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Vraag 
Wat is er bekend over de effecten van het geslacht van leraren in het PO (m/v)? 

 
Kort antwoord 
Decennia lang werken er verhoudingsgewijs weinig mannen in het primair onderwijs 
(PO), en de zogenoemde feminisering van het onderwijs wordt geregeld als onwenselijk 
gezien. Uit de gevonden studies blijkt dat het geslacht van de leraar niet of nauwelijks 
invloed heeft op het gedrag en de prestaties van kinderen. Zowel bij leerlingen als 
docenten worden er vaak sekseverschillen geconstateerd, maar er lijkt onvoldoende 
bewijs te zijn voor een effect van geslacht van docenten in het PO. 

 
Toelichting antwoord 
Man-vrouw-verdeling in het onderwijs 

Er werken meer vrouwen in het onderwijs dan mannen. In het primair onderwijs (PO) is 
dit verschil nog duidelijker te zien. Het percentage vrouwen werkzaam in het 
basisonderwijs is bijvoorbeeld 87% in de VS en Engeland en 86% in Nederland (de 
Zeeuw et al., 2014). Het hoogste aandeel mannen in het PO (23%) vindt men in ons land 
in Limburg (Stamos, 2016). In het speciaal en voortgezet onderwijs is dit sekseverschil 
minder groot, maar vrouwen blijven de meerderheid (Stamos, 2016). 

Al jaren zijn er ontevreden geluiden over de onbalans in sekse van leerkrachten in het 
basisonderwijs, en in Nederland leeft de wens om meer mannen in het basisonderwijs te 
laten werken ("Mannen zijn een bedreigde soort op de basisschool," 2016; "Weer minder 
mannen voor de klas in basisonderwijs," 2015). Maar is dit noodzakelijk? Wat zijn 
effecten van het geslacht van leraren in het PO? 

 
Effect geslacht leerkracht 

Er lijkt geen effect te bestaan van het geslacht van de leraar. Een recent uitgebreid 
Nederlands onderzoek vond geen verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke docenten 
op schoolprestaties en probleemgedrag (de Zeeuw et al., 2014). Leerlingen les laten 



 
 

 

krijgen van docenten van hetzelfde geslacht lijkt minimaal tot geen effect te hebben 
(Cho, 2012). 

Uit onderzoek blijkt geregeld dat jongens in het PO beter zijn in rekenen, en meisjes 
beter in taal- en schrijven. Ook vertonen jongens vaker gedrags- en 
aandachtsproblemen. Er wordt geregeld gespeculeerd over een relatie tussen deze 
sekseverschillen bij leerlingen en de feminisering van het onderwijs, maar studies tonen 
aan dat deze verschillen los staan van het geslacht van de docent (de Zeeuw et al., 
2014; Driessen, 2005; Niemandtsverdriet & Visser, 2009; Rietveld, Van Beijsterveldt, & 
Boomsma, 2011; Timmerman & Van Essen, 2004). 

Er zijn ook resultaten die suggereren dat oudere leerlingen baat zouden kunnen hebben 
bij vrouwelijke leerkrachten, en dat meisjes baat hebben bij een vrouwelijke leerkracht 
als het gaat om wiskunde (Winters, Haight, Swaim, & Pickering, 2013). Ook bleek uit 
onderzoek dat vrouwelijke leerkrachten voor betere schoolprestaties lijken te zorgen, al 
is dit effect doorgaans klein of minimaal (Burusic, Babarovic, & Seric, 2012). 

Een andere studie concludeert echter dat vrouwelijke docenten op meisjes in de latere 
klassen van de basisschool het negatieve stereotype beeld lijkt te bewerkstelligen van 
‘jongens zijn goed in rekenen, meisjes zijn goed in lezen’ (Beilock, Gunderson, Ramirez, 
& Levine, 2010), wat, indien correct, consequenties heeft voor wiskundeprestaties van 
meisjes in het basisonderwijs. Dit zou een voorbeeld kunnen zijn van het golem-effect, 
een vorm van self-fulfilling prophesy. In omgekeerde richting staat dit bekend als 
Pygmalion-effect, waarbij hogere (onbewuste) verwachtingen gepaard zouden gaan met 
betere leerprestaties. Reacties op de feminisering van het onderwijs waren onder meer 
dat beter presteren van meisjes te maken zou hebben met de houding en verwachting 
van vrouwelijke docenten. 

Een verwachtingseffect werd ook gevonden in een studie van Aziz en Haybatollahi 
(2011), en zij vonden ook een interactie tussen geslacht van de leerling en dat van de 
docent. 

Onderzoek uitgevoerd in Afrika vond een duidelijke interactie tussen geslacht van 
leerlingen en docenten in dat jongens beter werden in wiskunde bij een mannelijke 
docent, en meisjes beter in taal bij een vrouwelijke docent. Maar prestaties van meisjes 
in wiskunde bij een mannelijke leraar verbeterden ook, en evenzo de prestaties van 
jongens in taal bij een vrouwelijke docent, dus de auteurs verwachten dat eerder 
genoemd stereotype een grote rol speelt bij het effect (Kuecken & Valfort, 2013). 

Een andere zorg die over feminisering van het onderwijs geuit is was dat vrouwen 
jongens negatiever zouden beoordelen of negatiever op jongens reageren. Onderzoek 
van Timmerman en Van Essen (2004) bevestigt dat vrouwelijke leerkrachten vaker 
negatief reageren op jongens dan op meisjes, maar stelt ook dat vrouwelijke 
leerkrachten vaker goedkeurend reageren naar jongens dan naar meisjes.  

