackgedrag op goede antwoorden hebben verwoord aan het
einde van de derde periode en hoe de verdeling en samenhang is. We zijn bij de dataverwerking
steeds uitgegaan van het eerste gegeven antwoord als primaire directe reactie van de leerling. De
reacties van de leerkracht op een goed antwoord bij 66n leerling uit de controlegroep konden we niet
thuisbrengen onder deze categorieen. Deze is niet meegeteld.

Uit de reacties op goede antwoorden blijkt dat de leerlingen uit de gecoachte groep de feedback van
hun leerkrachten minder als een 'droog' constaterende reactie ervaren dan hun klasgenootjes uit de
andere groep. Wanneer de categorieen constaterend, geen, niets en de beurt over tezamen worden
gevoegd dan is dit verschil in deze aard van reacties 8%. De leerlingen vinden ook dat de leerkrach-
ten meer persoonlijke aandacht en feedback geven bij het verrichten van juiste denkprestaties (de
categorie positief en uitleggend), 21% vergeleken in dezelfde categorieen met hun collega's uit de
andere groep (13%). Ook vinden de leerlingen van de leerkrachten uit de gecoachte groep dat de
leerkracht de beurt minder gauw aan een ander (de categorie 'over') geeft. Deze verschillen zijn
significant. Tabel 7.3 brengt vervolgens in kaart hoe de leerlingen de reacties van hun leerkrachten

op foute antwoorden beschrijven.
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Tabel 7.2 De reacties van de leerkrachten op goede antwoorden zoals verwoord door de
leerlingen 'bovenbouw' (n - 601; experimenteel: n = 307 en controle. n = 294) *)

reacties op goede antwoorden experimentele controlegroep verdeling over de
groep in % in % categorWn in %

constaterend 66.1 71.7 68.9

geen 0.7 5.1 2.8

niets 10.1 6.1 8.2

de beurt over 2.3 4.1 3.2

positief 17.9 11.9 15.0

zeer positief 2.9                         1.0                          2.0

verdeling leerlingen over de 51.1 48.9 100.0

groepen (experimenteel en con-
trole)

*) Pearson chi-kwadraat = 22.03, df 5, p = .00.

Tabel 7.3 De reacties van de leerkrachten op foute antwoorden zoals verwoord door de
leerlingen  'bovenbouw'  (n  =  602,  experimenteel:  n  =   307  en  controle:  n  =  295)  *)

reacties  op foute antwoorden experimentele controlegroep verdeling over de
groep in % in % categoriein in %

constaterend 32.9 42.0 37.4

geen                                          1.0                          7.5                          4.2

niets 11.4                                  8.1                                   9.8

de beurt over 4.2 5.1 4.7

positief 23.5 12.9 18.3

dtleggend 2.6 4.1 3.3

negatief 16.9 16.9 16.6

zeer negatief 7.5 4.1 5.8

verdeling leerlingen over de 51.0 49.0 100.0

groepen (experimenteel en con-
trote)

*) Pearson chi-kwadraat = 33.69, df 7, p = .00.

Uit de beantwoording (tabel 7.3) blijkt dat de leerlingen uit de gecoachte groep de reacties van hun
leerkrachten minder als een 'droog' constaterende reactie ervaren dan hun klasgenootjes uit de
andere groep. Deze leerlingen vinden ook dat hun leerkrachten meer persoonlijke aandacht en
feedback geven bij het verrichten van niet-juiste denkprestaties (26.1%, de categorie positief en
uitleggend) vergeleken met dezelfde categorieen met hun collega's uit de andere groep (17.0%).
Echter merken de leerlingen van de gecoachte groep op dat hun leerkrachten iets meer reacties op
foute antwoorden van negatieve tot zeer negatieve aard ten toon spreiden dan de niet-gecoachte.
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Hier is een gering verschil tussen de experimentele en controlegroep leerlingen te constateren. Dit is
ook het geval in het cluster van de categorieen 'geen' en 'niets'.

Uit de analyses van de beantwoording van de vragen aan de leerlingen over de aard en mate van
reageren door de leerkrachten op goede en foute antwoorden blijkt dat de coaching zichtbaar effect
heeft gehad op de wijze van het ervaren van de leerkrachtreacties door beide responsgroepen.
Specifiek komt dit tot uiting in de mate en aard van het door leerlingen verwoorde leerkracht-

feedbackgedrag zoals door ons ingedeeld in de bovengenoemde componenten van het complexe
geheel van feedbackgegevens bij de antwoorden.
Hun leerkrachten, gevraagd naar hun feedbackgedrag, zeggen hier nagenoeg allen dat zij doorvragen
wanneer het antwoord in de juiste richting gaat, de vraag herhalen voor de leerlingen of andere

leerlingen een beurt geven of leerlingen corrigeren. Velen geven tevens met nadruk aan, dat zij nooit

negatief op het kind reageren bij het geven van een fout antwoord. De antwoorden op deze
vraagstelling zijn niet nader uitgewerkt. Dit bleek niet mogelijk te zijn vanwege het gebrek aan
variatie. Bijna iedereen gaf professioneel ingekaderde antwoorden in de trant van de fout proberen

te analyseren, het denkproces waarderen en de leerling helpen bij het vinden van het goede
antwoord.

7.3.3 Het beleven van onverwachte beurten

Vanuit het in paragraaf 7.1. beschreven leertheoretisch concept is ook gevraagd hoe de leerlingen
van beide groepen (experimenteel en controle) zich voelen wanneer ze onverwachts een beurt

krijgen en hoe ze zich voelen wanneer andere klasgenootjes naar hen kijken. Tevens is met behulp
van de chi-kwadraattoets nagegaan of beide responsgroepen hier dezelfde of andere ervaringen
hadden opgedaan (tabel 7.4).

Tabel 7.4 De reacties op onverwachte beurten gegeven door de leerkrachten zoals verwoord
door de leerlingen 'bovenbouw' (n = 579; experimenteel: n = 295 en controle: n -
284) *)

reacties onverwachte beurt experimentele controlegroep perdeling over de
groep in % in % categoriefn in %

ik wacht rustig af 63.2 59.2 61.2

ik word een beetje onrustig 26.0 31.3 28.6

ik word nogal onrustig 4.7 2.8 3.8

ik schrik 6.1 6.7 6.4

*) Pearson chi-kwadraat = 3.30, df 3,. p = .35.

Er is geen significant verschil te constateren tussen de gevoelens die de leerlingen uit de experi-
mentele en controlegroep hebben bij het onverwachts krijgen van een beurt. De experimentele groep
leerlingen wordt slechts een beetje minder onrustig dan hun collega's in de controlegroep. Het nogal
onrustig zijn en het schrikken is door een kleine groep leerlingen  10,8% van de experimentele groep
en 9,5% van de controlegroep geconstateerd. Met het oog op het scheppen van een 'gender-inclusief
leerklimaat wordt op deze gegevens dieper ingegaan in paragraaf 7.5.
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7.4 Het kiezen van een vervolgopleiding door de Ieerlingen 'bovenbouw'

In de slotfase van het onderzoek hebben we ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om te kijken
naar het zicht hebben van de leerlingen, meisjes en jongens, op hun mogelijke vervolgopleidingen
(zie bijlage 3.5).In de vragenlijst konden de leerlingen gericht enkele schoolsoorten aankruisen
maar min ofmeer vrij antwoorden in de categorie 'anders'. Dit had tot gevolg dat zij vaak namen van
scholen vermeldden. Deze hebben we herleid tot in de tabel 7.5 beschreven categorieen.
Bij de dataverwerking zijn de oorspronkelijke categorietn vwo en gymnasium samengevoegd tot de
nieuwe categorie vwo/gym en lbo en vbo tot 1bo/vbo. De onderwijsgeleding 'basisvorming' was in

de tijd van de studie nog niet een algemeen gangbaar en aanvaard begrip.

Tabel 7.5 De keuze voor vervolgopleiding van de experimentele en de controlegroep van de
leerlingen 'bovenbouw' (n = 501; experimenteel: n = 248 en controle: n =  253) *)

keute vervolgopielding experimentele controlegroep verdeling over de
groep in % in % schoolsoorten in %

vwo/gym 6.5 5.5 6.0

Ibo/vbo 18.5 22.9 20.8

havo 17.7 15.8 16.8

heterogene brugklas 42.7 39.1 40.9

mavo 14.5 16.6 15.6

verdeling leerlingen over de 49.5 50.5 100.0

groepen (experimenteel en con-
trole)

*) Pearson chi-kwadraat = 2.36,  df 4, p = .67.

In de keuze voor vervolgopleidingen verschillen beide groepen niet significant van elkaar.

Vanwege de seksespecifieke dimensie van deze studie is ook gekeken of de opties op opleidings-
soort en -niveau voor meisjes en jongens anders zijn (tabel 7.6).

Tabd 7.6 De keuze voor vervolgopleiding naar het geslacht van de leerlingen 'bovenbouw'
(n = 501; meisjes n = 259 en jongens n = 242) *)

keuze voor vervolgopleiding meisjes in % jongens in % verdeling over de
schootsoorten in %

vwo/gym 5.4 6.6 6.0

tbo/vbo 16.2 25.6 20.8

havo 17.4 16.1 16.8

heterogene brugklas 43.6 38.0 40.9

mavo 17.4 13.6 15.6

verdeling meisje/jongen 51.7 48.3 100.0

*) Pearson chi-kwadraat = 7.8, df4, p =.09.
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat meisjes en jongens uit de bovenbouwgroepen, staande aan de

drempel van het vervolgonderwijs, nagenoeg dezelfde keuzen in vervolgopleiding zeggen te maken
met dien verstande dat de voorkeur van de jongens uitgaat naar het lager en voorbereidend onder-

wijs en de meisjes vooral willen instromen in onderwijsvormen als scholengemeenschap, havo en
mavo.

7.5          Op weg naar een gender-inclusief leerklimaat voor leerlingen in het basisonderwijs?

In de enqutte, die in de voorafgaande paragrafen omschreven is, is aan de leerlingen gevraagd hoe
zij zich voelden in de klas in verschillende situaties, en hoe zij dachten dat hun klasgenoten en
leerkracht zich daarbij voelden in de klas. Daarnaast is gevraagd naar hun eventuele toekomstige
opleidings- en beroepsplannen.
Dit complex geheel van antwoorden van de leerlingen, jongens en meisjes, is geanalyseerd met
behulp van HOMALS (Gifi, 1983). In deze analysetechniek wordt gestreefd naar een oplossing
waarbij proefpersonen met een sterke overeenkomst in hun antwoordpatronen dicht bij elkaar in een
ruimte worden weergegeven, waarbij tevens wordt gestreefd naar een maximale spreiding van

proefpersonen met verschillende antwoordpatronen. Vervolgens zijn de zwaartepunten van de ver-
schillende antwoordcategorieen berekend, die in de tweedimensionale oplossing worden geloka-
liseerd in figuur 7.7. De dimensies kunnen benoemd worden als het zich welbevinden in de klas en
het inschatten van eigen opleidingsmogelijkheden.
In de analyse is specifiek gekeken naar overeenkomsten in antwoordpatronen op de vragen: Hoe
voel jil je in de klas:' (antwoordmogelijkheden: heel blij, een beetje blij, niet zo blij), hoe voelenje

klasgenooves zich in de klas? (idem) en hoe voelt je leerkracht zich in de klas? (idem), hoe reageer

je bij een mondelinge beurt,(Ik wacht rustig af, ik word een beetje onrustig, ik word nogal onrustig,
ik schrik), hoe vind je het dat anderen naar je kijken bij een mondelinge beurF.(niet vervelend, nau-
welijks vervelend, nogal vervelend, erg vervelend) en denk je wet eens dat andere leerlingen vragen
gemakket(iker  beantwoorden  dan jo'? (nooit, zelden,  wei  eens,  vaak). De kinderen konden  hun  ant-

woorden op de eerste drie vragen aankruisen bij een poppetje, die de verschillende stadia in het
ervaren van aspecten van het interactiegedrag van de leerling weergaven. De uitkomsten van deze

analyse staan in figuur 7.7.

Na het uitvoeren van de analyse is nog gekeken naar het geslacht van de leerlingen (M = man, V =
vrouw), hun experimentele of controleconditie als leerlingengroep en hun toekomstplannen wat be-
treft hun opleiding. De resultaten hiervan worden weergegeven in de figuur 7.8. Hierbij zijn de
figuren 7.7 en 7.8 niet gelijk geschaald. Figuur 7.8 bevindt zich ongeveer in het centrum van de

figuur 7.7.
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Figuur 7.7     Antwoordpatronen van leerlingen: de beleving van de sociaal-emotionele aspecten
van het leerklimaat
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nzb het zich niet zo blij voelen in de klas

ebb het zich een beetje blij voelen in de klas

hbl het zich heel blij voelen in de klas
j            het zicht hebben op eigen gemoedstoestand
k           het inschatten van de gemoedstoestand van klasgenoten
I             het inschatten van de gemoeds-toestand van de leerkracht
NietV   het zich niet vervelend voelen wanneer klasgenootjes naar hen kijken bij het krijgen van

een mondelinge beurt
NauwV het zich nauwelijks vervelend voelen wanneer klasgenootjes naar hen kijken bij het krijgen

van een mondelinge beurt

NoglV   het zich nogal vervelend voelen wanneer klasgenootjes naar hen kijken bij het krijgen van
een mondelinge beurt

ErgV     het zich erg vervelend voelen
wanneer klasgenootjes naar hen kijken bij het krijgen van een mondelinge beurt

NOnr    het niet onrustig voelen bij het onverwachts krijgen van een beurt
BOnr    het zich een beetje onrustig voelen bij het onverwachts een beurt krijgen
NOnr    het zich nogal onrustig voelen bij het onverwachts een beurt krijgen
Schr het schrikken bij het onverwachts een beurt krijgen

Nooit het nooit denken dat je minder makkelijk een vraag kan beantwoorden dan een klasgenoot
Zeld het zelden denken dat je minder makkelijk een vraag kan beantwoorden  dan een klasgenoot
WEens het wel eens denken dat je minder gemakkelijk een vraag kan beantwoorden dan een

klasgenoot
Vaak     het vaak denken dat je minder gemakkelijk een vraag kan beantwoorden dan een klasge-

noot
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Figuur 7.8    Antwoordpatronen van leerlingen: experimentele status, keuze vervolgopleiding en
geslacht van leerlingen
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In figuur 7.8 zijn de leerlingen die het erg vervelend vinden dat anderen naar ze kijken, nogal on-
rustig worden bij een beurt en vaak denken dat anderen het beter doen linksonder afgebeeld. Zij
voelen zich niet zo blij in de klas, en denken dat hun klasgenoten zich ook niet prettig voelen in de
klas. Middenboven in de afbeelding zijn de leerlingen weergegeven die zich een beetje blij voelen
en  dat ook den-ken van hun klasgenoten  en hun leerkracht. Zij wachten rustig af bij een mondelinge
beurt, vinden het nauwelijks of niet vervelend dat anderen naar hen kijken en denken zelden tot
nooit dat anderen het beter doen dan zij. Dat geldt nog sterker voor de leerlingen die in het gebied
middenrechts worden weergegeven. In de afbeelding valt te constateren dat het antwoordpatroon
van de leerlingen te duiden is als een omgekeerde U-vorm. Linksonderin ligt het gebied van de
leerlingen die zich onzeker lijken te voelen over hun schoolse prestaties en zich onprettig voelen in
de klas. Via het middenbovengedeelte van de afbeelding bewegen we ons naar rechtsmidden/
rechtsonder, waar de kerlingen afgebeeld zijn die zich zeker voelen over hun schoolse prestaties en
zich prettig voelen in de klas. In de afbeelding is verder te zien dat de controlegroep iets meer naar
links wordt afgebeeld dan de experimentele groep, dus iets meer in de richting van onzeker en
onprettig. Hetzelfde geldt voor de meisjes, die iets minder zeker en gelukkig lijken te zon dan hun
mannelijke klasgenoten. Zichtbaar wordt dat mensen die hun eigen schoolprestaties hoger inschat-
ten, ook keuzen maken voor een een kansrijker opleidingsniveau (Dolle & Severink, 1996).

