GENDERSTEREOTYPEN
WAAROM WE ZE HEBBEN, WAT DE GEVOLGEN ZIJN EN
HOE ZE KUNNEN WORDEN DOORBROKEN

Een overzichtsstudie naar de keuzevrijheid
van mensen in hun lerende, werkende en
zorgende leven.
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1 INLEIDING

Daarbij ligt de focus wederom op de wisselwerking
tussen individu en context en de kantelpunten in de
levensloop. Juist op die momenten kan immers het
verschil worden gemaakt. Tot slot sluiten wij het rapport
af met een aantal concrete aanbevelingen voor de
overheid, werkgevers en het onderwijs. Maar we gaan nu
eerst in op de vraag wat genderstereotypen eigenlijk zijn.

Wiskunde is een typisch vak voor mannen. Vrouwen zijn minder goed in zulke
exacte vakken, maar daarentegen wel een stuk creatiever.
Op het eerste gezicht lijkt een stereotype als dit
misschien onschuldig. Een experiment op Franse
scholen laat echter zien wat de praktische gevolgen
kunnen zijn.1 In dit experiment kregen twee gemengde
groepen kinderen de opdracht om een complex figuur
na te tekenen. Aan de ene groep werd verteld dat het
ging om het testen van geometrische vaardigheden.
De andere groep kreeg te horen dat de test draaide om
tekenvaardigheden. En wat bleek? Meiden die dachten
dat ze de geometrische test aan het maken waren,
presteerden minder goed dan meiden die dachten dat
ze een tekentest maakten. Jongens presteerden wel
even goed op beide tests.
Het experiment van psychologen Pascal Huguet en
Isabelle Régner laat zien dat genderstereotypen
niet bij een onschuldig geloof blijven, maar dat zo’n
maatschappelijk gedeeld idee impact heeft op de
prestaties van individuen in de realiteit. Hoewel het
hier slechts om een test gaat, blijkt dat negatieve
genderstereotypen van grote invloed zijn op de
voorkeuren en het gedrag van mensen in hun gehele
levensloop. Genderstereotypen beperken mensen
in hun vrijheid op momenten dat zij voor belangrijke
keuzes staan. Dat jongens hierdoor bijvoorbeeld vaker
voor technische opleidingen kiezen dan meiden, is
vervolgens ook te merken op de werkvloer: vrouwen
zijn ondervertegenwoordigd in de ICT, terwijl er
nauwelijks mannelijke docenten in het basisonderwijs
te vinden zijn. Veel talent gaat hierdoor verloren.

Wat zijn genderstereotypen?

Stereotypen spelen een rol in heel veel facetten van
ons leven. Iedereen heeft stereotypen en vooroordelen,
om mensen en informatie te categoriseren om de
wereld begrijpelijk en behapbaar te maken. Toch
hebben stereotypen verstrekkende en soms negatieve
gevolgen, zoals al blijkt uit het experiment waarin
kinderen een figuur natekenden. Zo beperken ze de
kansen en mogelijkheden en keuzevrijheid van mensen.

Dit rapport brengt in kaart welke rol genderstereo
typering speelt in de domeinen van werk, zorg en
onderwijs. Wat betekent genderstereotypering voor
docenten en de manier waarop zij omgaan met hun
leerlingen? Waarom is het voor werkgevers belangrijk
om rekening te houden met genderstereotypen? En
wat kunnen zij samen met beleidsmakers doen aan de
negatieve gevolgen? Dit rapport vat de belangrijkste
wetenschappelijke kennis hierover samen.

Een stereotype is een verzameling van opvattingen over
de eigenschappen en karakteristieke kenmerken van
een groep mensen, zonder dat deze daadwerkelijk voor
deze hele groep gelden.2 Stereotypen generaliseren
en versimpelen de werkelijkheid, waardoor ze voorbij
gaan aan hoe complex en veelzijdig die eigenlijk is.
Genderstereotypen zijn stereotypen die betrekking
hebben op mannelijkheid en vrouwelijkheid. Enerzijds
beschrijven ze hoe we denken dat mannen en vrouwen
zich gedragen. Anderzijds schrijven ze voor hoe
mannen en vrouwen zich zouden moeten gedragen.
Een stereotype beschrijft dus niet alleen, maar legt ook
een norm op over wat mannen en vrouwen “horen
te doen”. Wanneer we zeggen dat vrouwen zorgzaam
zijn en mannen sterk, zijn we dus niet alleen aan het
generaliseren en versimpelen, maar impliceren we ook
dat dit zo hoort.3

Hoofdstuk 2 van dit rapport gaat in op de oorzaken
en mechanismen van genderstereotypering. Hoe
worden genderstereotypen ons aangeleerd?
En wat voor rol spelen ze op de werkvloer en
in beleid? De wisselwerking tussen individuen
en hun maatschappelijke context staat hierbij
centraal. In hoofdstuk 3 komen de gevolgen van
genderstereotypering aan bod. Leidend daarbij is de
levensloopbenadering: gedurende hun levensloop
komen mensen op bepaalde kantelpunten waar keuzes
gemaakt moeten worden. Op deze cruciale momenten
beïnvloeden genderstereotypen of iemand binnen
de gebaande paden blijft of juist tegen de stroom in
probeert te zwemmen. Kantelpunten zoals de profiel- en
opleidingskeuze, het doorstromen naar de arbeidsmarkt
en het krijgen van kinderen lopen als rode draad door dit
hoofdstuk over de gevolgen van genderstereotypering.
Hoofdstuk 4 biedt vervolgens diverse strategieën om
genderstereotypering en de negatieve gevolgen ervan te
doorbreken.