 



 
 

 

Specifieke gevallen 

Er is geopperd dat mannelijke docenten vooral beter zouden zijn voor jongens met meer 
probleemgedrag of uit een moeilijk milieu, omdat ze dan als rolmodel zouden fungeren. 
Uit Amerikaans onderzoek bleek dat het voor jongens zonder vader het geen verschil 
maakte of ze een mannelijke of vrouwelijke docent hadden (Timmerman & Van Essen, 
2004). 

 

De mannelijke leerkracht als collega 

Zijn er misschien op andere vlakken verschillen bij mannelijke docenten? Een studie stelt 
dat mannelijke leerkrachten minder stress ervaren dan hun vrouwelijke collega’s (Agai-
Demjaha, Bislimovska, & Mijakoski, 2015). Ook blijken teams met ongeveer evenveel 
mannen als vrouwen tot betere prestaties te komen dan teams met een meerderheid 
mannen of vrouwen (Hoogendoorn, 2013). Mannen en vrouwen kunnen elkaar in 
gemengde teams goed aanvullen, zo stelt de auteur.  

Als leiders binnen scholen verschillen mannen en vrouwen ook sterk. Gemiddeld 
genomen lijken vrouwelijke schoolleiders het beter te doen dan mannen, terwijl relatief 
weinig vrouwen gaan voor een dergelijke functie (Krüger, 2008). Ook deze auteur 
concludeert dat mannen en vrouwen elkaar zouden moeten aanvullen in hun werk. 

In competenties en werktevredenheid lijken mannelijke en vrouwelijke docenten niet te 
verschillen, al lijken vrouwen iets zekerder te zijn van eigen kunnen en tevens hogere 
eisen aan zichzelf te stellen (Driessen, 2005; Timmerman & Van Essen, 2004). 
Onderzoek van Krüger (2008) stelt dat binnen management mannen zich competenter 
achten op financieel en administratief gebied, en vrouwen competenter in de 
onderwijskundige en relationele sfeer (en dat beide terecht zijn). 

 

Oorzaak en prognose 

De feminisering van het onderwijs is ten dele ontstaan door de vergrijzing van 
mannelijke docenten en de toename in vrouwelijke docenten. De scheve verhouding 
verschuift waarschijnlijk niet binnenkort, aangezien in de lerarenopleidingen de 
verhouding vergelijkbaar is (de Zeeuw et al., 2014; Rietveld et al., 2011). Zo waren er in 
2015 16.755 vrouwen die opgeleid werden als docent basisonderwijs, versus 4.472 
mannen (Stamos, 2015). 

Er is veel uitval tijdens de studie, vooral onder mannen. Na vijf jaar opleiding heeft 
slechts 25% van mannelijke pabo-studenten een diploma behaald, versus 52% van 
vrouwelijke studenten. Nog geen 20% van de gediplomeerden is man, in 2014 607 
mannen om 3.518 vrouwen (Stamos, 2009). 



 
 

 

Veel is er geschreven over de motivaties en obstakels van mannen in het onderwijs. 
Enkele bevindingen die regelmatig terugkomen zijn: de opleiding is door de jaren meer 
aangepast op vrouwen; men ziet onderwijzen als typisch vrouwelijk; mannen hebben 
minder motivatie om met jonge kinderen of kleuters te werken, er is misbruik-
gerelateerd wantrouwen naar mannen die wel met jonge kinderen werken, en mannen 
knappen snel af op de opleiding en de praktijkstages (Geerdink, Bergen, & Dekkers, 
2011; Grootscholte & Lettink, 2011; Mistry & Sood, 2014, 2015; Niemandtsverdriet & 
Visser, 2009; Pulsford, 2014).  

 

Initiatieven mannen voor de klas 

Ondanks dat er geen sterke of eenduidige aanwijzingen zijn dat de man/vrouw-
verhouding van invloed is op de kwaliteit van het onderwijs, wordt deze scheve 
samenstelling vooralsnog als ongewenst gezien en zijn er initiatieven om meer mannen 
in het basisonderwijs te krijgen. In het actieplan LeerKracht is als doelstelling ook 
geformuleerd dat er in het primair onderwijs meer mannen in het primair onderwijs 
moeten werken (Ministerie van OCW, 2007). Zo was er het project Hij-instromers van 
een schoolbestuur uit Rotterdam (Grootscholte, 2012). Het resultaat van meer mannen 
op de werkvloer werd als positief ervaren, al was er ook uitval (14 van de 25 mannen 
werkten nog na een jaar) en resulteerde het aantrekkelijke hogere salaris dat de nieuwe 
leraren kregen tot onvrede bij docenten die al langer werkzaam waren. 

Een ander voorbeeld is het Paboys-project, waaruit verschillende initiatieven zijn 
voortgekomen. Zo is onder meer de kleuterstage uit het eerste jaar gehaald, probeert 
men het imago van de opleiding bij te stellen, worden mannen in de opleiding meer 
begeleid en vaker bij elkaar geplaatst. Of dit resulteert in een hogere instroom of minder 
uitval is nog niet gebleken, al hebben veel pabo’s de initiatieven enthousiast ingebed in 
de opleiding (Grootscholte & Lettink, 2011). 

 

Conclusie 

Of het geslacht van leerkrachten effect heeft blijft de vraag. Onderzoek wijst uit dat het 
voor de schoolprestaties nagenoeg niet uitmaakt, en ook niet voor specifieke groepen 
leerlingen. Waarschijnlijk is het gezond voor kinderen om zowel mannelijke als 
vrouwelijke rolmodellen mee te maken op school. Het meest duidelijke voordeel van 
meer mannen in het onderwijs zou echter liggen in het werken met meer gemengde 
teams. Zowel lerarenteams als schoolbesturen die bestaan uit zowel mannen als vrouwen 
bereiken meer dan anders. 
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