7.6            Eigenschappen die leerlingen bij zichzelf vinden passen

In deze paragraaf wordt beschreven welke eigenschappen de leerlingen, meisjes en jongens, zichzelf
toekennen. Daartoe is aan het einde van de derde periode, voor de meeste leerlingen op de laatste

dag van het schooljaar, aan alle bovenbouwgroepen de vraag gesteld welke drie eigenschappen uit
de lijst zij bij zichzelf vonden passen. 602 Leerlingen hebben - geheel of gedeeltelijk - dit
onderdeel ingevuld, waaronder 307 meisjes en 295 jongens. In de volgende tabel worden de keuzen
van de leerlingen, meisjes en jongens, in volgorde van kiezen zichtbaar gemaakt.
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Tabel 7.9 De keuze van eigenschappen die de leerlingen by zichzelf vonden passen (leerlingen:
n= 602. meisjes:  n= 307, jongens: n=  295;  keuze  1:  n-  565.  keuze 2: n= 477 en

keuze 3: n = 310)

eigenschap leerlingen keuze 1 keuze 2 keuze 3

zelfstandig 314

oplettend                                             80                                61

pienter                                     25                        56                
          5

rustig                                                 58                              100                                32

behulpzaam                                          58                              138                                80

Uveng                                                  5                                45                                65

makkelijk                                            22                                62                                96

de baas spelen                                                  3                                        15                                        32

Meer dan de helft van de leerlingen (52.2%) geeft als eerste keuze aan dat zij zich zelfstandig
voelen, vervolgens ruim een tiende gedeelte (13.3%) vindt oplettend een passende eigenschap,

gevolgd door de eigenschap rustig en behulpzaam (beide 9.6%). Tenslotte is het verrassend op te
merken dat minder dan 1% van de leerlingen (0.8%) zich ijverig vindt of denkt de baas te spelen

(0.5%).
Als tweede gekozen eigenschap scoren behulpzaam (22.9%) en rustig (16.6%) hoog, vrijwel ex

aequo gevolgd door oplettend (10.0%), pienter (9.3%) en makkelijk (10.3%). Een gering aantal

kinderen (7.5%) kent zich als tweede eigenschap ijverig toe en de baas spelen 2.5%.
Zelfstandig komt niet meer voor als tweede of derde keuze.
De gemaakte keuzen van de leerlingen zijn ook in de tabellen 7.10 en 7.11 uitgesplitst naar sekse en

de volgorde in keuze.

Tabel 7.10      De keuzen vande meisjes (keuzel:n= 284, keuze 2:n=239 en keuze 3:n=156)

eigenschap meisJes keuze 1 keuze 2 keuze 3

zelfstandig 164

oplettend                                             34                                35

pienter                                                 9                                19                                 3

rustig                                                 29                                52                                 8

behulpzaam                                          32                                77                                52

Uverig                                                                                                                                           18                                                      34

makkelijk                                             14                                32                                48

de baas spelen                                                   2                                          6                                        11
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Tabel 7.11 De keuzen van de jongens (keuze 1: n = 280, keuze 2: n = 237 en keuze 3: n = 153)

eigenschap jongens keuze 1 keuze 2 keuze 3

zelfstandig 149

oplettend                                             46                               26

pienter                                                                                                16                                                               36                                                                   2

rustig                                                 29                               48                                24

behulpzaam                                          26                               61                                27

ijverig                                                  5                               27                                31

makkelijk                                              8                               30                                48

de baas spelen                                             1                                     9                                   21

Tabel 7.12 laat zien hoe de samenhang tussen de frequenties van de keuze voor een bepaalde
eigenschap en het geslacht van de kiezer is. Hierbij hebben we ons beperkt tot de eerste en tweede
keuze.

Tabel 7.12    Het verband tussen  eerste  keuze van eigenschap en  het  geslacht van  de  kiezer
(meisjes: n = 284 enjongens: n = 280) *)

eigenschap 1 meisjes in % jongens in % verdeling lolaal over de
eigenschappen in %

zelfstandig 57.7 53.2 55.5

oplettend 12.0 16.4 14.2

pienter 3.2 5.7 4.4

rustig 10.2 10.4 10.3

behulpzaam 11.3 9.3 10.3

ijverig 0.0                            1.8                            0.9

makkelijk 4.9 2.9 3.9

de baas spelen 0.7 0.4 0.5

verhouding meisjes/jongens 50.4 49.6 100.0

*) Pearson chi-kwadraat = 12.4, df 7, p = .09.
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Tabel 7.13 Het verband tussen de tweede keuze van eigenschap en het geslacht van de kiezer
(meisjes: n = 239 enjongens: n = 237) *)

keuze 2 meisjes in % jongens in % verdeling totaai over de
eigenschappen in %

oplettend 14.6 11.0 12.8

pienter 7.9 15.2 11.6

rustig 21.8 20.3 21.0

behulpzaam 32.2 25.7 29.0

ijvedg 7.5 11.4 9.5

makkelijk 13.4 12.7 13.0

de baas spelen 2.5 3.8 3.2

verhouding meisjes/jongens 50.2 49.8 100.0

*) Pearson chi-kwadraat = 11.05, df 6, p = .08.

De leerlingen voelen zich in sterke mate zelfstandig, niet zo pienter maar ook niet rustig of
behulpzaam vinden zij zichzelf. Een opvallend fenomeen vormt het ijverig zijn als een niet zo
algemeen aanvaarde en erkende eigenschap bij de ondervraagde kinderen.
Op basis van de resultaten is te constateren dat leerlingen uit deze leeftijdsgroepen in hun keuze uit
de voorgelegde set eigenschappen, deze niet aan sekse relateren.

7.7       De leerkrachten over deze eigenschappen

7.7.1 De leerkrachten 'bovenbouw'

Aan de leerkrachten 'bovenbouw' (n = 31) zijn in dezelfde periode deze persoonlijkheidseigenschap-
pen die zij aan hun leerlingen, meisjes en/ofjongens, toe kunnen schrijven, voorgelegd met de vraag
zich hierover te uiten. Allereerst door te analyseren hoe de beeldvorming over eventueel meer
feminien of masculien te duiden eigenschappen is bij deze doelgroep leerlingen.  In de tweede plaats

gebeurde dit met de bedoeling om deze inschattingen over persoonlijkheidskenmerken van hun
teerlingen voorzover mogelijk is te vergelijken met die antwoorden en keuzen die de kerlingen
'bovenbouw' maakten over dezelfde items. Aan de kerkrachten is de volgende vraagstelling
voorgelegd, of zij denkend aan hun groep leerlingen, de eigenschappen uit bovengenoemde set iets
meer vonden zeggen over jongens dan wel over meisjes (bijlage  3.4, onderdeel C)
De volgende tabel (7.14) geeft de gemaakte keuzen in het associeren van eigenschappen met hun
leerlingen, meisjes en jongens, door de leerkrachten 'bovenbouw' in de derde periode weer.
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Tabel 7.14       Het toeschrijven van eigenschappen aan  hun  leerlingen. meisjes en jongens,  door de
leerkrachten'bovenbouw' (n = 31)

eigenschap vooral bil bij beide seksen vooral bu niet gekozen

meisjes evenveel jongens

zelfstandig                                   4                  12                   3                  12

oplettend                                     8                   7                   2                  14

pienter                                        1                   9                   1                   9

rustig                                        10                   6                   1                  12

behulpzaam                                  6                   7                   3                  16

ijverig                                        5                   5                   2                  18

makkelijk                                    4                   6                   4                  17

de baas spelen                                                4                             4                             8                           15

Van de leerkrachten die bovengenoemde eigenschappen associeren met hun leerlingen, meisjes
en/ofjongens, geldt voor de eigenschap zelfstandig, dat ruim de helft (63.2%) vindt dat meisjes en
jongens deze eigenschap bezitten en meer dan een vijfde vindt dat deze eigenschap iets meer
behoort (21.1%) bij meisjes en iets meer dan een zesde (15.8%) bij jongens. Bij de eigenschap
oplettend ligt het anders, gelijk voor meisjes en jongens denkt tweevijfde (41.2%) van de leerkrach-

ten, iets minder dan de helft (47.1%) vindt dit voor meisjes en ruim een tiende (11.8%) voor de
jongens.

In de ogen van deze leerkrachten zijn meisjes en jongens gelijk pienter, want viervijfde van de
leerkrachten (81.1%) vindt dit een eigenschap evenveel bij meisjes als bij jongens hoort, 9.1%
speciaal bij meisjes en 9.1% in het bijzonder bij jongens.
Bij de eigenschap rustig liggen de percentages als volgt: de helft van de leerkrachten (52.6%) vindt
dit een eigenschap passend bij meisjes, een zesde gedeelte (15.8%) voor jongens, bijna een derde

(31.6%) evenveel bij meisjes als bij jongens.
Bijna de helft van de leerkrachten (46.7%) vindt meisjes en jongens even behulpzaam, tweevijfde
(40%)  meer de meisjes  en  13.3%  meer de jongens.  Ruim een derde  van de leerkrachten  (38.5%)
vindt meisjes ijveriger, iets minder dan een kwart (23.1%) de jongens meer en ruim een derde

(38.5%) schrijft deze eigenschap aan meisjes en jongens evenveel toe.

Leerlingen, meisjes en jongens, zijn even makkelijk vindt 42.2% van de onderwijsgevenden. Ruim
een kwart (28.5%) kent deze eigenschap meer toe aan meisjes en hetzelfde percentage reserveert

deze eigenschap meer voor de jongens. De helft vindt dat de baas spelen iets voor de jongens is, een
kwart van de leerkrachten vindt dat meisjes en jongens in gelijke mate de baas spelen en eveneens

een kwart vindt dat de meisjes dit meer doen dan de jongens. Verrassend  is dat de positief te duiden
eigenschappen alle aan de meisjes toegekend worden.
Globaal gezien vinden de leerlingen, zowel meisjes als jongens, zich zelfstandiger dan hun leer-
krachten menen, daarentegen vinden de leerkrachten hen pienterder, rustiger en behulpzamer dan de
leerlingen zichzelf vinden.  Ook over de eigenschap makkelijk zijn de meningen verdeeld.

Leerlingen in deze fase van hun leven kleuren hun eigenschappen minder seksespecifiek in dan
sommige van hun leerkrachten.
In detail beschouwd, op basis van het door de leerling als eerste aan zichzelf toegekende persoon-
lijkheidskenmerk, valt op dat de leerlingen van de ondervraagde bovenbouwgroepen zich in hevige
mate zelfstandig vinden, ook oplettend scoort hoog, dan volgen de eigenschappen rustig en
behulpzaam als goede derde. Dverig vinden zij zichzelf niet, want minder dan  1% van de onder-
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vraagde leerlingen  kent  zichzelf deze eigenschap  toe  en  de baas spelen doet slechts   1%  van  de
kinderen. Meisjes en jongens verschillen niet significant van elkaar in hun keuzen. Leerkrachten
maken hier niet alleen andere keuzen maar geven wanneer zij door een 'sekse'-ingekleurde bril
kijken, aan hun keuzen een seksespecifieke richting. In dit kader hebben we ook nog gevraagd hoe
alle aan deze studie deelnemende leerkrachten dachten over de eigenschappen van hun leerlingen,
Het totaal van hun reacties versterkt het hierboven geschetste beeld. Ook hier worden de positiefte
duiden eigenschappen door de leerkrachten aan de meisjes toegeschreven.

7.8        Meisjes en jongens en hun beroepskeuze

In het gedeelte algemene gegevens van de vragenlist aan de leerlingen (n = 602, experimenteel 277
en controle 295) in de derde periode hebben we ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om hen te
vragen of zij al bepaalde ideeen over hun beroep of beroepencluster hadden waarin zij later wilden
werken. Het was ook mogelijk om hierbij hun eventuele motivatie voor keuze kenbaar te maken. De
bedoeling ervan was om te kijken of deze leerlingen wel ofniet een beeld hierover hadden en zo ja
ofhun mogelijke beroepskeuze min of meer aan sekse gerelateerd was.
Het merendeel van de kinderen (73.7%) had zich reeds een voorstelling gemaakt over het later uit te
oefenen beroep. lets meer dan een kwart van de leerlingen (26.3%) wist het nog niet
In totaal hebben de leerlingen 124 verschillende beroepen aangegeven. We (de onderzoekster en
twee projectmedewerkers) hebben eerst ieder voor zich een indeling gemaakt. Vervolgens is geza-
menlijk consensus bereikt over de indeling van de antwoorden in de hier volgende beroepscatego-
rieen, waarbij we ons gebaseerd hebben op de indeling van het CBS (Emancipatie in cijfers, 1995):

1 = artistiek
2  = economisch, handel
3  = landbouw, dierverzorgend, gerelateerd aan dieren
4  = militair, politie
5 = pedagogisch
6 =sport
7  = technisch, bouwvak
8 = verzorgend
9 = overig
10 =  geen

Teneinde de diverse beroepskeuzen zoals beschreven door meisjes en jongens in kaart te brengen is
met behulp van de chi-kwadraattoets gekeken naar de samenhang tussen de keuze van een bepaald
beroep door de leerlingen, de sekse van de kiezers en de experimentele of controlestatus van de
leerlingen. De resultaten zijn in de tabellen 7.15-7.17 weergegeven.

Tabel 7.15 laat zien dat de antwoordpatronen van meisjes en jongens significant verschillen.
Meisjes en jongens maken andere keuzen, met name in de beroepscategorieen economie/handel,
landbouw, militair/politie, pedagogiek, sport techniek en verzorging.

Vervolgens hebben we dezelfde analyses van de gegevens van leerlingen uit de controlegroep uitge-
voerd. Ook in de controlegroep geven de jongens een significant ander antwoordpatroon dan de
meisjes te zien. Meisjes en jongens maken ander keuzen in de beroepscategorieen landbouw,
pedagogiek, sport, techniek en verzorging (tabel 7.16).
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Tabel 7.15     Overzicht van beroepskeuze van leerlingen 'bovenbouw', meisjes en jongens uit de
experimentele groep (n = 306: meisjes: n = 154 enjongens: n = 152) *)

beroep meisjes jongens alle leerlingen

artistiek                                                                                              15                                                                16                                                                31

economisch/handel                                     14                                     2                                    16

landbouw, dierverzorgend, ge-                     22                                   13                                    35
relateerdaan dieren

militair/politie                                        5                                14                                19

pedagogisch                                           9                                 1                                10

sport                                  2                      8         
            10

technisch/bouwvak                                       1                                   24                                   25

verzorgend                                 22                         5      
                  27

overig                                                                                                  17                                                               28                                                                45

47                     41                     88geen

totaal 154 152 306

*) Pearson chi-kwadraat = 61, df 9, p = .00.

Tabel  7.16        Overzicht  van   beroepskeuze  van  leerlingen  'bovenbouw',   meisjes  en  jongens  uit  de
controlegroep (n = 295, meisjes: n= 152 en jongens: n = 143) *)

beroep meisjes jongens alle teerlingen

artistiek                                                                                              1 3                                                                1 1                                                                 24

economisch/handel                                       5                                     6                                    11

landbouw. dierverzorgend, ge-                      36                                   13                                   49

relateerd aan dieren

militair/politie                                        8                                10                                18

pedagogisch                                                                      1 5                                                       2                                                      17

sport                                  2                      8         
            10

technisch/bouwvak                                       1                                   26                                   27

verzorgend                                 18                         3      
                  21

ovedg                              20                   22                    42

geen                                  34                     41          
           75

totaal 152 143 295

*) Pearson chi-kwadraat = 61.21 ,dflO. p= .00.
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Tabel 7.17    Overzicht van beroepskeuze van de leerlingen 'bovenbouw' uit de experimentele en
controlegroep (n = 602; experimenteel: n - 307 en controle: n = 295) *)

beroep experimentele groep controlegroep alle teerlingen

artistiek                                          31                             24                             55

economisch/handel                                 17                                11                                28

landbouw, dierverzorgend, ge-                      35                                   49                                   84
relateerd ;lan dieren

militair/politie                                       19                                18                                37

pedagogisch                                                                                   10                                                                 17                                                                27

sport                                 10                     10                     20

technisch/bouwvak                                 25                                27                                52

verzorgend                                                                                      27                                                                21                                                                48

overig                                45                     42                     97

geen                                    88                       75                      163

totaal 307 295 602

*) Pearson chi-kwadraat = 9.08, df 10, p = .52.

Voorts hebben we alle leerlingen, zowel uit de experimentele groep als uit de controlegroep geselec-
teerd, en is eveneens het geheel aan respondenten uitgesplitst naar beroepscategorieen.
Uit de resultaten blijkt dat er geen significant verschil tussen beide groepen leerlingen in antwoord-
patronen is. Hieruit valt te constateren dat de 'experimentele' leerlingen en de 'controle'-leerlingen
geen ander antwoordpatroon vertonen wat betreft de keuze van een beroep.
Ten slotte hebben we dezelfde analyses gedaan met de gegevens van de vier groepen leerlingen
'bovenbouvt, experimentele jongens, experimentele meisjes, controle-jongens, controle-meisjes. In
dat geval blijkt het verschil   weer wel significant   te zijn (Pearson chi-kwadraat 134.60,   df  30,
p = .00).
Uit bovengenoemde resultaten blijkt dat het verschil in antwoordpatronen tussen leerlingen 'boven-
bouw', meisjes en jongens, volledig is toe te schrijven aan het geslacht, en niet aan de experimentele
of controleconditie van de leerlingen.
Gevraagd naar hun motivatie voor de keuze was het opvallend dat slechts enkele kinderen het
voorbeeld van vader of moeder noemden. Veelvuldig werd het leuk vinden als eerste drijfveer
genoemd. De meisjes gaven vaak aan een beroep te willen kiezen waarbij voor kinderen gezorgd
wordt of de omgang met mensen centraal staat. Jongens geven aan dat zij graag met hun handen
bezig zijn en iets willen construeren. De verscheidenheid aan beweegredenen hebben we in deze
studie niet verder gespecificeerd.