Vaak lijken stereotypen over mannen en vrouwen zo
vanzelfsprekend, dat we er niet meer van opkijken.
Doen we dat wel, dan wordt er vaak gezegd dat ze
berusten op natuurlijke of biologische verschillen
tussen mannen en vrouwen. Genderstereotypen
“normaliseren” en “naturaliseren” dus vermeende

verschillen tussen mannen en vrouwen. Daarnaast
hebben genderstereotypen nog een aantal andere
kenmerken. Zo nemen ze het onderscheid tussen
de categorieën “man” en “vrouw” als uitgangspunt.
Deze categorieën worden neergezet als twee
tegenpolen: kracht wordt gezien als iets mannelijks,
dus daarmee is zorgzaamheid iets vrouwelijks. Dit
zogeheten “binaire denken” laat dus geen ruimte
voor mensen die niet (geheel) passen binnen de strak
afgebakende en versimpelde categorieën “man” en
“vrouw”.4 Daarnaast brengen genderstereotypen
een rangorde aan: mannelijkheid wordt over het
algemeen hoger gewaardeerd dan vrouwelijkheid.
Zo blijkt dat beroepen, functies en rollen die worden
beschouwd als mannelijk, zoals leidinggevende functies
en technische beroepen, vaak een hoger aanzien en
salaris genieten dan beroepen, functies en rollen die
geassocieerd worden met vrouwen en vrouwelijkheid,
zoals (onbetaald) huishoudelijk werk, of beroepen
in de zorg.5 Dit maakt het voor jongens en mannen
moeilijker om buiten de gebaande paden te treden dan
voor meiden en vrouwen. Kiezen voor een stereotiep
vrouwelijke rol of functie betekent voor mannen
immers een stap omlaag op de statusladder, wat veel
negatieve reacties kan oproepen.
Tot slot hangen genderstereotypen samen met
stereotypen die betrekking hebben op andere sociale
dimensies, zoals ras/etniciteit, seksuele identiteit,
sociaaleconomische status en leeftijd. De stereotypen
waar mensen mee te maken krijgen zijn dus veelzijdig
en “intersectioneel”.6 Dit betekent dat stereotypen niet
simpelweg naast elkaar bestaan, maar dat ze met elkaar
vervlochten zijn. Je kunt dus geen optelsom maken van
afzonderlijke stereotypen op verschillende dimensies:
hun intersecties zorgen voor variaties die extra – of
op een andere manier – beperkend, stigmatiserend
of uitsluitend kunnen zijn. Zo worden zwarte vrouwen
als masculiener gezien dan witte vrouwen, waardoor
ze vaker dan hen in stereotiep mannelijke beroepen
werken, maar zijn de beroepen die ze uitoefenen wel
vaak lager betaald.7

2

Judd & Park, 1993.
Heilman, 2001.
4 Ridgeway & Correll, 2004.
5 Acker, 1990.
6 Acker, 2006; Cooper, 2016.
7 Rosette, Ponce de Leon, Koval & Harrison, 2018.
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Huguet & Régner, 2009.
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2 OORZAKEN EN MECHANISMEN VAN

geweld. Enkele voorbeelden zijn een jongen die met
een pop speelt en hierom wordt uitgelachen, een
moeder die verweten wordt geen goede moeder te zijn
omdat zij voltijds werkt, of transgender personen die
(fysiek) bedreigd worden.

GENDERSTEREOTYPERING

Genderstereotypen komen meestal niet overeen met de werkelijkheid. Toch
lijken genderstereotypen vanzelfsprekend, natuurlijk, en geven ze daarmee
toch vorm aan die werkelijkheid. Ze worden bovendien van generatie op
generatie overgedragen en maar moeilijk doorbroken. Hoe de overdracht en
het voortbestaan van genderstereotypen werkt valt te verklaren aan de hand
van verschillende biologische, sociologische en psychologische mechanismen,
waar we in dit hoofdstuk op ingaan.
Gender in de samenleving, organisaties
en het alledaagse leven

Genderstereotypen worden veelvuldig herhaald
en bevestigd. Deze zogenoemde reproductie van
stereotypen gebeurt zowel impliciet als expliciet.
Door communicatie via beeld, tekst en spraak in
verschillende sociale omgevingen en culturele
contexten worden stereotiepe representaties
overgebracht. Dit betreft overdracht tussen individuen,
maar ook door organisaties en instituties. Hierbij
kan gedacht worden aan omgevingen als de politiek,
de media, het onderwijs en de arbeidsmarkt. Soms
worden genderstereotypen ook overgedragen door
(overheids-)beleid en sociale voorzieningen.8 Omdat
niet alleen personen, maar ook onze taal, instituties,
kleuren, geuren en vormen gendered zijn (mannelijk
ofwel vrouwelijk), spreken wetenschappers ook wel
van een cultureel gendersysteem.9 De normen binnen
dit systeem zijn niet alleen van grote invloed op de
keuzes en gedragingen, maar ook op de zelfervaring van
een individu. Gender is namelijk een belangrijk deel
van iemands persoonlijke identiteit. Met gender als
categorie kan men zichzelf uitleggen en begrijpen: “Ik
ben een vrouw, dus ik ben zachtaardig en begripvol”.
Maar gender is ook leidend voor hoe wij andere
personen proberen te begrijpen en in te schatten.
Ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid hebben
dus invloed op processen die klein en persoonlijk
zijn. Denk aan het zelfbeeld, en de verwachtingen
die we hebben van personen in specifieke interacties
en situaties: “Hij is een man, dus hij betaalt op de

