De jongens
tegen de meisjes
De laatste jaren is het achterblijvende studie
succes van jongens een hot item in het (inter)
nationale onderwijsdebat. Onderzoek naar pres
tatieverschillen tussen jongens en meisjes heeft
zich tot dusverre echter vooral gericht op het
primair en voortgezet onderwijs. Een belangrij
ke algemene verklaring van het huidige studie
succes van meisjes zou liggen in de aanname
dat meisjes beter in staat zijn dan jongens te
presteren in de momenteel vigerende student
gerichte leeromgevingen. Dit, omdat in deze
leeromgevingen veel aandacht wordt geschon
ken aan vaardigheden waarin meisjes van na
ture beter zouden zijn zoals zelfstandig werken,
samenwerken en plannen. Maar hoe zit het ei
genlijk met prestatieverschillen tussen jongens
en meisjes in het mbo? Het mbo heeft in de laat
ste jaren tenslotte ook een transitie ondergaan
naar een meer studentgerichte leeromgeving
in de vorm van het competentiegerichte onder
wijs (cgo). Het huidige onderzoek wijst uit dat
ook in het mbo, jongens het slechter zijn gaan
doen dan meisjes, na de overgang naar het cgo.
We doen praktische suggesties voor hoe mboinstellingen hier het best mee kunnen omgaan.
Mark Levels, Barbara Belfi en Rolf van der Velden

Het probleem
Het achterblijvende studiesucces van jongens ten opzichte van
meisjes in het mbo kan in toenemende mate rekenen op aandacht van beleidsmakers, politici en opiniemakers. Waar in de
jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw het achterblijvende schoolsucces van meisjes als maatschappelijk probleem
werd gezien, zo vindt men tegenwoordig het lagere succes van
jongens problematisch. Het volgende citaat, afkomstig uit een
column die Aleid Truijens op 11 juli 2015 in de Volkskrant publiceerde, is illustratief voor de wijze waarop het jongensprobleem in het publieke discours terecht is gekomen. Truijens
signaleert dat jongens het minder goed doen, en zoekt naar
verklaringen.
‘Komt het omdat het onderwijs zo talig is geworden dat jongens achterop raken? Of doordat er vrijwel alleen vrouwen
voor de klas staan, die jongens lastig en druk vinden en meisjes ’gewoon’? Of is het de onderwijsvernieuwing, die meisjes
past als een handschoen en jongens als extra lood aan de benen hangt? Modernisering komt er al twee decennia op neer
dat leerlingen zelfstandig moeten worden en vooruit plannen,
werkstukken moeten maken en moeten reflecteren op hun gedrag en vorderingen – precies de dingen waaraan veel jongens
een bloedhekel hebben. De discussie hierover duurt al jaren.’

Invoer van cgo in het
mbo heeft de relatieve positie
van jongens verzwakt

In opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap voerde een consortium, bestaande uit het
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ROA (UM), het Centrum voor Brein en Leren (VU) en
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kwantitatieve analyses op basis van recente Nederlandse registerdata. Uitgangspunt vormde daarbij de veranderingen

Hoe competentiegerichte

die de laatste jaren in de leeromgeving van het mbo hebben
plaatsgevonden. Een belangrijke algemene verklaring van het
huidige studiesucces van meisjes ligt immers in de aanname
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Veranderingen in de leeromgeving van het
mbo: het competentiegerichte onderwijs
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beroepsgerichte kwalificatieprofielen. Hierin is voor alle mbo-
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Het cgo staat daarmee in sterk contrast met het hiervoor in het
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Deze bevindingen ondersteunen de hypothese dat meisjes
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Wat nu? Aanbevelingen voor praktijk en beleid
Onze conclusies kunnen slechts voorlopig zijn. Het is van be-
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nologische ontwikkelingen, flexibilisering, de veranderende
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