7.9 Conclusies

In de slotfase van het onderzoek is allereerst antwoord gevonden op de vraag of de effecten van de
coaching merkbaar zijn op enige aspecten van het leerklimaat zoals het zich prettig en zeker voelen
bij het krijgen van beurten en het geven van een antwoord in de klas door leerlingen. Uit de beant-
woording van de vragen blijkt dat de leerlingen, meisjes en jongens uit de klassen waarvan de
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leerkracht gecoacht werd, zich hierbij zekerder en prettiger voelen in de les dan hun klasgenootjes
van de niet-gecoachte leerkrachten. Ook schatten deze leerlingen de blijheid van hun gecoachte leer-
krachten hoger in. Hoewel binnen de beide responsgroepen meisjes en jongens zich even gelukkig
voelen, blijkt dat wanneer naar deze leerlingengroepen gezamenlijk gekeken wordt dat de meisjes
iets minder zeker en gelukkig zijn. Uit de Homals-analyse is voorts afte lezen dat leerlingen met een
hoger welbevinden zich zekerder voelen in de klas en ook 'hoger' inzetten wat betreft hun keuze

voor vervolgopleiding.
Uit de door de leerlingen gegeven feedback over de reactie op hun goede en foute antwoorden door
de gecoachte leerkrachten, blijkt dat deze duidelijk anders is dan die van de niet-gecoachte
leerkrachten en wet in de richting van een versterking van het interactief'samen leren' door actief
luisteren, interpreteren en reageren van de leerkracht.
Tenslotte is onderzocht welke selectie de leerlingen 'bovenbouw' maken uit een set eventueel
feminien of masculien te duiden eigenschappen, waarbij tevens in kaart gebracht is hoe de leer-
krachten 'bovenbouw' hierover dachten. Leerkrachten maken hier andere keuzen dan hun leerlingen.
Er is een aan sekse gerelateerde trend in toekenning van eigenschappen aan leerlingen door de leer-
krachten te bespeuren. Bij de meisjes en jongens is dit niet het geval. Meisjes en jongens doen niet
aan seksestereotypering bij het zich toekennen van eigenschappen.
Deze schoolkinderen maken vrijwel dezelfde keuzen voor vervolgopleidingsmogelijkheden met
dien verstande dat meisjes op enige opleidingsstromen in het vwo iets hoger inzetten. Meisjes
kiezen niet in zo grote getale voor het beroepsonderwils als de jongens.
Leerlingen 'bovenbouw' weten in grote getale wat zij willen worden. Opvallend is dat het merendeel
van de leerlingen reeds een beeld heeft van een eventueel te kiezen beroep. Uit de beantwoording
van vragen over het kiezen van een beroep blijkt dat er een significant verschil in antwoordpatronen
aan te tonen is tussen meisjes en jongens. Hun beroepskeuzen zijn seksespecifiek ingekleurd. De
verschillen in keuze bij meisjes en jongens liggen voornamelijk in de beroepscategorieen economie,
landbouw, pedagogiek, sport, techniek en verzorging. Meisjes opteren vrijwel niet voor een
technisch beroep of een baan in de bouw. Een beroep in de verzorgende, economische sfeer of in de
landbouw geniet de voorkeur van meisjes. Ook werken in een pedagogisch beroep blijkt aantrekke-
lijker te zijn voor meisjes dan voor jongens. Jongens kiezen voor een beroep in de techniek of de
sport. Een baan in het leger of bij de politie blijkt ook meer aantrekkingskracht op jongens dan op
meisjes uit te oefenen. Op het artistieke vlak valt er nagenoeg geen verschil in beroepskeuze tussen

meisjes en jongens te constateren.
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Hoofdstuk 8 Conclusies

8.1 Inleiding

Gedurende de laatste jaren is het steeds duidelijker geworden dat het aanbrengen van het fundament
voor het bereiken en bevorderen van gelijkwaardige kansen in het onderwijs en de samenleving
voor leerlingen op heel jeugdige leeftijd moet beginnen (derde nota onderwijsemancipatie 'Een
stukje wijzet, 1985; BeleidsbriefEmancipatie, 1996:25-26).
Het gaat erom meisjes en jongens aan te spreken op hun leerpotentieel en jonge schoolgaande
kinderen instrumenten in handen te geven om deze leermacht en kracht in te zetten voor hun
schoolloopbaan en maatschappelijke participatie. Door meisjes en jongens even goed bij de les te
betrekken kan een optimaal appel gedaan worden op het leerpotentieel.
Binnen dit kader is het ook belangrijk naar strategieen te zoeken die verbanden leggen tussen de
school en het dagelijkse leven van het kind en inspelen op de persoonlijke ontwikkeling en groei
van het jonge kind naar volwassenheid, meisje ofjongen.  In dit interactieve samenspel speelt onder-

wijs als spiegel, doorgeefluik en medevormgever van het maatschappelijke en culturele leven een
cruciale rol. School en daarbinnen de leerkracht kan hierin een unieke rol vervullen vanuit de
maatschappelijke waarde en betekenis die aan onderwijs toe te kennen is.
Tot de professionaliteit van de leerkracht behoort het zich bewust te zijn en kennis te hebben van de
vaak latente geslachtsrolsocialisatieprocessen die zich binnen onderwijs en maatschappij afspelen.
Hierbij gaat het zowel om het socialisatieproces van de leerkracht als dat van de leerlingen. (Hough,
1985:17-18; Weiner, 1990:112-114; McGee Bailey, 1996).
Onderwijs kwalificeert en selecteert meisjes en jongens voor een functie in de arbeidssector en
bereidt voor op sociale, financiele en individuele zorgzelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Met
name het in beeld brengen van de consequenties die de beroepskeuzen hebben voor het afstemmen

van loopbaanpaden en zorgverantwoordelijkheidstaken is een vernieuwende pedagogische taakstel-

ling van de leerkracht. Vanuit een emanciperende samenleving is dit een opdracht. De kwalificatie-
en selectieprocessen binnen onderwijs zijn niet alleen gebonden aan milieu of etniciteit maar ook
aan de sekse van de deelnemers aan het onderwijs. Deze processen spelen een belangrijke rol op elk
niveau van het onderwijs (Nicholson, 1975; Skelton, 1989; Sadker & Sadker, 1990).
Leerkrachten zijn in staat als 'change agents' op het microniveau van het onderwijs, in de klas, een
bijdrage te leveren aan een optimaal studieklimaat voor meisjes en jongens door het realiseren van

'krachtige' leeromgevingen, waardoor leerlingen, meisjes en jongens, uitgedaagd worden om hun
volledig leerpotentieel op een gelijkwaardige wijze in te zetten en te ontwikkelen. Met het
studieklimaat als pedagogisch-didactisch uitgangspunt zijn de effecten van coaching op de
interacties in de klas onderzocht. Deze interacties betreffen niet alleen het gedrag van de leerkrach-

ten, maar ook de leerlingbijdragen. Een indicatie voor het studieklimaat is verkregen door het meten

en vergelijken van de opvattingen van de bovenbouwgroepen leerlingen (experimenteel en controle)
over het welbevinden in de  klas, het zeker of onzeker zijn van zichzelf bij het leveren van denkpres-
taties. Scholing in de interactie tussen leerkracht en leerlingen, meisjes en jongens, wordt als een
eye-opener en als een hanteerbaar instrument op de werkplek ingezet voor het bereiken van boven-

genoemde doelen.
Onderwijs aan leerlingen, meisjes en jongens, vindt plaats in een 'educational setting' die wordt
bemvloed door maatschappelijke, beleidsmatige en onderwijsinhoudelijke achtergronden en verhou-

dingen. In deze verhoudingen wordt de emancipatie concreet. Coaching van leerkrachten heeft de
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bedoeling dit proces te sturen en te bevorderen.

Bij de start van de coaching is allereerst de emancipatiegerichtheid van de deelnemende leerkrachten
onderzocht. Ook werd de visie van de leerkrachten op de persoonlijke eigenschappen van hun
leerlingen getoetst bij het begin en aan het einde van de coaching. Overigens hebben ook de
leerlingen van de bovenbouwen zich aan het einde van het sellooljaar uitgesproken over persoon-
lijke eigenschappen waarvan zij dachten dat deze bij hen behoorden. Hun leerkrachten deden dit
voor meisjes en jongens in het algemeen. Leerlingen konden tevens hun beroepskeuze en ver-
volgopleidingsdoelen kenbaar maken en de redenen voor keuze expliciteren.

In deze observatie-feedbackstudie was de eerste algemene vraagstelling:

Wat zijn  de  efecten van  de video-interactie-coaching  op  hetformele  en  informele  curriculum  van de
klasseninteractie  met behulp van systematische  lesobservatie  alsfeedbackinstrument  gedurende  een
coachingstraject van mim drielovart schooljaar?

Vanuit de door vele onderwijspedagogen, -sociologen en- psychologen gehanteerde theoretische

optiek dat de vaak onbedoelde en onbewuste leerarrangementen en -processen in de klasseninter-
actie de leerprestaties, de leervorderingen en de kerinzet bij leerlingen beTnvloeden, waarbij niet
alleen de leerkracht maar ook de leerlingen cruciale variabelen zijn in de samenhang tussen de
verschillende componenten van de leersetting, heeft deze eerste vraagstelling geleid tot een set van
de volgende onderzoeksvragen:

•   Hoe handelen leerkrachten en leerlingen in de dagelijkse lespraktijk op de basisschool?
·    Wat en langs welke weg leren leerkrachten en leerlingen, meisjes en jongens, op het gebied van

interactie tijdens een klasgebonden coachingstraject?
· Welke ondersteuning is hierbij te verwachten van systematische lesobservatie als een terug-

koppelingsinstrument op het lesgeven in de praktijk?
·  Hoe denken leerkrachten over de werking en de betekenis van sekse binnen onderwijs en

samenleving met het oog op de maatschappelijke, economische en politieke integratie van hun
leerlingen?
Welke invioed heeft het leren hanteren van gelijkwaardig interactiegedrag op het probleem
bewustzijn van leerkrachten wat betreft het interactiegedrag inclusief het gelijkwaardig pedago-
gisch-didactisch handelen ten opzichte van meisjes en jongens in hun onderwijs?

• Welke invloed heeft het toepassen van gelijkwaardig interactiegedrag op het beleven van het
klassenklimaat door leerlingen, het inschatten van eigen leercapaciteiten gerelateerd aan
mogelijke opties op te kiezen vervolgonderwijs?

• Welke beroepen denken leerlingen, meisjes en jongens, uit de bovenbouwgroepen van de aan
deze studie deelnemende leerkrachten te gaan uitoefenen en zijn deze seksespecifiek ingekleurd?

• Welke eigenschappen associeren de leerkrachten (experimenteel en controle) met hun leerlingen,
meisjes en jongens aan het begin van het coachingstraject?
Welke eigenschappen vinden de leerlingen 'bovenbouwgroepen', meisje ofjongen, zelf bij hen
passen?
Maken leerkrachten  en hun leerlingen, meisje ofjongen, hier dezelfde of andere keuzen?

In dit afsluitende hoofdstuk wordt er in de paragrafen 8.2.1 tot en met 8.2.8 per onderzoeksvraag
over de kern van de antwoorden verkregen op bovengenoemde vraagstelling gerapporteerd, waarbij
integraal de gehanteerde onderzoeksmethodiek en -instrumenten toegelicht worden.
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8.2 Het verborgen curriculum van de interactie

8.2.1    Zijn er seksespecifieke invloeden in de interactie in de dagelijkse les?

Uit de studie naar seksespecifieke invloeden in de interactie tijdens de concrete lespraktijk blijkt dat
er in de geregistreerde en geanalyseerde lessituaties sprake is van masculiene dominantie in de
interactie-interventies tussen leerkrachten en leerlingen, meisjes en jongens, voor de start van de
coaching (paragraaf 6.2 en 6.3).
Uit de FROG-bevindingen blijkt dat de kerkrachten de neiging vertonen jongens meer ruimte te
geven in de interactie. Ook geven zij overwegend minder beurten aan een meisje dan aan een
jongen. Jongens krijgen meer stimuli om te antwoorden. Jongens nemen meer dan meisjes uit eigen

beweging deel aan het onderwijsleergesprek. Meisjes krijgen minder en andersoortige aandacht van
leerkrachten dan de jongens.
Uit de beantwoording van de vragen over het ruimte geven aan leerlingen, meisje ofjongen, of het
ruimte hebben van leerlingen, meisje of jongen,  in de interactie blijkt  dat het merendeel  van  de
leerkrachten zich niet bewust is van de onevenwichtige spreiding in aandacht voor meisjes en
jongens  in de les (paragraaf 6.5  en 6.6).
Leerkrachten hebben een blinde viek bij het kijken en waarnemen van seksespeclieke invloeden in
de  kiasseninteractie.  Leerkrachten menen leerlingen, meisjes en jongens,  gelijkwaardig te  benade-
ren in de klasseninteractie. De dagelijkse schoolpraktijk leert anders.

8.2.2     Wat en langs welke weg: het interactiegedrag in de gecoachte groep

De gerapporteerde onderzoeksresultaten wijzen uit dat leerkrachten in staat zijn met behulp van
gericht kijken naar eigen praktijkgedrag en het krijgen van systematische feedback op deelgebieden
in dat gedrag in een klasgebonden begeleidingsprogramma, hun interactief onderwijsgedrag te
analyseren en langs deze weg op het spoor te komen van seksespecifieke invloeden in de interactie.
Door deze wijze van reflectie en zelfevaluatie zijn zij in staat met behulp van een coach hun

interactiegedrag in het leergesprek te veranderen in de richting van een gelijke benadering van beide

geslachten. Zij leren meer meisjes maar ook meer jongens bij de les te betrekken (zie hoofdstuk 6,
tabellen 6.2 tot en met 6.20).
Het confronteren van leerkrachten met hun eigen interactie-interventies met leerlingen, meisjes en
jongens, is een effectieve start om gedragsverandering in gang te zetten (paragraaf 5.3 en 6.6).
De leerresultaten worden  des te groter naarmate de leerkracht zelf het belang hiervan ontdekt, inziet
en het een eigen keuze wordt in deze aspecten van professioneel handelen verandering te brengen.
Leerkrachten leren het niveau van vragen stellen te veranderen en leerlingen meer nlimte en nist te
bieden voor het onder woorden brengen van hun denkresultaten.  Leerlingen,  meisjes en jongens,
zijn in staat deze leersignalen te onlvangen en de uitdaging tot het geven van een antwoord op een
gestelde vraag aan  te  gaan.  Meisjes  en jongens  kunnen  een antwoord bedenken  op denk-  enfeitwa-

gen.

Leerkrachten worden zich opnieuw  bewust van de dynamiek van een groep leerlingen en de daamit
voortvloeiende efecten van leerlinggedrag op de leerkracht en de waarde van het cretren van een
'warm en krachtig' klassenklimaat voor het begeleidenvan het leren leren van de leerlingen, meisjes
en jongens.

8.2.3 Het systematische observatie- en feedbackinstrument (FROG)

Het FROG-systeem biedt leerkrachten persoonlijk maar ook in de samenwerking met collega's in
school instrumenten tot waarneming en doordenking van eigen en andermans onderwijsgedrag en
praktijkkennis, bovendien blijkt deze aanpak te leiden tot een nieuwe en vaak verfrissende kijk op
de persoonlijke werksituatie en omgeving.
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Hierbij wordt wei de behoefte aan een coach gevoeld om te helpen zoeken naar alternatieven ter
verandering van concreet 'life' onderwijsgedrag. De gemaakte FROG-interactieanalyses en de
ontdekte belangstellingsvelden zijn daarbij didactische uitgangspunten.
Leerkrachten ervaren het systematisch en gericht kijken naar het eigen instructie- en contactgedrag
met leerlingen nuttig en zinvol. De feedbackgesprekken tijdens het coachingstraject tussen leer-
kracht en coach stimuleren beide tot verder werken aan door hen als essentieel ervaren aandachts-

punten  in de interactie (paragraaf 5.2.  en  5.3).
Ondersteuning door de video-opnamen is niet alleen een concrete aanvulling op de als objectief
ervaren lesanalyse maar wordt ook gezien als een noodzakelijke basis voor het structureren van de

nagesprekken tussen leerkracht en coach.
Gerichte selectieve coachingsprogramma's waarbij de dagelijkse lespraktijk in de nascholing wordt

gehaald zijn succesvol, wat betreft het inzetten van een bewustwordingsproces over de invloed van

het impliciete en expliciete handelen van leerkrachten ten opzichte van de seksespecifieke invloeden
in de interactie. Het observatie-feedbacksysteem blijkt in staat te zijn 'ongezien onderscheid' naar
sekse in de klasseninteractie 'gezien' te maken.
Als onderzoeksinstrument is het FROG-systeem geschikt om een groot aantal data te verstrekken
over aan sekse gerelateerde interacties, die vrijwel door alle aan deze studie deelnemende groepe-
ringen in het verloop van de video-interactie-coaching als objectief beschouwd gaan worden. Het
FROG-systeem verstrekt tevens een grote hoeveelheid gegevens over de kwaliteit en kwantiteit van
de interactie-interventies tussen leerkracht en leerlingen. Daarbij is vanuit de scholingsmethodiek

gezien het van belang gebleken dat de gehanteerde observatiecategorieen in de onderwijspraktijk
herkenbaar en erkenbaar zijn.
Als een feedbacksysteem op feitelijk interactiegedrag in de klas blijkt het FROG-systeem voorts
succesvol te zijn bij het traceren en modificeren van de seksespecifieke invioeden in de interactie,
maar levert het ook als een leerinstrument een bijdrage tot het geven van meer ruimte en gelegen-
heid aan  leerlingen,  meisjes  en jongens,  om  interactief aan de  les deel  te  nemen.  Het biedt hand-
vatten voor  het  scheppen van  een  constructief leerklimaat.
Als scholingsinstrument stelt het observatie-feedbacksysteem op den duur leerkrachten in staat hun
interactiegedrag te professionaliseren in de richting van sekseadequaat en -inclusief onderwgs voor
de leerlingen.