8

Bobbitt-Zeher, 2011.
Ridgeway, 2011.
10 West & Zimmerman, 1987.
9
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Gender is daarnaast niet alleen iets wat we doen. Het is
een van de belangrijkste identificaties voor mensen om
uit te drukken wie zij zijn.11 Dit maakt dat gender door
de meeste mensen wordt beleefd als “natuurlijk” en
essentieel onderdeel van het zelf. Genderidentiteit als
binair – man of vrouw – wordt voortdurend “gedaan”
en daarmee bevestigd. Een afwijking van deze binariteit
is opvallend, waardoor mensen zich bewust worden
van de dominante norm waarvan men afwijkt.12 Dit kan
aan de ene kant de norm oprekken: mensen voelen zich
vrijer om buiten de hokjes te bewegen. Aan de andere
kant kunnen mensen heftig reageren op initiatieven
of personen die voorbij de binaire gendercategorieën
denken. Omdat gender onderdeel is van de identiteit,
kan dit mensen persoonlijk aan het wankelen brengen.

eerste date”. Dezelfde ideeën over gender zijn ook
opgenomen in grotere systemen: in organisaties en
instituties, zoals overheidsinstanties en het onderwijs.
Op het “allerhoogste” niveau beïnvloedt gender onze
taal, onze culturele beeldvorming en ons meest basale
denken. Dit is ook het niveau waar we vanuit een
“helikopter-perspectief” de structurele gevolgen van
gender kunnen ontwaren: pas als je uitzoomt en kijkt
naar de samenleving als geheel en de verschillen tussen
grote groepen daarbinnen, zie je hoe gender, en vooral
genderstereotypering, structurele ongelijkheid tussen
mannen en vrouwen veroorzaakt. In de volgende
paragrafen gaan wij iets dieper in op de manieren
waarop gender en stereotypen een rol spelen in
verschillende situaties, domeinen en niveaus van de
samenleving.

Gender in instituties en organisaties

Binnen instituties en organisaties zijn gendernormen en
genderstereotypen opgenomen in (ongeschreven) regels,
rituelen, wetten en beleid van onderwijsorganisaties,
van bedrijven (de arbeidsmarkt), in media en politieke
besluitvorming. Doordat genderstereotypen zijn ingebed
in regels en praktijken van instituties en organisaties, is
het maken van genderstereotiepe keuzes vaak de weg
van de minste weerstand binnen deze organisaties. Het
voelt bovendien logisch en goed (want: volgens de regels
en verwachtingen) om je als individu te voegen naar
de mores van een werkplek, opleiding of andersoortige
context.13

Gender in interacties en als persoonskenmerk

Normen over gender spelen een rol in alledaagse
sociale interacties en in de zelfervaring en
verwachtingen ten opzichte van andere individuen.
Hoewel normen op het niveau van de samenleving
bestaan en van grote invloed zijn, kunnen ze alleen
voortbestaan omdat ze gereproduceerd worden in de
interacties tussen mensen. Een theoretisch concept
waarin dit idee wordt uitgewerkt is doing gender.10
Gender is iets wat “gedaan” wordt in alledaagse
sociale interacties tussen mensen. Hierdoor worden
gendernormen geproduceerd en gereproduceerd
in sociale situaties. In theorie zou mensen op veel
verschillende manieren “gedaan” kunnen worden.
Mensen worden echter in sociale situaties door
anderen beoordeeld, namelijk of hun uitvoering
van gender in lijn is met bestaande culturele
gendernormen. Als de uitvoering niet klopt met
culturele verwachtingen, kan dit worden “bestraft”
door kritiek, sociale uitsluiting, stigmatisering of

Op de arbeidsmarkt zien we dat genderstereotypen een
rol spelen bij zowel werkgevers als werknemers.14 Bij
werkgevers kan er sprake zijn van genderdiscriminatie
en gendervooroordelen in werving en selectie van
werknemers. Voor werknemers geldt dat mannen
en vrouwen zich op basis van de eerder besproken
genderopvattingen als cultureel geloof indelen en als
gevolg zichzelf selecteren voor bepaalde beroepen
en sectoren. Gendernormen en stereotypen zijn

11

Morrow & Messinger, 2006.
Butler, 1990; Butler, 1993.
13 Baird, 2012.
14 Correll, 2001.
15 Mesman, van de Rozenberg, van Veen, Zicha & Groeneveld, 2019b.
16 Krijnen & Van Bauwel, 2015.
17 Atria, 2017; Melis, 2014.
18 Ridgeway & Correll, 2000.
19 Correll, 2001
20 Fiske, Cuddy, Glick & Xu, 2002; Ridgeway & Correll, 2004.
21 Baird, 2012.
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daarnaast ook terug te zien in de rollen van mannen
en vrouwen geïmpliceerd door wet- en regelgeving en
beleid vanuit de overheid. Zo zijn het zwangerschapsen bevallingsverlof nog altijd aanzienlijk langer dan
het verlof voor de (vaak mannelijke) partner bij de
geboorte van een kind, omdat de verwachting is dat
de moeder het grootste deel van de zorgtaken op zich
zal nemen. Daarnaast spelen media een belangrijke
rol in de reproductie van genderstereotypen in
beeld. Denk aan de verschillende representaties van
mannen en vrouwen in tijdschriften of in lesboeken:
mannen zijn vaker druk met een (technische) activiteit,
vrouwen vaker aan het rommelen in een huiselijke
setting.15 Onderzoek naar representaties van vrouwen
en mannen in visuele media laat duidelijk zien hoe
genderstereotypen worden gereproduceerd. Zo bestaat
er niet alleen een ondervertegenwoordiging van
vrouwen,16 maar bestaan er in mediarepresentaties
ook inhoudelijke verschillen. Enkele voorbeelden
zijn dat mannen vaker dan vrouwen in beeld worden
gebracht als deskundige of leider, en dat vrouwen
vaker in een privéomgeving worden gesitueerd en
mannen vaker in een werksituatie.17 Een dergelijke
wijze van representatie reproduceert traditionele
genderstereotypen van de man als leider en expert
enerzijds, en anderzijds de vrouw die zich vooral
begeeft in het privédomein en minder kennis en
expertise heeft.