8.2.4    Emancipatie en onderwijs

Emancipatie binnen onderwijs is een kwetsbaar onderwerp, omdat het oproepen van een stellingna-
me tot aan sekse gerelateerde maatschappelijke vragen de levensvisie, de beroepsinvulling en het
waarden- en normenpatroon van de leerkracht als professional en als mens, vrouw of man, ter
discussie stelt.
Leerkrachten zien hun leerlingen als unieke, zich maatschappelijk vrij kunnende ontplooien
individuen, niet als meisjes en jongens gebonden aan maatschappelijke culturele waardestelsels, en
hun weg zoekend binnen economische en politieke kaders.

Leerkrachten, gevraagd naar hun visie op huidige en toekomstige rollen en taken van vrouwen en
mannen in de samenteving en de daaruit voortvloeiende vragen aan onderwijs, blijken voor het
merendeel zich ervan bewust te zijn dat hier een voorbereidende taak van het onderwijs ligt. Ook
over de verdeling van zorg- en werktaken tussen meisjes en jongens en het inspelen van onderwijs

hierop door het geven van vakken als techniek en verzorging in de basisvorming wordt positief
gedacht.

Het eventueel verplicht stellen van een rollenverruimende beroepsorientatie krijgt echter minder
bijval als een pedagogische of didactische taak van het ondenvijs, ondanks de  constatering dat
vrouwen meer moeten deelnemen aan de arbeidsmarkt met name in hogere beroepen. Hierby wordt
gewezen op de belangrijke positie van vrouwen in het arbeidsproces. Opvallend is dat participatie
in het arbeidsproces voor vrouwen belangrijker wordt gevonden dan taken op het gebied van
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verzorging (paragraaf6.8).
Tenslotte is het merendeel van de leerkrachten de overtuiging toegedaan, dat tot nu toe het onder-
wijsaanbod voor meisjes en jongens nog niet geleid heeft tot het krijgen van gelijke levens- en
beroepskansen voor meisjes en jongens in de samenleving.  Blijkbaar betrekken zij deze ongelijkheid
echter niet tot hun eigen professionele verantwoordelijkheid. want zij menen niet dat in hun gedrag
een sekseongelijke benadering voorkomt.

8.2.5    Attitude van de leerkrachten

Uit de beantwoording van de vragen over de verdeling van aandacht naar meisjes en jongens door
de leerkrachten in hun lessen wordt duidelijk dat de gevolgde scholingsmethodiek hierin verande-

ring heeft gebracht. De experimentele groep laat een veel grotere spreiding in aandacht en het wel of
niet toeschrijven aan leerlingen, meisjes en jongens, van een mogelijk dominante rol in de interactie
zien dan de controlegroep aan het einde van het coachingstraject (paragraaf 6.6).
Als resultaat van de coaching waarbij gericht door de leerkracht gekeken is naar de concrete

lespraktijk en de aandacht gevestigd wordt op aan sekse gerelateerde interactie-interventies is te
vermelden dat de leerkrachten zich bewust worden van het maken van onderscheid in benadering
van hun leerlingen, bovendien oog ervoor krijgen dat zich in de interactie seksespecifieke regelma-
tigheden kunnen voordoen. Uit de feedbackgesprekken en de leerverslagen blijkt dat het merendeel
van de leerkrachten zich bij aanvang van de video-interactie-coaching niet bewust is van de
seksespecifieke invloe(len in de interactie. Bovendien tonen de evaluatieve opmerkingen van de
schoolbegeleiders bij de verschillende coachingsactiviteiten en interventies aan dat het een moeilijk
en weerbarstig leerproces  is voor de leerkrachten  om dit  in te zien (paragraaf 5.2).

Hierbij speelt hun beroepsethos, waarin voorop staat dat elk aan hun zorgen toevertrouwd individu
gelijke onderwijsaandacht en kansen van hen krijgt, een grote rol. Vanuit deze visie wordt vaak de
reele lespraktijk in een ander licht gezien en gezet. Toch blijkt de onder invloed van coaching opge-
roepen en in praktijk gebrachte verandering in interactiegedrag te leiden tot het zich meer bewust
worden van de categorie sekse als een bernvloedingsmechanisme in de interactie tussen de
leerkracht en leerlingen, meisjes en jongens.
'Coaching on the job' met als consultatie- en scholingsinstrument, het intensief gebruik van com-
puterondersteunde systematische lesobservatietechnieken, is bruikbaar gebleken voor toetsing van
didactische emancipatoire uitgangspunten bij alle vakken en voor toetsing van emancipatiedes-
kundigheid bij de beroepsscholing van leerkrachten niet alleen binnen het voortgezet onderwijs
maar ook binnen het basisonderwijs (Aanbeveling Emancipatieraad, adv. nr. VI, 1995:59)

8.2.6 Het welbevinden van de leerlingen en de leerkrachten 'bovenbouwgroepen'

De resultaten van de verrichte analyses wijzen uit dat de leerlingen 'bovenbouw' van de gecoachte
leerkrachten zich tevredener in de klas voelen aan het einde van het schooljaar waarin de coachings-
activiteiten plaats vonden, dan hun collega's in de andere niet aan de coaching deelgenomen
hebbende klassen. Bovendien zeggen eerstgenoemden dat hun leerkrachten zich ook blijer voelen in
hun klas.
Meisjes en jongens voelen zich in de klassen van de gecoachte groep leerkrachten even gelukkig.
Dit is ook het geval voor de meisjes en jongens uit de klassen van de niet-gecoachte leerkrachten.
Er is geen verschil te constateren tussen de gevoelens die de leerlingen uit beide groepen hebben bij
het krijgen van onverwachte mondelinge beurten.

Leerlingen ervaren de feedback op hun goede antwoorden van de kant van de gecoachte leerkrach-

ten positiever dan die van hun collega's leerkrachten uit de controlegroep. Hierbij is het aandeel van
de als positief of zeer positief ervaren feedback bij de eerstgenoemde groep een vijfde decl van het
totaal aan reacties en bij de laatstgenoemde groep een zevende. De gecoachte leerkrachten reageren
ook duidelijk anders OF de foute antwoorden van hun leerlingen.
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De helft van de leerlingen van de gecoachte groep leerkrachten vindt dat hun leerkrachten zich
hierbij tot hen persoonlijk richten en bij leerlingen uit de controlegroep is dit iets meer dan een

derde (paragraaf 7.3).
Coaching in interactie is niet alleen zinvol vanuit het genderperspectief.
De situationele benadering van leerkrachten in deze studie bestaande uit een klasgebonden bege-

leidingsprogramma, waarbij de lespraktijk niet alleen vanuit de invalshoek van kwaliteit van

onderwijs maar ook vanuit het genderperspectief als scholingsmogelijkheid werd belicht, heeft

effect gehad op het discriminerende professionele handelen van de gecoachte leerkrachten in vrijwel
alle aan sekse gerelateerde interactie-interventies. Hun leerlingen, meisjes en jongens, zijn
gelukkiger in hun klassen en duidelijk gesterkt in hun zelfvertrouwen bij het leveren van denkpresta-
ties en zicht op leervorderingen.
Gerichte selectieve coachingsprogramma's die appelleren aan het ambachtelijk meesterschap van

leerkrachten zijn succesvol, ook aangaande het inzetten van een bewustwordingsproces over de
invloed van het eigen handelen van leerkrachten ten opzichte van seksespecijieke invloeden in de

interactie.

8.2.7 De beroepskeuze van leerlingen, meisjes en jongens 'bovenbouw'

In de slotfase van het onderzoek is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de beroepskeuzen van

de leerlingen 'bovenbouw' in kaart te brengen. Hoewel er in de keuzen van de aard van de vervolg-
opleidingen qua niveau geen aan sekse te relateren verschillen te constateren zijn (paragraaf 7.5)

geldt dit wei voor het kiezen van een beroep. De beroepskeuzen zijn significant aan sekse gerela-
teerd bij de leerlingen 'bovenbouw' in het basisonderwijs (paragraaf 7.9, tabel 7.15 tot en met 7.17)

Meisjes kiezen overwegend voor de richtingen economie en handel, pedagogiek en verzorging met
als problematisch gegeven de zeer geringe voorkeur voor technische beroepen. Jongens laten in hun

keuzen een duidelijke voorkeur zien voor sport en techniek.

Leerlingen, meisjes en jongens, vullen al op vroege leeftijd hun latere beroep seksespecifiek in.

Rollenbewustmakende en rollenverruimende studie- en beroepskeuzeoriantatie en begeleiding zou
al op vroege leeftijd moeten starten teneinde deze eenzijdige beroepsinvulling door meisjes en

jongens te verruimen.

8.2.8 Enkele persoonlijkheidskenmerken van meisjes en jongens: leerkrachten en leertingen
aan het woord

Aan het begin van de studie zegt het merended van de leerkrachten dat het niet vindt dat hun

leerlingen, meisjes en jongens, op een bepaalde eigenschap verschillen. Beide groepen leerkrachten

schrijven nagenoeg dezelfde eigenschappen toe aan hun leerlingen, alleen de eigenschap heersend

en krachtig vormen hier een uitzondering.
lets minder dan een kwart van de leerkrachten die wel bepaalde persoonlijkheidskenmerken met hun

leerlingen, meisjes of jongens, associeren, vertonen de neiging meisjes 'oplettendet, 'rustiger',

'pienterdef, 'hulpvaardiget, 'verzorgendet, 'aandachtiger', 'flexibelet, 'volgzamer' dan de jongens te
vinden. Bovendien onderscheiden zich de meisjes van de jongens door een groter aanpassingsver-

mogen. Jongens zijn anders dan de meisjes in de eigenschappen beweeglijk', 'heersend' en 'lui'.

Aan de leerlingen 'bovenbouw' is aan het einde van hetzelfde schooljaar een selectie uit de boven-

genoemde set eigenschappen voorgelegd en gevraagd welke van de eigenschappen zij bij zichzelf
vinden passen. Zij vinden zich in hoge mate zelfstandig (paragraaf 7.6). Meer dan de helft van de

leerlingen, meisjes en jongens, vermeldt deze eigenschap als eerste keuze. Vervolgens wordt door
een achtste van de leerlingen de eigenschap oplettend genoemd en bijna een tiende gedeelte van de

leerlingen kiest voor rustig en behulpzaam als een primaire eigenschap. Meisjes en jongens in de

leeftijd van  10-12 jaar maken hier dezelfde keuzen.
De leerkrachten hebben ook hun keuzen over dezelfde items in dezelfde periode kenbaar gemaakt,
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waarbij rond een derde meent dat jongens en meisjes in bepaalde eigenschappen verschillen. Wan-
neer leerkrachten bepaalde eigenschappen meer feminien of masculien inkleuren dan springt de
eigenschap rustig emit als een eigenschap typisch voor een meisje. Dit geldt ook voor de eigen-
schappen behulpmam en ijverig. Ruim de helft vindt meisjes en jongens even pienter, iets meer dan
een kwart vindt dit een eigenschap meer bij meisjes voorkomend en een zesde meer bij jongens. De
baas spelen wordt meer masculien geduid, want de helft van de leerkrachten kent deze eigenschap
aan jongens toe, een kwart aan kinderen van beide seksen evenveel, maar ook een kwart vindt deze
eigenschap bij meisjes horen (paragraaf 7.7).
Leerlingen, meisjes en jongens, uit deze bovenboinggroepen kennen zichzelf vrijwel dezelfde
eigenschappen toe. Het zegstandig zijn scoort zeer hoog in de lijst van genoemde eigenschappen,
pienter vrij laag, bovendien vinden zij zich ook niet ijverig in eerste instantie. Jongens niet, maar
meisjes  ook niet. Meisjes en jongens  in de laatste fase van het basisondenvijs kleuren hun per-
soonlijkheidseigenschappen minder seksespecijiek in dan een aantal van hun leerkrachten.

8.3 Epiloog

Door het gericht kijken met 'sekse' als lens naar onderwijs zijn in deze observatie-feedbackstudie de
vaak latente mechanismen, die sekseongelijkheid in stand houden, zichtbaar gemaakt en is een weg
gevonden om deze mechanismen te beinvloeden. Vanuit de optiek dat de kwaliteit van onderwijs
staat of valt met de kwaliteit van de man of vrouw voor de klas en dat de leerkracht de cruciale
factor is in het onderwijs worden in het klasgebonden begeleidingsprogramma leerkrachten gecoacht
door begeleiders uit de schoolbegeleidingsdiensten om gelijkwaardig interactiegedrag naar leerlin-
gen, meisjes en jongens, in praktijk te brengen. Gelijkwaardig interactiegedrag betekent in dit
verband dat leerlingen in hun eigen waarden, normen en kwaliteiten worden aangesproken. Het gaat
erom met name meisjes en jongens te stimuleren hun leerpotentieel optimaal in te zetten voor hun
schoolloopbaan en de daaraan gekoppelde carritrepaden en levensloopbaanopties binnen de grenzen
en mogelijkheden van maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Meisjes en jongens volgen
verschillende keuzepatronen en studieroutes in het voortgezet onderwijs en vervolgopleidingen.
Meisjes en jongens onderscheiden zich in de waarde en het belang dat zij toekennen aan hun
onderwijsmogelijkheden en opleidingswegen. Het is een maatschappelijke taak van de leerkracht bij
het begeleiden van onderwijsleerprocessen van meisjes en jongens hen op een gelijkwaardige wijze
voor te bereiden op een kansrijk toekomstperspectief. Hierbij vergt de voorbereiding op een
evenwichtige participatie van meisjes en jongens aan de verschillende leefsferen binnen een
samenleving de grootste aandacht. Deze studie richt zich derhalve primair op het traceren van de
directe invloed van de leerkracht op leergedrag en -beleven van leerlingen, meisjes en jongens, in de
klasseninteractie. In deze observatie-feedbackstudie naar de effecten van coaching op het verborgen
curriculum van de klasseninteractie is aangetoond, dat leerkrachten meer aandacht geven aan
jongens dan aan meisjes en tevens jongens meer constructieve feedback geven op leergedrag. Leer-
krachten stellen ook aanzienlijk meer weetvragen dan denkvragen aan leerlingen. Leerkrachten
geven minder tijd en ruimte voor het zelfstandig en actief leren leren van leerlingen, meisje of
jongen, in de klasseninteractie dan zij denken. Leerkrachten bieden ook minder kansen aan
leerlingen om interactief aan de les deel te nemen dan zij vermoeden. Bij het coachen van de
leerkrachten is naar voren gekomen dat leerkrachten zich bewust kunnen worden van bovengeschet-
ste onderwijsgedragingen met behulp van videoregistratie, ondersteund door systematische
lesobservatie en -analyse. Vanuit een door zelfevaluatie opgeroepen professionele betrokkenheid
zijn zij in staat gebleken dit gedrag te modificeren in de richting van 'sekseadequaat en -equivalent'

interactiegedrag.
Het interactief'samen leren' in de klas geeft leerlingen uit de gecoachte basisschoolklassen instru-
menten in handen zelfstandig de leerstofte verwerken, zicht te krijgen op het eigen leervermogen en
geeft hen ruimte en tijd om optimaal en gelijkwaardig hun leerpotentieel en energie in te zetten en te
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versterken. Door de feedback op persoonlijke inzet en inspanning is het gevoel van eigenwaarde, het
zelfvertrouwen en het zelfconcept versterkt. Leerlingen voelen zich gelukkiger in de klas en vinden
ook dat hun leerkracht dit is.
Voorts blijkt de Feedback Research Observation Guide zoals ontwikkeld in het EG-project 'Equal
Opportunities and classroom interaction in Teacher Education' (Dolle & Rodenburg, 1993a;
Verbruggen, 1993) succesvol te zijn; niet alleen als onderzoeksinstrument van interactiegedrag maar
ook als terugkoppelingsinstrument op dat gedrag. De FROG-analyses leveren als onderzoeksinstru-
ment een groot aantal kwantitatieve data over deelgebieden van het zo complexe geheel aan interac-

ties, waarbij restricties in verfijning van het aantal observatiecategorieen zijn aangebracht vanwege

de haalbaarheid en bereikbaarheid voor het gebruik in scholing.