Gender in cultuur en maatschappij

Op het niveau van de samenleving kunnen opvattingen
over gender gezien worden als een cultureel geloof.18
De meeste mensen geloven of accepteren deze
genderopvattingen als waar en juist.19 Deze opvattingen
zijn zó sterk aanwezig zijn in de samenleving dat ze als
vanzelfsprekend worden beschouwd en mensen zich er
moeilijk los van kunnen maken. Er bestaan bijvoorbeeld
culturele genderaannames over horizontale verschillen
en verticale verschillen tussen mannen en vrouwen.
Geloven over horizontale verschillen omvatten de
aanname dat mannen en vrouwen “natuurlijk” van
elkaar verschillen en verschillende eigenschappen
hebben. Een verticaal geloof heeft betrekking op
de hiërarchische verschillen in maatschappelijke
waarde en waardering van stereotiep mannelijke en
vrouwelijke vaardigheden.20 Een voorbeeld van een
horizontaal verschil is dat vrouwen goed kunnen zorgen
of dat mannen daadkrachtig zijn. Een voorbeeld van
een verticaal verschil is dat daadkracht hoger wordt
gewaardeerd dan zorgzaamheid, en daarmee dat
mannen hoger worden gewaardeerd dan vrouwen. Zo
laat onderzoek zien dat het moeilijk is om keuzes te
maken die tegen de dominante culturele ideeën over
gender ingaan. Dit houdt bijvoorbeeld gendersegregatie
op de arbeidsmarkt in stand.21
GENDERSTEREOTYPEN | Waarom we ze hebben, wat de gevolgen zijn en hoe ze kunnen worden doorbroken
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Opvattingen over gender gaan ook over de positie van
mannen en vrouwen in het publieke domein van de
arbeidsmarkt en het privédomein van het gezin en het
huishouden.22 Traditioneel begeven mannen zich binnen
deze rolverdeling in het publieke domein en vrouwen
in het privédomein. Hoewel deze scheiding allang
niet meer zo scherp is, volgt hieruit echter nog steeds
dat vrouwen en mannen verschillende (hoofd)taken
hebben. Vanuit egalitair oogpunt zijn deze scheiding en
rolverdeling flexibel en zo gelijk mogelijk. Echter, een
expliciet egalitair ideaal over de rolverdeling van mannen
en vrouwen blijkt niet altijd in overeenstemming te
zijn met de alledaagse ervaringen en praktijken van
mensen: door praktische overwegingen of impliciete
gendernormen kunnen verdelingen toch scheef groeien
richting meer traditionele waarden.23

Het ontstaan van genderstereotypen

Nu duidelijk is hoe gender doorwerkt in verschillende
domeinen en niveaus van de samenleving, is de vraag
welke mechanismen een verklaring kunnen geven
voor de rol die gender speelt en hoe dit doorwerkt
in genderstereotypering. Grofweg kunnen deze
verklaringen ingedeeld worden in drie categorieën:
biologisch, sociologisch en psychologisch.

Biologische verklaringen

Vanuit biologisch oogpunt bestaan er fysiologische
sekseverschillen, met name in genetische opmaak,
hormoonhuishouding en hersenstructuur. Zo tonen
studies met tweelingen aan dat eeneiige tweelingen
meer overeenkomsten vertonen op genetische
mannelijkheids- en vrouwelijkheidskenmerken dan
twee-eiige tweelingen.24 Toch verklaren genen slechts
20 tot 48 procent van de verschillen in mannelijk en
vrouwelijkheid, terwijl de omgeving ongeveer 52 tot 80
procent verklaart.25 Hormonen spelen daarnaast een
aanzienlijke rol in het verklaren van sekseverschillen.
Biologen stellen zich echter de vraag of hormonen de
oorzaak zijn van mannelijk en vrouwelijk gedrag, of dat
mannelijk en vrouwelijk gedrag ertoe heeft geleid dat
bepaalde hormonen als mannelijk of vrouwelijk worden
bestempeld.26 Het “mannelijke” hormoon testosteron
verklaart bijvoorbeeld waarom mannen doorgaans

22

Davis & Greenstein, 2009.
23 Hochschild & Machung, 2012.
24 Lippa & Hershberger, 1999; Mitchell, Baker & Jacklin, 1989.
25 Mitchell et al., 1989; Helgeson, 2009.
26 Helgeson, 2009.
27 Ellemers, 2018.
28 Hiscock, Israelian, Inch, Jacek & Hiscock-kalil, 1995.
29 Joel et al., 2015.
30 Tzuriel & Egozi, 2010.
31 Stockard, 2006.
32 Bandura & Walters, 1963.
33 Martin & Ruble, 2010.
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agressiever zijn dan vrouwen. Toch blijkt uit onderzoek
dat testosteron ook tot pro-sociaal gedrag leidt, wat
als een vrouwelijke eigenschap wordt beschouwd.27
Een derde centrale opvatting binnen de biologie en
neurowetenschappen is dat verschillen in de hersenen
leiden tot man-vrouw verschillen. Heel grote verschillen
worden in het merendeel van het onderzoek niet
gevonden28 en breinverschillen tussen meiden en
jongens blijken vaak kleiner dan breinverschillen tussen
meiden onderling of jongens onderling. Vaak zijn
verschillen in cognitieve vaardigheden tussen vrouwen
en mannen het gevolg van omgevingsfactoren en de
overdracht van genderstereotypen die heersen in een
samenleving.29 Denk bijvoorbeeld aan de opvattingen
dat jongens beter in wiskunde zijn, omdat zij “van
nature” meer ruimtelijk inzicht hebben dan meiden. Uit
onderzoek blijkt echter dat omgevingsfactoren, zoals
“jongens-speelgoed” dat ruimtelijk inzicht versterkt, dit
soort verschillen voor een groot deel verklaren.30

de basis van de genderrol-socialisatietheorie. Door
middel van belonen en sociaal sanctioneren worden
jongens bijvoorbeeld aangemoedigd om assertief te
zijn en aan meiden wordt geleerd om medelevend
te zijn. Hierin spelen mensen en organisaties een rol,
zoals ouders, leraren, leeftijdsgenoten en media, die
culturele normen over mannelijkheid en vrouwelijkheid
reproduceren in hun omgang met kinderen.34
Ouders en verzorgers zijn voorbeelden voor kinderen,
en spelen daarbij een belangrijke rol in het impliciet
overdragen van stereotypen. Bij dit proces van
imitatie gaat het om het onbewust en/of onbedoeld
overbrengen van normen, door bijvoorbeeld
een bepaalde rol- en taakverdeling van werk en
huishoudelijke taken binnen het gezin aan te houden.35
Bij een traditionele rolverdeling tussen moeder en vader
zijn kinderen geneigd dit in hun latere leven over te
nemen.36 Ook wijzen ouders hun kinderen vaak gendertypische klusjes toe: meiden moeten poetsen of voor
jonge kinderen zorgen, jongens moeten (zwaar of vies)
onderhoudswerk doen.37 Ook zijn kinderen geneigd in
dezelfde sector te gaan werken als hun ouders.38

Biologische verklaringen van verschillen tussen
vrouwen en mannen zijn minder universeel dan vaak
wordt gedacht. Om terug te komen op de vraag welke
benadering een verklaring biedt voor het ontstaan van
genderstereotypen, lijkt de biologische benadering
slechts een klein deel van de puzzel te zijn. Een meer
maatschappelijke benadering, die van socialisatie, geeft
meer inzicht in het ontstaan van de verschillen tussen
mannen en vrouwen.

Naast ouders spelen leeftijdsgenoten een rol in de
genderrol-socialisatie. Doordat jongens veelal in grotere
groepen spelen waar conflicten en agressie kunnen
ontstaan, en meiden vaak in kleinere groepen spelen
waar samenwerken en conflictvermijding centraal
staan, leren jongens en meiden al verschillende
vaardigheden.39 Goedkeuring of afkeuring van
leeftijdsgenoten is ook erg belangrijk bij het
internaliseren van genderstereotiep gedrag. Zodra een
kind gendernorm-overschrijdend gedrag vertoont,
wordt dit gecorrigeerd of gepest.40

Socialisatie: invloed van de omgeving

Anders dan in de biologie veronderstellen sociologen
dat de omgeving een grote rol speelt in het ontstaan
van mannelijke en vrouwelijke karaktereigenschappen
en gedrag. Kinderen leren via socialisatie in interactie
met anderen, zoals ouders en leeftijdsgenoten,
welk gedrag, welke hobby’s, spelletjes, interesses
en beroepen gepast zijn voor hun identiteit en rol
als man of vrouw.31 De sociale leertheorie en de
genderrol-socialisatietheorie maken dit proces van
gendersocialisatie inzichtelijk.
De sociale leertheorie stelt dat mensen op twee
manieren leren, namelijk door gedrag na te doen
en door beloond te worden voor gedrag.32 Volgens
deze theorie leren kinderen genderrollen aan door
het imiteren van hun omgeving, bijvoorbeeld van
hun ouders, leeftijdsgenoten, tv, internet en boeken.
De beloning van gender-conform gedrag stimuleert
herhaling van dit aangeleerde gedrag. Vertonen
kinderen gender non-conform gedrag, dan zullen zij
juist negatieve reacties uit hun omgeving krijgen.33 Dit
proces van sociaal leren leidt bij meiden en jongens
tot gedrag dat als vrouwelijk of mannelijk bestempeld
wordt. Het idee van belonen en sanctioneren vormt