Eerst kon het tien-categorieansysteem, alleen gekoppeld aan het hoofdlijnsysteem, gebruikt worden
voor het meten van leerlinggedragingen waarbij specifiek naar jongens en meisjes gekeken werd.  In
de laatste jaren is hierin verandering gebracht. Het oorspronkelijke subsysteem, dat het reageren van
de leerkracht op de bijdragen van alle leerlingen - waarbij geen onderscheid gemaakt werd tussen

meisjes en jongens - registreerde (zie schema 4.2), kan nu losgekoppeld en afzonderlijk van het
FROG-hoofdlijnsysteem gel,ruikt worden. In het FROG-subsysteem zijn dan de categorical acht tot
en met 'antwoord van jongen', 'antwoord van meisje', 'initiatief van jongen' en 'initiatief van meisje'

uitgesplitst in de tien categorieen aanmoedigen, aangeven wat goed of fout is, echo, antwoord verbe-

teren of aanvullen, kritiseren, antwoord geven, hint of denkhulp geven, de vraag doorspelen,

toelichting vragen en herhalen.

In vervolgstudies, niet alleen te verrichten in het basisonderwijs maar ook in het voortgezet en hoger
onderwijs, zou het interessant zijn om de interactie te analyseren met behulp van de uitbreiding van
het observatiesysteem in de categorie reactie leerkracht, waardoor nog specifieker gekeken kan wor-
den naar de seksedimensie in het feedbackgedrag van leerkrachten. Het FROG-subsysteem is in de
nieuwe aanpassing geschikt om de reacties van de leerkracht op interacties van leerlingen, meisjes
en jongens, fijnmazig in kaart te brengen. Er kan nu onderzocht worden wat voorafging aan de

reactie van de leerkracht op de interacties van de leerlingen en langs deze weg kan meer informatie
worden verkregen over eventuele verschillen in reacties volgend op meisjes- ofjongensgedrag. Het
FROG-subsysteem is naast het hoofdsysteem experimenteel ingezet in het voortgezet onderwijs als
een eenmalige analyse van leerkracht- en leerlinggedrag in havo-3- en atheneum-4-klassen om meer
zicht te krijgen op de problematiek van studie- en beroepskeuzebegeleiding, maar nog niet gebruikt
in coachingstrajecten (Dolle, 1996)
Binnen het kader van deze observatie-feedbackstudie in het basisonderwijs ligt een ander onder-

werp, dat nader onderzoek verdient, op het gebied van studie en beroepskeuzebegeleiding. Hoe gaat
het bijvoorbeeld verder met de leerlingen 'bovenboupl, meisjes en jongens, die aan deze studie
hebben deelgenomen? Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van hun schoolse en maatschappe-

lijke welbevinden nu en later zouden zij gevolgd moeten worden op hun verdere opleidingsweg en
levensloopbaaninvulling

8.4 Discussie

Deze observatie-feedbackstudie heeft geleid tot de conclusie dat het gericht kijken naar het eigen

lesgedrag met behulp van het FROG-systeem enerzijds, samen met de klasgebonden begeteiding
door schoolbegeleiders (nagenoeg alle leden van de EBRO), anderzijds de leerkracht in staat gesteld
heeft een deel van het verborgen curriculum van de klasseninteractie te zien. Ondanks aanvankelijke
weerstand tegen emancipatie als invalshoek voor interactie in de klas, en het ontkennen van

seksespecifieke invloeden in de interactie, hebben leerkrachten die hebben meegedaan aan het
observatie-feedbacksysteem hun gedrag veranderd in de gewenste richting. De coaching heeft

plaatsgevonden gedurende Wn schooljaar met dezelfde groep leerlingen, meisjes en jongens. De
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effecten zijn steeds gemeten in dezelfde groep met dezelfde leerkracht. De effecten van het
coachingsprogramma op het klassenklimaat zijn duidelijk, maar er blijven nog diverse vragen
onbeantwoord. In deze discussie wordt een aantal vragen genoemd die betrekking hebben op de
praktijk van het werken met het FROG-systeem.

Uit evaluatieve opmerkingen van de schoolbegeleiders blijkt dat zij ervaren hebben, dat de effecten
van de coaching per leerkracht anders zijn. Sommigen vragen zich ook af of effecten die zijn bereikt
op korte termijn, ook op langere duur blijven gelden? De seksespecifieke vakkennis en expertise op
het gebied klasseninteractie is door deze schoolbegeleiders vaak opgebouwd door jarenlange
ervaring en confrontatie met de problematiek van emancipatiegericht werken en denken in het
basisonderwijs. Een andere vraag is dan ook of en hoe deze expertise kan worden overgedragen naar
andere schoolbegeleiders die een dergelijke bijdrage willen of zouden kunnen leveren aan de
kwaliteit van het onderwijs. En ten slotte is er nog de vraag: wie zal dat betalen?

Wat de eerste vraag betreft is de verwachting over een effect op langere termijn positief. De
voorlopige resultaten van een experimenteel coachingsprogramma, opgezet en uitgevoerd volgens
hetzelfde scholingsconcept  in de schooljaren 1994/95 en 1995/96  in een basisschool  in het zuiden
van het land, wijzen sterk in de richting van een langer-termijneffect. Tijdens dit coachingstraject
werden 17 leerkrachten per schooljaar in verschillende groepen leerlingen gecoacht door vier interne
schoolbegeleiders, die op hun beurt weer werden begeleid door de onderzoekster en een project-
medewerker. Het lijkt erop dat in het tweede jaar, en met een volgende groep kerlingen, het effect
van het gezien onderscheid in het eerste jaar merkbaar blijft.
De vraag naar de overdracht van expertise aan een volgende generatie schoolbegeleiders is
moeilijker met ervaringsgegevens te beantwoorden. Uitgaande van de in deze dissertatie beschreven
observatie-feedbackstudie als ook van het hiervoor genoemde project in het zuiden van het land, is
op te merken dat observatiestudies in de dagelijkse praktijk van het lesgeven meer energie vragen en
tijdrovender zijn dan andere schoolbegeleidingsprojecten. De realisatie van beide coachingspro-

gramma's in het basisonderwijs is mede tot stand gekomen dankzij de bevlogenheid en betrokken-
heid van alle projectmedewerkers ten aanzien van de ter discussie staande problematiek. Zo lang er

nog schoolbegeleiders zijn die zich betrokken voelen bij emancipatieproblemen zal de overdracht

van expertise op dit gebied waarschijnlijk nog wel gaan. Maar hoe blijven de schoolbegeleiders
voldoende betrokken bij emancipatie? Daar zal een maatschappelijk draagvlak voor nodig zijn, en
geld om projecten uit te voeren. De financiele randvoorwaarden zijn voor dit soort projecten dus in
meer dan 6dn opzicht van belang. De hier beschreven observatie-feedbackstudies zijn vaak boven de
financiele draagkracht van de opdrachtgevers uitgegaan. Dat zij toch konden worden uitgevoerd is te
danken aan de bevlogenheid en betrokkenheid van alle projectmedewerkers. Op basis van deze
ervaringen is de vraag te stellen of een coachingsprogramma van deze omvang en intensiteit in deze
tijd van bezuiniging op onderwijsuitgaven en toenemende taakverzwaring en werkdruk in het onder-

wijs nog haalbaar en bereikbaar is. Op deze beleidsvraag moet een politiek antwoord worden
gegeven. Dit onderzoek toont aan dat er zwaarwegende pedagogische en didactische argumenten
zijn om observatie-feedbackstudies in het onderwijs te handhaven.

Een terugblik op de observatie-feedbackstudie waarover hier wordt gerapporteerd, leert dat de
scholen die bij de coaching werden betrokken, behoren tot de regio van de deelnemende school-

begeleidingsdiensten. Deze scholen waren gevestigd in middelgrote tot kleine steden en dorpen,
liggend in alle provincies behalve Zeeland en Limburg. De selectie was het gevolg van de wervings-
procedure die begon bij schoolbegeleidingsdiensten, die regelmatig de werkbijeenkomsten van de
EBRO bijwoonden. Na de nulmeting zijn vervolgens nog eens scholen geselecteerd op basis van de
aantallenverhouding van jongens en meisjes  in de klassen (paragraaf 6.2). Gegeven deze selectie van
scholen is de kritische kanttekening te plaatsen of de in deze studie gevonden onderzoeksresultaten

ook generaliseerbaar zijn naar scholen in de grote steden en scholen met een grote etnische
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verscheidenheid aan leerlingen, meisjes en jongens. Nader onderzoek is hier op zijn plaats. Het
FROG-systeem is flexibel genoeg om het op een adequate wijze aan te passen en te gebruiken om
het verborgen curriculum van de interactie in kaart te brengen van klassen met allochtone en autoch-
tone leerlingen, meisjes en jongens.
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Hoofdstuk 9 Summary

9.1 The potential for change in primary education

In the extensive evaluation study on implementation of a gender-balanced curriculum in primary
school practice and the commitment of its educational guidance services (EBRO)'0 Vermeulen and
Derriks (1993) concluded that the expected results of renewal in the areas of equality of
opportunities for girls and boys in primary schools had not been achieved. The study represented an
insightful analysis of the achievements and obstacles experienced by schools and the educational
guidance services in teaching for change. The researchers addressed the methodological issues and
limitations in the present adoption, implementation, and evaluation of curriculum elements on
equity oftreatment ofgirls and boys in primary education.
Considered were the hampering and stimulating factors of implementation of a gender inclusive
curriculum and the phases in which the renewal and changes took place. They sketched various
realistic efficacious departure points to implement and carry out gender equity in schools and
classrooms.
The  findings of the study showed that it is significant in the state of affairs in schools that the work
on gender in primary education and its educational guidance and support services is perceived to be
changes in mentality and ideology. The thematics are rarely discussed from a professional point of
view, which emphasises the development of knowledge and skills. This latter point of view has been
found to be an active strategy for implementing gender related curriculum elements in secondary
and higher teacher education, both pre-service and in-service (Ten Dam, Van Eck & Volman, 1992;
Dolle-Willemsen & Rodenburg-Smit, 1993a).
The outcome of the training programme on the problem awareness, attitudes and role affirmative
and expanding behaviour of teachers who have followed the training, showed amongst others that
an  issue as interaction forms  an  apt  line of approach for teachers to tackle the subject of equality  of
opportunities for girls and boys in education. It is a concrete approach and it appeals to their
educational and professional skills.

The process of renewal in primary education is mainly in the adaptation phase. Therefore, the most
prevalent support service is the giving of information on gender issues in education and society and
the development of educational materials.
A school-based in-service training programme to develop educational tools to work on a gender
inclusive curriculum can offer an opening for a gender-balanced education.
Targeted activities such as support and coaching of individual teachers and focused enhancement of
expertise as a part of staff development can be linked in this field. They are partly associated with
the implementation phase.

'° The Dutch abbreviation of EBRO stands for emancipation and guidance of gender concerns in primary
teacher education. Members are involved in the fields of both construction or upgrading of gender related
training programmes and curriculum development on the basis of self-evaluation and consultation among
colleagues. All this takes place within their educational guidance services. EBRO functions as a network which
allows members to meet to gain inspiration, become more professional in the field of equality of opportunities
for girls and boys in primary schools. They exchange constructive and concrete ideas, and develop a reflective
attitude to an equal interaction approach to girls and boys in school, working and personal life.
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Considering the findings and recommendations we decided to undertake a detailed examination of
the present practice in the classroom interaction and equality of opportunities for girls and boys in
primary education.

Classroom interaction is important for the studying performances of the pupils, as well as for the
educational actions in which this studying takes place. The studying performances of the pupils
encompass both social learning and learning to reflect on one's own study attitude.

During schooling youngsters from pre-school to higher education make choices of education and
occupation, based on gender related interests, values and perspectives. They acquire a frame of
reference and identification for a future role in society.
It is a professional care of teacher education, teachers, and schools to encourage girls and boys to
participate in decision processes on the consequences of gender in educational and employment
choices.
Using gender as a lens and eye-opener to reveal the impact of gender dimensions in schooling and  in
organisations of paid and unpaid work can clarify the different ways in which young women and
men look at employment, civic life and the level of schooling involved. It can function as an
instrument to strengthen - in a gender-balanced way - the personal interests, values and
achievements of young adults in further education. Assessment of the gender dimension in
education is also an appropriate strategy to explore the historical and temporary gender interaction
patterns between work and learning for family and life.
In  support of this view an interest in gender relations, sexuality and culture which constructs formal
and informal elements in school and work is part of what the school has to offer as an educational
care and a human responsibility. Within teacher education lies one of the entries to make sure that
there will be a balanced division between men and women in all forms of education and on the
Labour market. The gender issue of equality of opportunities between boys and girls in education
and society should be developed and implemented in teacher education. This in order to ensure girls
and boys to make educational and career choices in  full knowledge of the facts and in good time,
affording them the same possibilities as regards to employment and economic independence. The
concept of teacher education covers both pre-service and in-service teacher education and we take
the view that teacher education is uniquely concerned with the transformation of culture through the
selection and structuring of knowledge itself. What is taught in schools in the form of school
subjects and how that knowledge is taught are essential concerns of teacher education. Action to
promote equality of opportunities in education must therefore include a consideration of both
content and methodology in use in teacher education itself and at schools.
In the resolution  of the European council  and the ministers of education   in   1985   and  in  the
conclusions  of 1990 teacher education is specifically mentioned  as  one  of the basic fields   of
education. Member states should cover in their innovation strategies to permeate Equal
Opportunities for boys and girls in education and on the labour market.
Teacher education could  form an opening to encourage acceptance of the principles of fair sharing
of family and occupational responsibilities. This to prepare young people adequately for work and
to provide them with a frame of references to make non-traditional choices, and, finally to stimulate
girls as much as boys to follow studies leading to qualifications in new and expanding sectors so
that they may have access to a far more diverse range of jobs. By making visible the gender

structures, contents and social messages of education teachers can explore the formal barriers to sex
equality and find ways to give each student equal access to education and to personal growth.
Schools do not simply adapt to a natural masculinity among boys or femininity among girls. They
function as agents, socialisation sources in the matter, constructing particular forms of gender, and,

negotiating on linkages between them.
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9.2 Theoretical framework: gender-balanced interaction as focus

The last decade has wimessed important additions to the literature on gender-related issues in
education (Sadker, Sadker & Klein, 1991; Arnesen & Ni ChArthaigh, 1992; Sadker & Sadker,
1994).

For the most part the studies suggest that teachers play at least a role in reinforcing traditional
gender role stereotypes  and that there is a general tendency of teachers of either sex to treat girls and
boys differently.
Research on classroom interaction processes points out that children's' every day experiences in
schools differ systematically by their gender (Brehmer, 1982, 1991; Wilson, 1991; Enders-
Dragasser & Fuchs, 1993).
In view of the findings we concluded not only to trace the gender influences in classroom interac-
tion but also to look in primary education for a way to change the current gender practice in
classroom interaction by reconceptualising the understandings about gender in education and society
and by actively monitoring the gender influences in classroom interaction. Primary teachers can
significantly influence the ways in which children come to an understanding of what constitutes
gender behaviours and constructs gender related roles of power and status in the school culture
(Everley, 1983; Weiner, 1990). Understanding what is going on in the classroom can provide the
teacher and the child with tools to work actively on constructing an appropriate gender identity,
without feeling born as a victim or a passive recipient of a social-cultural predicted and bound sex
role. As  part of this, the gender related study experiences of girls and boys in the classroom have
implications on educational options, paid workforce participation, life chances, and patterns of
household work.
The above mentioned international observational studies in co-educational classes in primary and
secondary education identify and describe how the sex/gender-system operates in interaction
structures and patterns between teachers and girls and boys and also address challenges and
dilemmas faced by anyone who takes up the gender topic in school structures and teacher education.
The research shows among others that in their way of questioning teachers stimulate boys to a
greater extend in problem solving strategies and independent reflection on learning than girls. Boys
receive longer wait time, and are offered higher order questions than girls are during schooling.
From the behaviour of teachers it is also said that they find girls to be more 'docile'  and 'quiet' than
boys. In boys they stimulate attitudes concerning 'ability' and 'performance'. In general, teachers are
often sooner satisfied with an answer or reaction of a girl. Teachers are more demanding towards
boys when it comes to language utterances and thinking skills.
Observation of the ways, in which teachers manage with boys and girls in classroom discourses
points out that the relation between teachers and pupils, girls and boys, is unequal, the behaviour is
complementary. Boys invade room, whereas girls give room. The research shows that teachers
perceive according to their own concepts and preconceived ideas, and react in agreement with
certain expectations. Largely boys and girls develop according to the expectations and attitude of the
teachers. Inter-gender interactions between girls and boys often depend on adults to set up and
legitimise the contact (Thorne, 1993).
Pupils translate feedback on their participation  in the interaction process in terms of being apprecia-
ted, being able to, being important enough to pay attention to or to listen to (Horstkemper, 1987).
On the gender level, teachers will have to balance consciously their interaction with girls and boys if
they wish to contribute equally to valued interaction relations and directions of attentions and
responses on pupils' contributions in the interaction.
Classroom-based coaching in observing of interaction processes with the aid of the FROG system as
a special instrument to recognise the ott subtle and concealed mechanisms in the classroom
interaction can help teachers to contribute to equally valued interaction relations on directions of
attentions. Teaching is more than solemnly giving instruction. It involves stimulating and coaching
pupils in structuring and organising their learning, and in digesting and storing the acquired
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knowledge, which will enable pupils, girls, and boys, to reach educational goals and qualifications
for further education. It is demonstrated that cognitive study results will improve if pupils find
themselves in a classroom environment in which they feel, understood and accepted at home (Grell
& Grell, 1983; Siero, 1987; Ten Brinke, 1990).