Tot slot zijn leraren van invloed op de vorming van
genderstereotypen bij kinderen. De omgang tussen
leraar en leerling gaat anders voor jongens en
meiden. Zo worden ook op school genderstereotypen
overgebracht op kinderen en door hen geïnternaliseerd.
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Een concreet voorbeeld is dat jongens vaak drukker
zijn in de klas. Hierdoor krijgen zij meer aandacht en
wordt eerder in hun behoeften voorzien dan in die van
meiden.41 Dit geeft indirect de boodschap dat jongens
meer macht hebben en dat meiden op de tweede plaats
komen.42 Naast het feit dat gender-conform gedrag door
leraren vaak als positiever beoordeeld wordt dan gender
non-conform gedrag, beïnvloeden leerkrachten hun
leerlingen (onbewust) met hun (genderconforme) ideeën
over hun eigen competenties. Vrouwen voor de klas
zijn vaak onzekerder over hun wiskundevaardigheden
dan mannen. Dit brengen zij over op leerlingen en dit
beïnvloedt de prestaties van meiden negatief.43
Gendersocialisatie is echter niet de enige verklaring
voor genderconforme keuzes en gedrag van kinderen
op latere leeftijd. Vanuit de omgeving zijn er andere
factoren van invloed op de gendersocialisatie, zoals
de sociaaleconomische positie van de ouders. Dit is
sterk van invloed op in hoeverre ouders als voorbeeld
of rolmodel kunnen dienen voor hun kinderen.
Sociaaleconomische positie is ook van invloed op
de rolverdeling binnen het gezin, en daarmee op de
keuzes van kinderen op latere leeftijd. Kinderen uit
geprivilegieerde gezinnen worden over het algemeen
egalitairder opgevoed en krijgen hiermee meer
keuzemogelijkheden geboden.44 Zij hebben daarnaast
een sterke financiële basis, waardoor zij hogere
beroepsambities ontwikkelen. De kans is bovendien
aanzienlijk dat deze kinderen het juiste “culturele
kapitaal” meekrijgen in hun opvoeding, waarmee zij
later toegang verkrijgen tot middenklasse-beroepen.45
Gendersocialisatie vormt voor kinderen uit gezinnen
van hogere sociaaleconomische status dus minder een
barrière voor het latere leven dan voor kinderen uit
gezinnen met lagere sociaaleconomische status.

Psychologische mechanismen

Naast benaderingen die focussen op de rol van de
sociale en culturele omgeving, biedt de psychologie
verklaringen op het niveau van het individu. Een
begrip dat centraal staat psychologisch onderzoek naar
genderstereotiep gedrag is het zelfconcept.46
Dit is het overkoepelende idee dat we hebben over
wie we zijn – fysiek, mentaal, sociaal en emotioneel.
Het is gebaseerd op de kennis die we hebben over
onze eigen gedachten, voorkeuren, gewoontes,
vaardigheden en neigingen, inclusief de waardering
die we daaraan toekennen en hoe we ons daarbij
voelen. Het zelfconcept omvat bovendien onze
eigen (verwachtingen ten aanzien van) prestaties,
genderrollen en overtuigingen over onze vermogens
om doelen te bereiken. Het is daarmee een breder
begrip dan zelfbeeld, zelfvertrouwen, zelfwaardering en
zelfbewustzijn.
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Het zelfconcept speelt een belangrijke rol bij de
keuze voor een bepaald vak of beroep47: of je ergens
succesvol in kunt zijn hangt namelijk deels af van je
eigen verwachtingen. Zelfconcept gaat minder over
daadwerkelijke prestaties, en meer over hoe een
persoon die waarneemt en hoe die over zichzelf denkt.
Het zelfconcept van jongens en meiden verschilt en
dit verklaart de genderkloof tot schoolprestaties en
beroepskeuzes. Meiden schatten hun vaardigheden
doorgaans lager in dan je op basis van hun prestaties
zou verwachten. Bij jongens is het precies andersom: zij
schatten hun vaardigheden hoger in.48 Succes en falen
zijn van invloed op het zelfconcept. Ook hierin bestaat
een genderkloof. Meiden wijzen prestaties vaak toe aan
externe factoren, die geen betrekking hebben op het
zelfbeeld. Bij falen wijzen ze vaak interne factoren aan,
die wel betrekking hebben op hun zelfconceptie. Voor
jongens is dit juist andersom.49
Een tweede psychologisch mechanisme dat inzichtelijk
maakt hoe genderstereotypen in stand worden
gehouden is de self-fulfilling prophecy. Dit is een
(onjuiste) gedachte die bevestigd wordt zodra er
naar wordt gehandeld. Stereotiepe verwachtingen
van belangrijke anderen, zoals ouders, leraren
en leeftijdsgenoten, worden overgenomen door
individuen. Deze hebben gevolgen voor het
zelfvertrouwen en het zelfbeeld van mensen, wat in
veel gevallen leidt tot genderstereotiepe keuzes en
gedrag.50 Als iemand zich bewust is van een negatief
stereotype, is de kans groot dat dit stereotype
daadwerkelijk “waar” wordt gemaakt.51 Het werkt
echter ook zo met positieve stereotypen: wordt een
positief stereotype geactiveerd, dan kunnen prestaties
juist beter worden.52 Zo pakken genderstereotypen
over intelligentie voor jongens vaak positiever uit dan
voor meiden. Intelligentie wordt vaak als mannelijke
eigenschap gezien, waardoor jongens zich vergeleken
met meiden extra zelfverzekerd voelen om taken te
doen die bedoeld zijn “voor erg slimme kinderen”.53

Een mechanisme dat verwant is aan de self-fulfilling
prophecy, is het mechanisme van stereotype threat.
Dit houdt in dat iemand minder goed presteert op
een test waarvan deze persoon het idee heeft dat de
eigen prestaties een negatief stereotype over de groep
bevestigen.54 Met andere woorden: als wordt geloofd
dat meiden slecht zijn in wiskunde, zullen zij slechter
presteren op een wiskundetest. De dreiging en angst
die meiden voelen om aan het stereotype te voldoen
beïnvloeden hun prestatie negatief, waardoor ze ook
daadwerkelijk aan dit stereotype zullen voldoen.55
Hoewel veel onderzoek de werking van stereotype
threat onderbouwt, is er ook recent onderzoek dat het
effect van gender stereotype threat in twijfel trekt als
verklaring voor de genderongelijkheid in bijvoorbeeld
studieprestaties in wiskunde.56
Een andere psychologische verklaring voor de
reproductie van genderstereotypen is de self to
prototype matching-theorie. Deze theorie stelt dat
(jonge) mensen hun (beroeps)keuzes maken op basis
van de prototypes, of ideaaltypes, van mensen die
in een bepaald beroep werken – ook wanneer zij
weten dat dit prototype eigenlijk onjuist is, en ook
wanneer dit prototype karakteristieken heeft die
irrelevant zijn voor het beroep.57 De beeldvorming
van deze prototypes vinden veelal plaats in de media.
Iemands beroepskeuze hangt nauw samen met
iemands ideale (toekomstige) zelfbeeld.58 Kan iemand
zich niet identificeren met het culturele prototype
van een bepaald beroep, dan is deze persoon minder
geneigd de keuze te maken voor het desbetreffende
beroep. Wanneer een beroep niet past bij iemands
genderidentiteit en zelfbeeld zal het minder snel
worden gekozen. Als beroepen voornamelijk als
mannelijk of vrouwelijk worden gerepresenteerd in de
media, zal dit genderstereotiepe beroepskeuzes tot
gevolg hebben.