9.3 The structure, setting and methodological approach of the observational feedback
study

The study focuses on the effect on teacher behaviour of classroom-based coaching in the above
mentioned concerns, and additionally depicts the experiences  of the pupils  in the daily teacher-pupil
interaction.
A computer processed systematic observation and feedback system assisted the coaching of
teachers. This is all instrument to assess and improve the interaction patterns of actual teaching by

focussing on the gender dimension in the interpersonal relations between teacher and pupils. The
lesson was recorded on videotape and observed. This provided the teacher with feedback on actual
teaching and on the gender influences in the teacher-pupil interaction in order to develop

educational tools to work on a gender inclusive curriculum for primary schools as a pre-requisite for
a gender-balanced education for girls and boys.
Concerning gender influences in classroom interaction, a teacher centred and classroom-based
coaching programme was designed, developed, and executed to trigger the following goals:

•     To enhance the awareness of the role the teachers play in interaction similarities and differences

towards boys and girls
•      To  provide room for improvement of social and didactic interaction skills

To  discuss the educational actions of the teacher,  and to link these to the learning performances

of girls and boys
•    To give opportunities to practise these new'gender inclusive' patterns in the daily classroom
• To provide constructive feedback and counselling on the recently practised new classroom

behaviour with the aid  of a computerised observation system
•   To implement and maintain equity in interaction structures and patterns
·     To facilitate the process of thinking and learning by digesting the teaching material together, and

to give feedback on one's own educational and studying attitude (concerning content as well as

process related issues).

Based on the research findings (Geensen, 1984; Peters, 1988) that actual educational change is not

only brought about by giving information or by helping to define one's own position concerning the
issue but also by offering opportunities to practise new behaviour, the coaching curriculum
consisted ofthree educational pillars:

0 Information was communicated to the participants through handouts, questionnaires, and
articles. The information was closely linked to the daily praxis  of the teacher in order to increase

recognition and to diminish cognitive dissonance.
•      The  development  of the attitude  of the individual teacher towards the gender imbalances  in  the

teacher-pupil interaction was supported through the means of feedback-sessions on video-

recordings of teaching in practice and adjusted through working at praxis related tasks.
•  A chance to practise was offered in order to develop and use the acquired insights, teaching

skills and strategies, and to blend three important aspects of the professionalism of teachers:
educational care, gender and personal growth of their pupils, girls and boys.
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Summarising the basic approach of the project, it is captured in the sentence:

"In what way  teachers  can  contribute to a  higher stimulation towards  and  motivation  of girls  and
boys  to reach their full potential in education and, later,  in personal and professional life."

Ten educational guidance and support institutes in primaty education participated in the project.
The major co-operation of the support services involved coaching in adopting and implementing
equality of opportunities for girls and boys in the teacher-pupil interaction during a coaching period
of almost one school year.
In the study, 39 primary schools were involved. The supervisors enrolled 115 primary schooltea-
chers in total. The teachers came from all over the Netherlands, with exception of Zeeland and
Limburg and the classes they taught varied from kindergarten, to upper primary level.
In the school 2636 pupils were taught by the teachers. In the coaching 58 teachers were actively
coached while the rest participated in other research activities. On the basis of a critical proportion
of at least 25% boys or girls  in a classroom,  we singled out 48 classes as participants in the coaching
to study the effects of the coaching on the gender dimension in classroom interaction. The total
number of pupils in the classes of these teachers, participants of the coaching, was 995,503 were
girls and 492 were boys. On the number of the teachers involved in the coaching 30 were women
and  18  men. Of these  men,  the vast majority worked  in the higher forms. The average  age  of the
teachers was 39 years. The average years of teaching experiences were  15.5.
The rest of the teachers participated in the other research activities during the coaching trajectory.
The supervisors in their role of'coach' and 'consultant on the job' recorded 3 videotaped lessons of
the teachers over a period of 8 months. After every recording the tapes were observed and analysed
by the researcher at the Leyden University and later reflected upon, evaluated, discussed by the
teacher and the coach. The FROG results gave immediate feedback on teaching behaviour to the
teacher so that based on self-evaluation the teacher could develop and carry out new teaching
strategies and skills in the following coaching period.

9.4 Basic concept: Making the hidden curriculum visible by using gender as a lens

To analyse the videotapes a computerised observation system FROG (Feedback Research
Observation Guide) was used to study and shape interactive teaching behaviour. Teachers practised
interacting with girls and boys in a classroom situation; the lesson was recorded on videotape. Focus
of attention was the role and task of the teacher regarding verbal and non-verbal interaction
behaviour towards girls and boys. Due to the research design the teachers were not given
information about the gender dimension in the coaching before the first recording, so the initial state
of affairs could be captured during the first video lesson. All three recordings were meant to be on a
conversational group discussion in which all children participated while seated in a big circle. The
topic of conversation could be language, arithmetic, or any other topic.
The FROG system provides the teacher and the coach with systematically structured feedback.
The aim for teachers was to develop a realistic and consistent attitude toward the gender dimension
in the classroom interaction. And, furthermore, to dispose of enough alternative didactic methods to
change teaching behaviour towards boys and girls.
At the start of the coaching period a large part of teachers disregarded or neglected the problems
gender causes in schools. The first videotaped lesson showed that some of the differences in
approach of girls and boys are conscious reactions to perceived dissimilarities or similarities
between boys and girls. One of the gender-related findings was that good performances ofgirls were
attributed to diligence and dedication, whereas those  of boys were attributed to ability  and capacity.
More was expected of boys than of girls.  Boys need more positive as well as negative feedback than
girls, boys make greater demands for attention. Girls are harder workers than boys are.
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The development of a systematically computer-processed observation and feedback system appeared

to be instrumental in assessing and improving the equity in the interaction between teachers and

pupils, boys as well as girls. The observation instrument used in this study is a modified version of
the 'Verbal Interaction Category System' (VICS). In turn, this is derived from FlAC and further
developed as in the Teacher Education Network project 'Equal Opportunities and classroom
interaction in pre-service and in-service teacher training courses' (Dolle-Willemsen, Rodenburg-

Smit, 1993a) at the Leyden University in co-ordination with the Technical University Eindhoven
and the Polytechnic Eindhoven. For gender related reasons the number of interaction categories was
extended from ten to thirteen by splitting three categories in a sex-specific way (male oriented/
female oriented).

The FROG system registers and labels the interaction interventions between the teacher and the

pupils, girls and boys, and assigns these to one out of 13 categories:

category contents
1               Illustration

Visual presentation by the teacher on the blackboard or a screen.

2            Lecturing
Giving facts or opinions about content or procedures.

3               Question (Lower order)
Asking for facts, information, or general knowledge.

4               Question (Higher order)
Asking a pupil to use give information and to change this through comparison,

control, explanation, analysis, summary, or evaluation.
5 Thinkingpause (Wait-time)

Time given to the pupils before coming up with an answer.

6            Indication (Boy)
The teacher indicates a boy to give the answer, or grants a boy to give the answer to
show initiative.

7              Indication (Girl)
The teacher indicates a girl to give the answer, or grants a girl to give the answer to
show initiative.

8            Answer (Boy)
A boy replies to a question.

9            Answer (Girl)
A girl replies to a question.

10           Pupirs initiation (Boy)
Talk by boys that they initiate; for instance asking questions, or giving comment or

opinion.
11                      Pupil's  initiation  (Girl)

Talk by girls that they initiate; for instance asking questions, or giving comment or

opinion.
12           Teacher's response

Teacher's reaction to verbal and non-verbal pupil's behaviour for instance on the
answer on a question or pupil's initiative.

13            Other information
Silence in classroom except form thinking pauses. Also activity which cannot be
classified into the above mentioned categories by the observer.
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The FROG system lists the interaction frequency, time in seconds and percentages, and their central
points in the lesson and summons the interaction interventions unchained by a higher order question
to a girl or a boy.
In the last year, we experimented with improvements making use of the already existing system in
career counselling lessons in secondary education. The adjusted improvement will provide more
information on the interactions taking place after questions and particularly on the possible
differences between boys and girls regarding the quality and quantity of questions and the feedback
of the teachers on the answers (Dolle, 1996).

9.5     Analysis of the results and discussion of the findings: the gender dimension in the
hidden curriculum of the classroom interaction

The purpose ofthe research was to find answers to the following questions:
•   What is the present state of gender imbalances in classroom interaction between teachers and

pupils, boys and girls, in primary education?
•   What will and can teachers learn concerning interaction interventions particularly concerning the

gender dimension in classroom interaction between teacher and girls and boys?
•  What kind of support can a computerised observation system FROG, which functions as a

feedback and research instrument, give to the daily practice of teaching girls and boys?
•      What  is the view of teachers  on the meaning and influence of gender concerning the educational

careers ofgirls and boys and its relationship with future tasks such as care care-taking, provision
ofincome, and economic independence ofboth boys and girls?

•    What is the influence of a video-interaction coaching programme on the problem awareness of
teachers regarding interaction and equity in interaction patterns and structures towards girls and
boys?

•    What is the influence of the coaching on the interaction behaviour of the pupils of the highest
form of primary education? Focus of attention is self-esteem and general feeling of the pupil in
relation to the reaction of the teacher in classroom interaction processes.

From the FROG analyses of the video-recorded lessons in the initial stage of the study, before the
coaching was started, it can be seen that gender equality in the classroom was not reached yet. Girls
and boys were not each other's equals in both quality and quantity of interaction. Interaction
interventions and patterns were gender-imbalanced. The overall findings revealed by the
observational feedback study are that boys are on average the focus of attention  in the classroom.
A first main finding of the study revealed that teachers show bias in favouring boys in their
questioning style. Teachers pay more attention to the cognitive development of boys during
classroom discussion by directing more higher level questions towards them and provide them with
more wait-time and attention to reply to the question. A second finding of the study is that a
majority of the teachers is unaware of the bias in their questioning style until their attention was
directed towards the gender issue in education. A third finding of the study revealed that boys
initiate more than girls in classroom discourses do.
After a coaching period of eight months the video-taped lessons showed that  in the final stage of the
project the coaching and the systematically feedback on actual teaching resulted in a focus of
attention on gender influences in teacher-pupil interaction on the part of the teachers and the
coaches. Disregarding the fact that the coaching was considered time absorbing and energy

demanding both ofthe teacher and the coach, it was valued very powerful and essential with special
focus on the discovered gender dimension in patterns of teacher-pupil interaction and the developed
strategies to create an interaction behaviour of equality in approach. Based on the results of the
feedback sessions and the workpapers, it can be said that insight in the often subtle and concealed

gender related mechanisms that can play part in the interaction indeed could be enhanced.
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Generally spoken the findings in this study support the feedback mechanism that teachers are more
likely to change their teaching behaviour and to use new ideas, when they become aware of a need

for improvement on the basis of confrontation with the processes and the outcomes of their own
actual teaching behaviour. Focussing on classroom interaction, especially on question techniques as
an  instrument to increase the contribution of pupils, girls and boys, to classroom interaction and to
stimulate their problem solving and cognitive thinking skills by asking them questions on a higher
level stimulates teachers to try out new ideas and solutions for discovered problems. And modify the
new ideas on the basis of self-evaluation of their video-recorded lessons. Through sharing of ideas

professionally with the coaches, they pursue a wide repertoire of problem-solving skills and they
explore a broad range of approaches in teaching. During the coaching the computer-based
evaluation procedures enable the teachers to learn in their own way and to set new goals for

professional development specifically in the area of classroom interaction and equality of
opportunities between boys and girls in education.
However concerning the gender dimension in coaching it is underscored that professional
development of teachers  in the area of gender is endorsing and challenging in the ways in which the
teacher come to an understanding about the gender dimension in the pupils' education curriculum.
Further large-scale research programmes on the influences of gender in classroom interaction in
different educational and ethnic setting should be carried out to find factors, operating in the
classroom, which cause the teachers' unawareness of lesser attentiveness to girls compared to boys.
And to discover their implications for the development of pupils' self-concepts and for their ultimate
achievements in the academic sphere and in the personal experiences of schooling.
The FROG analyses during the three video-recording periods, showed that the teachers questioned
consciously and professionally how they behave towards boys and girls. In particular, how they
used questions as an instrument to empower learners to learn and to encourage individual learning,

thinking and problem solving  skills and strategies of girls as well as boys.

They worked successfully on diminishing the time they were claiming for lecturing and instruction
in discourse interaction.  On top of that, teachers faced the task to give room to pupils, for individual
input into the flow of the lesson. This goes for boys as well as girls, and can be observed in the
learner reports and surfaces in actual teaching behaviour. The teachers also created teaching

circumstances, which asked a productive attitude and effort of the pupils, girls, and boys. This
means that the teaching shifted from giving instruction to involving pupils. The teachers exerted
themselves to create a more balanced division in structuring and organising the learning processes

and products of girls as well as boys by bringing the amount and the level of questions directed to

girls and boys in balance. Something which frames the equality in approach to girls and boys!
Reflection and evaluation of ones own 'live' teaching behaviour towards girls and boys created a
warm classroom climate of mutual respect and trust with a stronger sense of collaboration in the
interactive learning process as the pupils, girls and boys, in the classes of the teachers participating
in the coaching confirm in their own words. Teachers can successfully work to require a classroom

climate of trust and co-operative learning for girls and boys.
Looking through gender coloured lenses clearly leads to changes in teaching behaviour towards
equality of interactions between teacher and pupils, girls and boys. This kind of interaction

strengthens the feeling of wellbeing of the pupils in the classroom. Equality of interactions strike at
the professional heart of the teaching practise because it appeals to  all pupils, girls  and boys,  to  use

their learning potential in a proper way.
It could be closely examined in the interviews with the supervisors, in the learner reports and
workpapers that the ideas behind this form of education holds the attention of the teacher. First of
all it appeals to the professional behaviour and secondly because the undoubtedly intriguing
character of the gender-dimension in the teacher-pupil interaction. The coaching programme unfolds

itself, in spite of initial resistance and unbelief, as stimulating and refreshing to further expertise in
the  field of gender included education. The confrontation with their concrete educational behaviour
prompts teachers to listen actively and audibly and to react on the interactions of pupils, girls,  as
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well as boys. Teachers start to hear and see all pupils, one by one and as a dynamic group of girls
and boys in a co-educational setting.
From the answers on the questions on gender influences in the interaction patterns between teachers
and pupils, girls and boys, in the last stage of the coaching period it appears that the teachers are
enabled to evaluate their own teaching. Especially, the time factor and the attention span involved
with this behaviour, whether consciously or unconsciously applied, comes to the foreground.
Confrontation with the hidden curriculum of the interaction enables the teachers to change their
teaching behaviour towards a more equitable treatment of girls and boys. This raises awareness and
can be a first step to change their attitudes towards an equality of approach of girls and boys in
society. The pupils in the highest forms, girls, and boys, feel more at ease in the classes, show self-
confidence at turn-taking and they estimate, their teachers' experiences of the classroom environ-

ment agreeable. The results show that the pupils in the classes of the coached teachers experience
this more than their fellow-pupils in the classes of a control group of teachers. It can also be
concluded that the children who feel happy in the classroom are more conscious of their own
abilities and choose 'higher' forms of further education, girls as well as boys.
Finally, the FROG instrument provides teachers and pupils with pathways to operationalize a
gender-balanced interaction with girls and boys.
The  awareness  of the gender aspect  of the context in which teaching takes place  and  of the attitudes

which contribute to the production of gender imbalances in the teacher-pupil interaction incites
teachers to further develop reflection upon the gender topic in the educational area. Against this
background, it is important to acknowledge the educational possibilities to provide teachers with
praxis-oriented tools to find solutions for the implications of gender in education. Information and
guidance on gender practises  in the transfer of learning are essential  for the way forward.
From the developmental perspective, it is recommended to research the above mentioned gender

related issues in education further. On the basis of the above mentioned findings of this
observational feedback study it should be considered to alert all those involved in education to the
existing often concealed mechanisms, which produce the gender imbalances in treatment of girls

and boys in education.
Last but not least. The quality of education for girls and boys will improve when teachers:

•   are aware of their contribution to the hidden curriculum ofthe interaction
• develop ideas for improving their gender balanced interaction strategies
•    are able to implement the improvement in their actual teaching.
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Bijlagen

Bijlage 3.1 Vragentijst 'Interactie in de klas' voor de leerkrachten
(eerste periode september 1993)

Tijdstip van invullen: na de eerste video-opname

ALGEMENE GEGEVENS

1. Naam:

2. School:

3. Geslacht: 0 man 0 vrouw

4.    Tot welke groep behoren de leerlingen van uw groep?
(Indien u aan een combinatieklas les geeft, kruist u meerdere groepen aan)

groep 1     0

groep 2      0
groep 3       0
groep 4        0
groep 5       0
groep 6       0
groep 7      0
groep 8      0
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vragenlijst 'Interactie in de klas' (eerste periode)

Hier vindt u de vragenlijst die behoort bij het project 'Interactie in de klas'.
Wij vragen u de vragenlijst in te vullen en hierbij te letten op bondigheid en correctheid van de
antwoorden zonder lang bij een vraag stil te staan.

ONDERDEEL A

Onderstaand vindt u enige vragen die betrekking hebben op uw eigen leerkrachtgedrag.
Voor de invulling van deze vragen neemt u de groep die u op dit moment les geeft in gedachten.

1. Hoeveel leerlingen zitten in uw groep?

aantal meisjes:.....
aantaljongens:.....

2.     Als u de totale lestijd (= 100%) indeelt naar de tijd die u of de leerlingen aan het woord zijn,

hoe ligt dan de verhouding denkt u?

docent(e) ...%
leerlingen ...%
overig ...%

3.     Hoeveel tijd van de hele les besteedt u aan de jongens en aan de meisjes?

meisjes: ...%
jongens ...%

Kunt u redenen aangeven voor deze verdeling?
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Vragenlijst 'Interactie in de klas' (eerste periode)

ONDERDEEL A, vervolg

Kruis het goede antwoord aan.

4.   Zijn er in uw klas leerlingen die door bijvoorbeeld hun afhankelijke of dominante rol veel
aandacht opeisen?

0 Ja
0 Nee

Zo ja, zijn dit meer de meisjes of de jongens?

0 meisjes
0 jongens

Kunt u aangeven wat hiervan de mogelijke oorzaak is?

5    Als u kijkt naar uw lessen aan uw groep, kunt u dan aangeven wie van uw leerlingen naar uw
idee meer beurten krijgen, antwoorden geven en initiatieven tot communiceren tonen?

Krijgen van beurten:
0 meisje
0 jongen

Geven van antwoorden:
0 meisje
0 jongen

Nemen van initiatief:
0 meisje
0 jongen

Heeft u enig idee wat de reden voor deze verdeling is?
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Vragenlijst 'Interactie in de klas' (eerste periode)

ONDERDEEL B

Lees onderstaande eigenschappen door. Geef van elke eigenschap aan of u ze meer bij een jongen
dan wei bij een meisje vindt passen. Neem hiervoor jongens en meisjes van uw groep(en) in
gedachten.

J      =     eigenschap komt meer bij jongens voor
M    =    eigenschap komt meer bij meisjes voor
G     =     eigenschap komt bij jongens en bij meisjes evenveel (= gelijk) voor.

Omcirkel het juiste antwoord

a zelfstandig J M G
b oplettend J M G
c dom J M G
d zwak J M G
e afhankelijk J M G
f rustig J M G
g pienter J M G
h hulpvaardig J M G
i verzorgend J M G
j prestatiegericht J M G
k aandachtig J M G
I flexibel J M G
m beweeglijk J M G
n heersend J M G
o krachtig J M G
p lui J M G
q volgzaam J M G
r aanpassingsvermogen J M G
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Vragenlijst 'Interactie in de klas' (eerste periode)

ONDERDEEL C

Lees onderstaande uitspraken door. Geef van elke uitspraak aan of u het er 'zeer mee eens' (=1),
'mee eens' (=2) of'zeer mee oneens'  (=3) bent. Tussenliggende scores zijn ook mogelijk.

Omcirkel het juiste antwoord

a.    Dat mannen zich wijden aan verzorging
en huishouden druist in tegen hun
aard en aanleg                                                           1            2            3

b. Jongens zouden er meer op voorbereid
moeten worden om later verzorgende en
huishoudelijke taken op zich te nemen                         1             2            3

c. Vrouwen zouden meer moeten deelnemen aan
de arbeidsmarkt met name in de hogere beroepen         1            2            3

d.    Het is een goede zaak dat mannen en
vrouwen in de toekomst ieder hun typische
rol blijven vervullen in de maatschappij                       1            2            3

e.     Vrouwen die een maatschappelijke carritre
willen, kunnen daar beter mee wachten tot
hun kinderen ouder dan zes jaar zijn                                               1                     2                     3

f     In de toekomstige wereld zullen geen
aan mannen ofvrouwen gebonden rollen
en taken meer moeten voorkomen                               1            2            3

g.     Het zou goed zijn als de verzorgende
taak die vrouwen momenteel hebben, voor
de helft aan mannen wordt overgedragen                     1            2            3

h.     Het is een goede zaak dat vrouwen
beroepen kiezen waarin nu voornamelijk
mannen werken                                                1          2          3
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Vragenlijst 'Interactie in de klas' (eerste periode)

ONDERDEEL C , vervolg

Lees onderstaande uitspraken door. Geef van elke uitspraak aan of u het er 'zeer mee eens' (=1),
'mee eens' (=2) of 'zeer mee oneens' (=3) bent. Tussenliggende scores zijn ook mogelijk.

Omcirkel het juiste antwoord

i.      Het combineren van werk en de zorg voor
kinderen is voor mannen en vrouwen te
verkiezen boven alleen carritre of
alleen zorg voor kinderen                                           1            2            3

j.      Er zou veel verloren gaan als vrouwen
hun verzorgende taak kwijtraken                                     1              2             3

k.    Een zekere vorm van typisch mannelijk
en typisch vrouwelijk doen en denken
blijft ook in de toekomst wenselijk                                 1              2             3

1.       De helft van alle beroepen op alle
niveaus moet bezet worden door vrouwen                      1              2             3

m.   Alle hele banen zouden gedeeld moeten
worden zodat alle mannen en vrouwen
binnens- en buitenshuis kunnen werken                     1           2           3

n. Voor vrouwen zou een carri8re belang-
rijker moeten zijn dan het combineren
van huishouden en werk                                         1           2           3
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Vragenlijst 'Interactie in de klas' (eerste periode)

ONDERDEEL D

Hieronder vindt u drie uitspraken over zorgen en werken.
Geef van elke uitspraak aan of u het er mee 'eens' of'oneens'  bent.

Kruis het juiste antwoord aan.

a.    De veronderstelling dat aanbod van onderwijs voor jongens en meisjes tot gelijke levens- en

beroepenkansen voor beiden leidL heeft zich nog niet verwezenlijkt.

0  eens
0  oneens

b. Meisjes zullen door aangepaste opleidingen en didactische maatregelen speciaal gemotiveerd
(eventueel verplicht) moeten worden om een beroepsstage in een niet rolbevestigend beroep te
kiezen.

0  eens

0  oneens

c.       Het is goed dat de basisvorming verzorging en techniek voor jongens en meisjes verplicht stelt.

0  eens

0  oneens

Wij stellen uw medewerking zeer op prijs.

Hartelijk dank voor uw inzet en reactie.
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Bijlage 3.2 Formulier zitplan

Standaardformulier opname 'Interactie in de klas'

1. Naam kerkracht    :

2. Groep

3.        School                                :

ZITPLAN

Geef hieronder het zitplan tijdens de opname weer.
Gebruik hiervoor de volgende symbolen:

9 Meisjo

cy' Jongen

Geef vervolgens van deze leerling in de cirkel aan:

Goede leerling die een beurt wil hebben

Leerling die veel aandacht opeist

Betrokken leerling die weinig aan discussie deelneemt

.0..
Leerling die ongezien wil worden

©
Leerling die half of niet bij  de les betrokken  is

r· ·1

Voorbeeld:   =  meisje, dat veel aandacht opeist.
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Bijlage 3.3 (Na)besprekingsformulier bij de video-opname 'Interactie in de klas'

Naam leerkracht      :
School            :

Groep
Datum

Wat had u gepland?

Wat is er gebeurd?

Waaraan wilt u werken voor de volgende keer?
(zie ook FROG-analyse)

Welk fragment uit het kringgesprek zou u aan uw collega's willen laten zien?
Waarom?
Beargumenteer uw keuze!

Observatiepunten:

Samenvatting nabespreking

Leerresultaten voor de leerkracht:

Voomemens voor de volgende lessen:
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Bijlage 3.4 Vragenlijst 'Interactie in de klas' voor de leerkrachten
(derde periode juni 1994)

Tijdstip van invullen: na de derde video-opname

ALGEMENE GEGEVENS

1. Naam:

2. School:

3. Geslacht: 0 man 0 vrouw

4.     Tot welke groep behoren de leerlingen van uw groep?
(Indien u aan een combinatieklas les geeft, kruist u meerdere groepen aan)

groep 1      0
groep 2         0
groep 3       0
groep 4        0
groep 5       0
groep 6        0
groep 7     0

groep 8       0
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Vragenlijst 'Interactie in de klas' (derde periode)

Hier vindt u de vragenlijst die behoort bij het project 'Interactie in de klas'.
Wij vragen u de vragenlijst in te vullen en hierbij te letten op bondigheid en correctheid van de
antwoorden zonder lang bij een vraag stil te staan.

ONDERDEEL A

Onderstaand vindt u enige vragen die betrekking hebben op uw eigen leerkrachtgedrag
Voor de invulling van deze vragen neemt u de groep die u op dit moment les geeft in gedachten.

1.     Hoeveel leerlingen zitten in uw groep?

aantal meisjes:.....
aantaljongens......

2.     Als u de totale lestijd (= 100%) indeelt naar de tijd die u of de leerlingen aan het woord zijn,
hoe ligt dan de verhouding denkt u?

docent(e) ...%
leerlingen ...%
overig ...%

3.      Hoeveel tijd van de hele les besteedt u aan de jongens en aan de meisjes?

meisjes: ...%
jongens ...%

Kunt u redenen aangeven voor deze verdeling?
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Vragenlijst 'Interactie in de klas' (derde periode)

Kruis het goede antwoord aan

4.    Zijn er in uw klas leerlingen die door bijvoorbeeld hun afhankelijke of dominante rol veel
aandacht opeisen?

0 Ja
0 Nee

Zo ja, zijn dit meer de meisjes of de jongens?

0 meisjes
0  jongens

Kunt u hiervoor mogelijke redenen geven?

5    Als u kijkt naar uw lessen aan uw groep, kunt u dan aangeven wie van de leerlingen naar uw
idee meer beurten krijgen, antwoorden geven en initiatieven tot communiceren tonen?

Krijgen van beurten:
0 meisjes
0 jongens

Geven van antwoorden:
0 meisjes
0  jongens

Nemen van initiatief:
0 meisjes
0  jongens

Kunt u voor deze verdeling mogelijke redenen geven?
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Vragenlijst 'Interactie in de klas' (derde periode)

ONDERDEEL B

1.     Wat doet of zegt u als leerkracht in de les wanneer een van uw leerlingen een goed antwoord
geeft op een vraag van u?

2.     Wat doet of zegt u als leerkracht in de les wanneer een van uw leerlingen een fout antwoord
geeft op een vraag van u?

ONDERDEEL C

Kruis het goede antwoord aan

Neem een groep in gedachten en geef van onderstaande eigenschappen aan of ze meer iets van
jongens dan wei over meisjes zeggen.

Meisje Jongen

0 zelfstandig 0 zelfstandig
0 oplettend 0 oplettend
0 pienter 0 pienter
0 rustig 0 rustig
0 behulpzaam 0 behulpzaam
0 ijverig 0  ijverig

0 makkelijk 0 makkelijk
0    de baas spelen 0    de baas spelen

Dank u wel voor uw medewerking.
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Bijlage 3.5 Vragenlijst 'Interactie in de Was' voor leerlingen uit de bovenbouw

ALGEMENE GEGEVENS

Tijdstip van invullen: na de derde video-opname

Beste leerling,
Hieronder vindt je vragen om in te vullen
Vul het antwoord op de stippellijn in of kruis het juiste hokje aan.

1.    Datum van v a n d a a g: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.  Leeftijd: ........................

3.  Jongen 0 Meisje 0
4. Groep:..........············
5. Naam vanje school:  ....................................................
6.      Naam van je school na de z o m e r: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . , . . . . . . . . . . . .
7. Soort school na de zomer:

0  1bo
0 mavo
0  havo
0 VWO

0 gymnasium
0 anders, namelijk...........................................................

8.    Heb je al een idee watje later witt worden?
0 ja
Zo ja, wat wil je later worden?

Waarom kies je dit beroep?

0  nee

Zo  nee,  hoe komt het dat je nog niet weet  wat je witt worden?

9.      Hieronder vind je een aantal eigenschappen van kinderen.
Welke eigenschappen passen het beste bij jou? Kruis zeker 66n hokje aan en maximaal drie
hokjes.
0 zelfstandig
0 oplettend
0  pienter

0 rustig
0 behulpzaam
0 ijverig
0 makkelijk
0    de baas spelen
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Vragenlijst voor leerlingen uit de bovenbouw

Eerste onderdeel

Hieronder zie je de hoofdjes van poppetjes die gezichtjes voorstellen. Ze betekenen:

0    niet zo blij. C../.Sj

0    een beede blij:        

0       heel blij:
/0\1
CM,/

Wil je nu de volgende vragen beantwoorden door het hokje onder een van de poppetjes aan te
kruisen?

1.      Hoe voel je je in de klas?

-     -

3 0.01 C. 0,

ao
0                                          0                                           0

2.      Hoe denk je dat je klasgenootjes zich voelen in de klas?

01.00.0.-00.  0.VI' 00 0 00 0L .0.VI .
0                  0                  0

3.      Hoe denk je dat de meester ofjuf zich voelt in de klas?

/:7\ /:31 (211)C=/ \,5/
0                                          0                                           0
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Vragenlijst voor leerlingen uit de bovenbouw

Tweede onderdeel

Dit onderdeel gaat over het krijgen van een mondelinge beurt.
Kruis het juiste hokje aan.

Stel je voor, je zit in de klas.
Je krijgt een mondelinge beurt (in een vak dat je niet zo goed  ligt).

1.    Wat doe je als jouw leerkracht onverwachts een beurt geeft.
0      Ik wacht rustig af wat de leerkracht gaat vragen
0    Ik word een beetje onrustig
0    Ik word nogal onrustig
0   Ik schrik

2.    Wanneer je klasgenootjes naar je kijken als je een mondelinge beurt krijgt, dan voel ik me
meestal:

0 niet vervelend
0 nauwelijks vervelend
0 nogal vervelend
0    erg vervelend

3. Sommige andere kinderen beantwoorden vragen op een gemakkelijke manier. Denk je dan wel
eens dat jij het minder goed kan  dan zij?

0 nooit
0 zelden
0   weI eens
0  vaak

Derde onderdeel

Vul het antwoord op de stippellijn in.

1.     Wat doet of zegt jouw leerkracht wanneer je een goed antwoord geeft op een vraag?

2.    Wat doet of zegt jouw leerkracht wanneer je een fout antwoord geeft op een vraag?

-...........

Dank je wel voor het invullen.
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Bijlage 3.6 Leerverslag 'Interactie in  de klas': leerkrachten (maart  1995)

Naam:
School:

De cursus heeft de intentie gehad iets over te dragen aan de deelnemende leerkrachten. Een ieder
heeft vanuit de eigen ervaring, iets kunnen meenemen wat belangrijk was voor de dagelijkse praktijk
van het lesgeven. Wij zijn zeer gernteresseerd naar uw cursuservaringen en vooral of u er iets mee
doet in uw huidige lesinvulling.

Wij verzoeken u daarom de volgende vragen, voorzien van een voorbeeld, te beantwoorden en terug
te sturen, gebruik makend van bijgesloten gefrankeerde envelop

A.    De leerkracht heeft de volgende feiten naar aanleiding van de cursus kunnen waarnemen.
Bijvoorbeeld: Ik heb gezien dat er verschillende soorten vragen gesteld kunnen worden.
..........................................................................

B.     De leerkracht kan iets geleerd hebben of aan de weet gekomen zijn over de eigen interactie in
de klas.
Bijvoorbeeld: Ik heb geleerd dat er ook stille kinderen in de klas zitten.

C.     De leerkracht kan over zichzelf iets ervaren hebben.

Bijvoorbeeld: Ik heb ervaren dat ik vrij veel aan het woord ben in de klas.

D.    Bij het zien van de video-opname kunnen bepaalde beelden belangrijk zijn voor de leerkracht.

Bijvoorbeeld: Ik heb gezien dat er meer leerlingen bij de les kwamen.

................................... .......................................

Verdere opmerkingen of aanvullingen:
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Bijlage 4.1 Flanders' Interaction Analysis Categories * (FIAC)

Teacher Response 1.     ACCEPTS FEELLVG accepts and clarifies an attitude or the feeling tone  of the

Talk students in a non-threatening manner. Feelings may be positive or negative.

Predicting or recalling feelings are included.

2.   PRAISES OR ENCOURAGES. praises or encourages pupil action or behaviour.
Jokes that release tention, not at the expense of another individual; nodding head
or saying, "um hm?" or "go on" are included.

3.   ACCEPTS OR USES IDEAS OF STUDENT· clarifying, building or developing
ideas suggested by a pupil. Teacher extentions ofpupil ideas are included but as a
teacher brings more of his own ideas into play, shift to catagory five.

4.  ASKS QUESTIONS· asking a question about content or procedure, based on
teacher ideas, with the intent that a pupil will answer.

Initiation 5.  LECTURLNG · giving facts or opinions about content or procedures; expressing
his own ideas, giving his own explanation, or citing an authority other than a
pupil.

6. GIVING DIRECTIONS directions, commands, or orders to which a pupil is
expected to comply.

7.  CRITICIZDVG OR JUSTIFYEVG AUTHORITY statements intended to change

student behaviour from non-acceptable to acceptable pattern; bawling someone
out; stating why the teacher is doing what he is doing; extreme self-reference.