CONCLUSIE
In dit hoofdstuk over de oorzaken en mechanismen van genderstereotypering stonden twee
vragen centraal. Ten eerste speelt gender op verschillende niveaus in de samenleving een rol – je
kunt zelfs spreken van een gelaagd en alomvattend gendersysteem. Tussen het individu, de groep,
instituties, organisaties en culturele normen of geloven, vindt een voortdurende wisselwerking
plaats. De tweede vraag die centraal stond was welke perspectieven een goede verklaring kunnen
bieden voor het ontstaan en de volharding van genderstereotypering. Naast biologische en
psychologische kenmerken en mechanismen, die ten dele verschillen verklaren tussen mannen en
vrouwen, zagen we dat mannen en vrouwen vooral verschillend worden gemaakt door de sociale
en culturele omgeving waarbinnen zij worden gesocialiseerd. De invloed van de omgeving speelt
dus een bijzonder grote rol. De invloed van ouders, leeftijdsgenoten en docenten is aanzienlijk,
maar de media dragen ook hun steentje bij aan genderstereotiepe beeldvorming.
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3 DE GEVOLGEN VAN

Profiel- en opleidingskeuze

De profiel- en opleidingskeuze behoren tot de eerste
kantelpunten waar jongeren mee te maken krijgen.
De stereotypen dat technisch inzicht een mannelijke
eigenschap is en zorgzaamheid iets vrouwelijks,
spelen hier een belangrijke rol. Deze stereotypen
en verwachtingen hebben een sterke invloed op het
zelfconcept van meiden: al op jonge leeftijd denken
meiden dat ze minder goed zijn in STEM-vakken (vakken
op het gebied van science, technology, engineering en
mathematics), ondanks dat ze even goed presteren
als jongens.65 Zo hebben ze het idee dat wiskunde iets
is voor jongens en komt “wiskunde-angst” al voor bij
meiden tussen de 6 en 10 jaar:66 ze voelen zich onzeker
of ze in staat zijn steeds complexere wiskundige
problemen op te lossen. Het vertrouwen in hun
eigen kunnen wordt aangetast en daarmee ook hun
wiskundeprestaties. Dit geldt zeker wanneer meiden
zelf genderstereotypen over wiskunde onderschrijven.67

GENDERSTEREOTYPERING VOOR
WERK, ZORG EN ONDERWIJS

Genderstereotypering heeft gevolgen gedurende de gehele levensloop
van mensen. Van jongs af aan tot na het pensioen merken zij de gevolgen
ervan. Met name op de kantelmomenten in iemands levensloop is de
impact van genderstereotypen cruciaal. Hoe vrij zijn mensen eigenlijk om
op zulke momenten keuzes te maken die afwijken van genderstereotiepe
verwachtingen, en hoe tasten genderstereotypen (onbewust) de
keuzevrijheid aan?
Er spelen met name twee specifieke genderstereotypen
een belangrijke rol als het gaat om de keuzevrijheid
op het gebied van werk, zorg en onderwijs. Ten
eerste is er een sterk geloof in de werk-zorgverdeling
tussen mannen en vrouwen. Volgens dit idee zijn
mannen kostwinner en zorgen zij voor hun gezin door
hen van een inkomen uit betaald werk te voorzien.
Vrouwen nemen daarentegen de onbetaalde zorg
voor het huishouden, kinderen, ouders en naasten
op zich.59 Ten tweede leeft het geloof dat technisch
inzicht iets mannelijks is en zorgzaamheid juist iets
vrouwelijks.60 In dit hoofdstuk brengen wij de gevolgen
van genderstereotypering in kaart aan de hand van
de relevante levensfasen en kantelmomenten die zich
voordoen in de levensloop van mensen.