Pupil Response 8.   PUPIL-TALK-RESPONSE  talk by pupils in response to teacher. Teacher initiate
Talk the contact or solicits pupil statement or structures the situation. Freedom or

express own ideas is limited.

Initiadon 9.  PUPIL-TALK-ImTIATION talk by pupils which they initiate. Expressing own
ideas; initiating a new topic; freedom to develop opinions and a line of thought,
like asking thoughtful questions; going beyond the existing structure.

Silence 10.  SILENCE OR CONFUSION pauses, short periods of silence and periods of con-
fusion in which communication cannot be understood by the observer.

*  There is no scale implied by these numbers. Each number is classificatory, it designates a particular kind of
communication event. To write these numbers down during observation is to enumerate, not to judge a position on a
scale.

Source: Flanders (1970:34)
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Bijlage 4.2 Categories for the Verbal Interaction Category System (VICS)
(Amidon  and  Hunter,   1967)  *)

Teacher 1. Gives Information or Opinion present content or own ideas, explains, orients, asks retorical
Initiated questions. May be short statements or extended lecture
Talk

2, Gives Direction: tells pupil to take some specific action; gives orders; commends.

3.  Asks Narrow Questions: asks drill questions, questions requiring one or two word replies or yes.
or-no answers; questions to which the specific nature ofthe respons can be predicted.

4. Asks Broad Questions: asks relatively open-ended questions which call for unpredictable
response; questions which are thought-provoking. Apt to elicit a longer response than category 3.

Teacher's 5.     Accepts·
Response (5a) Ideas: reflects, clarifies, encourages or praises ideas of pupils. Summarizes, or comments

without reaction.
(5b) Behaviour: responds in ways which commend, encourage or acknowledge pupil behaviour.

(5c) Feeling: responds in ways which reflect or encourage expression ofpupil feeling.

6. Rejects:
(6a) Ideas: criticizes, ignores or discourages pupil ideas.

(6b) Behaviour: discourages or criticizes pupil behaviour. Designed to stop undesirable

behaviour. May be stated in question form, but differentiated from category 3 or 4, and
from category 2, "Gives Direction", by tone or voice and resultant effect on pupils.

(6c) Feeling: ignores, discourages, or rejects pupil expression of feeling

Pupil 7.    Responds to Teacher:

Response (7a) Predictable: relatively short replies, useally, which follow category 3. May be also follow
category 2.

(7b) Unpredictable: replies which useally follow category 4.

8.   Responds to Another Pupil replies occuring in conversation between pupils.

Pupit 9.  Initiates Talk to Teacher: statements which pupils direct to teacher without solicitation from
Initiated teacher.

Talk
10. Initiates Talk to Another Pupil statements which pupils direct to another pupil which are not

solicited.

Other 11.Silence· pauses or short periods of silence during a time of classroom conversation.

12. Confitsion: considerable noise which disrupts planned activities. This category may accompany
other categories or may totally preclude the use ofother categories.

*)  Overgenomen uit Simon, Boyer, 1974, 310-312.
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Bijlage 4.3

4.3.1 Het programmabestand: het dertien categorieEn hoofdlijnsysteem

In het volgende wordt het registreren van interactie-interventies met behulp van het dertien
categorietEn tellende FROG-systeem beschreven (Verbruggen, 1993,25:26).

Het programma-bestand heet pcl 3.exe.  Het wordt dringend aanbevolen om op de diskette  of op de
harde   schijf  een   subdirectory   te   maken   die    bijvoorbeeld   ook   de   naam    'pcl 3'    heeft.    Door   het
programma-bestand pcl 3.exe  in  de subdirectory onder  te  brengen en vanuit deze  subdirectory het
programma te starten door middel van <enter> komen de Mee bestanden die bij iedere observatie
'vanzelf aangemaakt worden automatisch in die subdirectory terecht.
Op   het  moment   dat  pcl 3.exe   gestart  wordt  via   <enter>,   komen   de   dertien  categorieen  op  het
scherm te staan voorafgegaan door de toets waar ze bij horen (geheugensteuntje) onder andere:
"<1>. Mediagebruilt'. Tevens verschijnt "Naam docent?" op het scherm. Stel de naam van de
docent  die  geobserveerd wordt  is  Irene.   Dan  kan  'Irene'  of een  andere  benaming  naar  wens  ingetypt
worden. Alleen de eerste acht tekens Barakters) worden gelezen. Stel we hebben 'Irene' ingetikt.
dan warden er op het eind van de observatie Agee bestanden opgeslagen:  Irene.tim en Irene.tbl. Het
eerste bevat de registraties.

Het tweede  bevat de tabel met het overzicht van de resultaten van de observatie  (zie ook paragraaf

3.2). Nadat 'Irene' ingetikt is en op <enter> gedrukt is, verschijnt op het scherm "Press <ESCA-
PE> to start observation". Daaronder de regel
"<FS> = RESET <ESCAPE> -STOP <F10> =BREAK".
De <ESCAPE> toets (of <Esc>) start/stopt de observatie. Na de eerste keer op <ESCAPE>
gedrukt te hebben kan het observeren beginnen. Als er daarna nog eens op deze toets gedrukt
wordt, wordt de observatie beoindigd en verschijnen de resultaten op het scherm. De gekozen
categorie komt op het scherm te staan. De toets <FS> biedt de observator de mogelijkheid de laatst
gekozen  categorie  te  corrigeren.  De  toets  <Fl 0>  biedt de  mogelijkheid  het  observeren  te  onderbre-
ken. Met dezelfde toets kan het observeren weer hervat worden. De onderbreking heeft geen enkele
invioed op de resultaten van de observatie.

4.3.2   Verbetering van de registratie: het 10 categorieen subsysteem (reacties leerkracht op
leerlingbijdragen)

Het programmabestand van dit programma heet subonly.exe. Voor dit programma geldt, mutatis
mutandis,  hetzelfde  als  voor  het  pc13.exe  programma.  Alleen  komen  er nu  twee  rijtjes  categorieen
op  het scherm  te  staan.  Het rijge met de  10 categoriean links  en rechts de vier leerlingcategorieen:
<Fl>„Antwoord Oongen)
<F2>-Antwoord (meisje)
<F3>.InitiatieJ Oongen)
<F4>.Initiatief (meisje)

De observatie start ook na een druk op de toets <ESCAPE>.
Men  kan nu wachten tot een van bovenstaande categorieen voorkomt.  Men dient vervolgens de toets
in te drukken die correspondeert met het leerlinggedrag. Stel het was "Antwoord Oongen)" en men
heeft op toets <Fl> gedrukt. Dan begint de regel "<Fl>.Antwoord Oongen)" op te lichten. Daarna
kan men de reactie(s) van de docent registreren. Dat kunnen er meerdere zijn. bijvoorbeeld eerst
"Aanmoedigen/belonen", vervolgens "Echo" en daama nog "Toelichting vragen".



Bijlagen I 211

Nadat het reactiegedrag gestopt is, is het weer wachten op een leerlingcategorie, die weer gevolgd
kan worden  door  een of meer reactie-categorieen,  enzovoort.  Bij  dit systeem wordt  niet de tijdsduur
van  een  categorie  bijgehouden;  weI wordt  het tijdstip geregistreerd.  In paragraaf 4.3.3 staan de
Mee systemen weergegeven zoals ze op het beeldscherm verschijnen bij de start van de observatie.

4.3.3  Beelden op scherm van personal computer bij het begin van de observatie, hoofd-
lijnsysteem en subsysteem

4.3.3.1 Hoofdlijnsysteem
FROG
Equal Opportunities, Eindhoven University of Technology, The Netherlands

Press <ESCAPE> to start observation.

<F5> = RESET <ESCAPE> = STOP <F 10> = BREAK

<1>. Illustration
<2>. Lecturing
<3>. Question (lower level)
<4>. Question (higher level)
<5>. Thinking pause
<6>. Indication (boy)
<7>. Indication (girl)
<8>. Answer (boy)
<9>. Answer (girl)
<0>. Pupils initiation (boys)
<Fl>.Pupils initiation (girls)
<F2>.Teachers response
<F3>.Silence/confusion

4.3.3.2 Subsysteem
FROG
Equal Opportunities, Eindhoven University of Technology, The Netherlands

<F5>   = RESET <Esc> = STOP
<F 10>   = BREAK
<4> = IMPROVEMENT

<1>. Encouragement
<2>. Direction
<3>.Echo
<4>. Improvement <F 1 >.  Answer (boy)
<5>. Criticism <F2>. Answer (girl)
<6>. Answering <F3>. Pupils initiation (boys)
<7>. Cooperation <F4>. Pupils initiation (girls)
<8>. Participation
<9>. Suggestion
<0>. Repetition

Om het vastleggen van de waarnemingen te vergemakkelijken is voor deze indeling van het scherm

gekozen.
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Bijlage 4.4

4.4.1 Het FROG-systeem in scholingssituaties

Het observatiesysteem moest bruikbaar zijn in trainingssituaties, dit betekent inzichtelijk en
overzichtelijk inzetbaar. Het subsysteem kan losgekoppeld worden en is afzonderlijk te gebruiken.
Het subsysteem is naast het hoofdsysteem ingezet in het voortgezet onderwijs als een instrument om
meer zicht te krijgen op de problematiek van studie- en beroepskeuzebegeleiding van meisjes en

jongens (Dolle, 1996).
Binnen dit kader is het nieuwe aspect in het FROG-hoofdlijn en -subsysteem dat er observatie-
categorieen ingevoerd zijn, die de mogelijkheid bieden om de seksespecifieke invloeden in de
interactie via individuele p.c. registratie zichtbaar te maken door vraag- en antwoordgedrag tussen

leerkracht en leerlingen in vrouwelijke en mannelijke observatiecategorieen te splitsen. Tevens is
het vraaggedrag van eenvoudig naar complex te differentieren en naar gerichtheid van meisjes en

jongens. In het E.C.-project is met het introduceren van de personal computer het registreren via een
centraal bestuurde computereenheid overgegaan in een individuele p.c.-registratie van het dertien
categorieen hoofdlijnsysteem. Hierbij zijn tevens verbeteringen in het registreren van het dertien
categorieen hoofdlijnsysteem en het tien categorieen subsysteem aangebracht (zie ook bolage 4.3.2)
De validiteit vereist dat er in elk geval door het systematische observatiesysteem een werkbare en
relevante hoeveelheid informatie tussen leerkracht en leerlingen, meisjes en jongens verstrekt wordt.
Gezien het gebruik in het kader van scholing en training moet deze informatie eenduidig en
overzichtelijk zijn. De resultaten van de observaties worden op het scherm zichtbaar. Een printer is
niet direct nodig voor observatie van een les: w61 wanneer series lessen vergeleken worden.
Alle informatie staat op ean scherm. Per categorie worden frequentie, tijd en percentage van de
totale tijd weergegeven.
Het concentratiepunt, de mediaan van de interactie-interventies in percentielen, geeft informatie
over de verdeling van de desbetreffende categorie over de les. lien concentratiepunt van 0.50 geeft
aan dat de bijbehorende categorie gelijkmatig verdeeld over de gehele les voorkwam. Voorwaarde
om er zinnige uitspraken over te doen is wel dat de desbetreffende categorie een redelijk aantal
keren voorgekomen is. Als een categorie slechts een paar keer voorkomt heeft het weinig zin om te
spreken over een al dan niet gelijkmatige verdeling over de les. Een concentratiepunt van 0.75 geeft
aan dat de categorie meer aan het eind dan aan het begin van de les voorkomt. Hier volgt een
verklaring van de wijze waarop het concentratiepunt berekend wordt.

s = tijdstip van start
e = tijdstip einde categorie
T - totale Zestijd
t - totale tijd van Zin categorie
((s+e)/2}*(e-s) = b
Concentratiepunt = (sommering van alle b's per categorie)/T*0,
In woorden: een categorie begint op een tijdstip en eindigt op een tijdstip. We pakken dat tijdstip
dat daar precies halverwege tussenin ligt. Dat vermenigvuldigen we met het verschil tussen de twee
tijdstippen. Dit doen we voor alle keren dat un categorie voorkomt.
Vervolgens tellen we die bij elkaar op en delen die som door het product van de totale lestijd en de
totale tijd van die ene categorie.



V

Stellingen behorende bij het proefschrift van Dora Dolle-Willemsen "Gezien onderscheid naar sekse in
het basisonderwijs. Interactie als invalshoek" (1997)

1.      VANUIT DE INVALSHOEK 'DIVERSITErr' IS HEr BELANGRLIK TE ONDERKENNE>1 DAT MENSEN NET' ALLEEN
VERSCHILLEND VAN ELKAAR ZIJN, MAAR DAT ZIJ DE VERSCHILLEN KUNNEN GEBRUIKEN IN HUN VOORDEEL.

2.        LEERLINGEN, MEISRES EN JONGENS, VULLEN AL OP VROEGE LEEFTUD HUN LATERE BEROEP SEKSESPECIFIEK IN.
ROLLENBEWUS™AKENDE EN ROLLENVERRUIMENDE STUDIE- EN BEROEPSKEUZEORIENTATIE EN -BEGELEIDING
ZOU AL OP VROEGE LEEFTLID MOETEN STARTEN TENEINDE DUE EENZIJDIGE BEROEPSINVULLING DOOR MEISJES

EN JONGENS TE VERRUIMEN.

3.       "MY PHILOSOPHY IS THAT THE BASIC RIGHT OF EVERY CHILD IS TO HAVE THE VERY BESI' THAT LIFE CAN
OFFER. EDUCATION IS THE BIGGEST PART OF IT. I AM ABSOLUTELY CONVINCED THAT IF YOU DON'T BELIEVE IN
THE RIGHTS OF CHILDREN AND THEIR RIGHTS TO ACCESS LEARNING AND KNOWLEDGE THEN YOU ARE DOING
THEM A DISSERVICE" (RAMSAY, 1993:55)

4.        L.EERKRACHIEN HEBBEN EEN BLI DE VLEK BLJ HEr KIJKEN EN WAARNEMEN VAN SEKSESPECIFIEKE INVLOEDEN
IN DE KLASSENINIERACTIE LEERKRACHTEN MENEN LEERLINGEN, MEISJES IN JONGENS, GELUKWAARDIG TE
BENADEREN DN DE KLASSENINIERACnE DE PRAKTUK LEERT ANDERS.

5.         DE MOEIUJKSTE OPGAVE VOOR HET ONDERWUS IN HET STUDIEHUIS IS LEERILNGEN, MEISJES EN JONGENS, HET
PI-EZIER IN HET LEREN LEREN NIEr TE BEDERVEN.

6.         "MUCH OF THE GROWTH OF PEOPLE XS THE RESULT OF OTHER PEOPLE TAENG TIME TO OBSERVE WHAT THEY
WERE DOING, ENCOURAGING THEM TO DO MORE AND TELLING THEM WHEN WHAT THEY WERE DOING WAS

WORTHWHILE" (WHNE & ROESCH, 1993:22).

7.         IN HET ONDERWUS GAAT HET OM EEN INTERACTIEF PERSOONLUK EN COLLECTIEF LEER- EN TOETSINGSPROCES.
WAARDOOR HET BESEF VAN DE WAARDE VAN DE EIGEN IDENTTTEIT WORDT VERSTERKT.

8.      Urr 00(3PUNT VAN EFFICIENr HUMAN RESOURCES MANAGEMENr IS HET BEVORDEREN VAN ROLL.ENVERRUI-
MENDE LEVENSLOOPBAANOFTIES VOOR JONGEREN BOUWEN AAN DE TOEKOMST VAN DE HUIDIGE EN DE
VOLGENDE GENERATIE

9.     LEERKRACHTEN ZLIN MEDE VERANTWOORDELLIK VOOR HET SCHEPPEN VAN GELUKWAARDIGE LEVENS- EN
BEROEPSKANSEN VOOR MEISJES EN JONGENS.

10.         "THE ART OF QUESTIONING IS...........THE ART OF GUIDING LEARNING" (GREEN, 1966:397).

11.      HEr IS EEN ALGEMEEN AANVAARDE GANG VAN ZAKEN OM VIA VIDEO TE REGISTREREN, HET 5 ECHTER NOG
NET ZO GANGBAAR OM ERVAN TE LEREN.

12. DE OPVALLENDE VARIETEIT IN HET FORMAAT VAN EEN VEL TOILETPAPIER LEIDT TOT DE VERONDERSTELLING

DAT HIER NIET SPRAKE IS VAN EEN FABRIEKSOOGMERK MAAR EERDER VAN EEN MILIEUBEWUSTE KEUZE.

13.        "UN REPAS EST A LA FOG LA CELEBRATION D'UN RrrE ET UNE OEUVRE D'ART. ORDONNEE SELON UN CERTAIN
RYTHME ET UN CERTAIN ORDRE. COMME UNE SYMPHONIE OU UNE PIECE CLASSIQUE" (MICHAUD & KIMMEL.
1994).

14. -ALLEN LEUTEN RECHT GETAN, IST EINE KUNST, DIE NIEMAND KANTE" (RECH'TSSPRICHWORTER, 1984:141).
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