Genderstereotypering in het onderwijs

Al aan het begin van de basisschool spelen gender
stereotypen een rol, wanneer docenten zich (vaak
onbewust) op een bepaalde manier opstellen. Zo
blijkt uit Zweeds onderzoek61 bijvoorbeeld dat jongens
meer aandacht vragen van een leraar dan meiden en
dat ze die ook krijgen, waaronder negatieve aandacht
in de vorm van kritiek en bestraffing. Zo worden
jongens minder dan meiden geacht hun beurt af te
wachten. Hierdoor ontstaat het idee dat de behoeften
van jongens in de klas urgenter zijn—een zodanig
prominent verschijnsel dat het door onderzoekers is
aangeduid als “jongenspaniek” (“pojkpanik”).62 Het
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gevolg is dat er door leraren eerder in de behoeften
van jongens wordt voorzien dan in die van meiden,
wat de boodschap afgeeft dat meiden op de tweede
plaats komen. Bovendien vertonen jongens vaker dan
meiden aanstootgevend gedrag, waaronder verbaal en
fysiek geweld. Hoewel jongens zoals gezegd ook vaker
worden bestraft, wijzen onderzoeken63 eveneens uit
dat docenten zulk gedrag van jongens vaak neigen te
excuseren als inherent onderdeel van het jongen-zijn.
Ondeugend gedrag van meiden wordt daarentegen als
een serieuzer probleem ervaren, omdat zulk gedrag
tegen genderstereotypen indruist.
Niet alleen het gedrag van kinderen en de
houding van de docent worden beïnvloed door
genderstereotypering. Ook in onderwijsmateriaal
zoals schoolboeken worden (gender)stereotypen
gereproduceerd, hetzij vaak impliciet.64 Deze gaan
met name over gender en etniciteit en worden zowel
in beeld als in tekst gevonden. De onderzoekers
laten zien dat vrouwen en niet-witte of niet-westerse
personen systematisch onder gerepresenteerd worden.
Bovendien hebben mannelijke figuren een grotere
diversiteit aan beroepen dan vrouwelijke figuren
en beelden ze vaker een technische respectievelijk
huishoudelijke activiteit uit. Niet-witte of niet-westerse
personen komen daarnaast minder vaak voor als
beoefenaar van een beroep. Zo wel, dan heeft hun
beroep vaak een lagere maatschappelijke status. Tot
slot zijn mensen waarvan zichtbaar is dat zij LHBT’er
zijn zelfs volledig afwezig. De mate en manieren van
representatie in schoolboeken zijn het gevolg van
stereotypen onder makers en uitgevers en hebben
op zichzelf ook weer als gevolg dat deze stereotypen
worden gereproduceerd.

Waar jongens met gemiddelde cijfers meestal geen
drempel ervaren om een technisch profiel of een
technische opleiding te kiezen, zien meiden met
gemiddelde cijfers dit niet als optie. Ook wanneer
zij zelf bovengemiddeld presteren bij technische
vakken, is wiskunde-angst voor sommige meiden
een belemmerende factor bij de keuze voor een
vervolgopleiding. Meiden die wel vinden dat ze goed
zijn in het oplossen van ingewikkelde en uitdagende
wiskundige problemen, kiezen tweemaal zo vaak
voor een technische vervolgopleiding als meiden die
hetzelfde presteren, maar wiskunde-angst ervaren.
Bovendien blijkt dat meiden van 6 à 7 jaar jongens in
het algemeen als intelligenter beschouwen dan zichzelf,
omdat ze denken dat intelligentie een mannelijke
eigenschap is.68 Deze associatie van intelligentie
met mannelijkheid gaat echter alleen op voor witte
mannen: kinderen van 5 à 6 jaar zien zwarte vrouwen
juist als intelligenter dan zwarte mannen.69 Raciale
stereotypen spelen hier dus ook een belangrijke rol in
intersectie met gender.
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Waar meiden ten aanzien van technische vakken een
laag zelfconcept hebben, hebben ze ten aanzien van
bijvoorbeeld taalvakken een hoog zelfconcept, zelfs
wanneer ze even hoge cijfers halen voor alle vakken.
Dit stuurt hun keuze naar een maatschappijprofiel. Ook
suggereert onderzoek dat het zelfconcept van jongens
omtrent leesvaardigheid wordt aangetast door de
negatieve genderstereotypen over hen van docenten.70
Het gevolg is dat jongens domineren in economie,
rechten en technische profielen en -opleidingen.71 Dit
geldt het sterkst voor praktijkgerichte opleidingen. Op
het vmbo kiezen jongens bijvoorbeeld acht keer zo vaak
voor een technische richting als meiden. Op de havo en
het vwo is dat respectievelijk tweeënhalf en anderhalf
keer zo vaak als het gaat om het profiel Natuur &
Techniek. Ook op het mbo ligt de genderverhouding
scheef: bij de instroom van bèta-technische opleidingen
is slechts één op de zeven studenten vrouw. Op het
hbo gaat het om een kwart van de studenten, binnen
het wo om ongeveer vier op de tien. Anderzijds
zijn meiden juist sterk in de meerderheid als het
gaat om opleidingen op het gebied van zorg en
welzijn, educatie, kunst, sociale wetenschappen en
geesteswetenschappen.72 Zo kiezen meiden op het
vmbo zes keer zo vaak als jongens voor de richting
Zorg en Welzijn, en kiezen zij op de havo en het vwo
respectievelijk vier en drie keer zo vaak voor het profiel
Cultuur en Maatschappij.73

Doorstroom naar de arbeidsmarkt

Een volgend kantelpunt in de levensloop van mensen
doet zich voor wanneer jongeren en jongvolwassenen
vanuit hun opleiding doorstromen naar de
arbeidsmarkt. Bovenop de gendersegregatie die zich
voordoet in het onderwijs, leidt genderstereotypering
jonge mannen en vrouwen naar banen die met hun
gender geassocieerd worden. Voor vrouwen met
een opleiding in onderwijs, zorg of welzijn is de kans
om een baan te vinden die bij hun opleiding past
namelijk hoger dan voor vrouwen met een STEMopleiding. Ook voor mannen geldt dat zij met een
STEM-opleiding gemakkelijker werk vinden dat bij hen
past, dan mannen met een afgeronde opleiding in
onderwijs, zorg of welzijn.74 Werkvelden lijken dus nog
niet voldoende voorbereid te zijn voor individuen die
tegen de genderstroom in zwemmen, ondanks dat de
gendersegregatie in opleidingen gestaag afneemt.75
Inmiddels vormen vrouwen namelijk een meerderheid
in opleidingen tot een aantal beroepen die tot voor kort
als stereotiep mannelijk bestempeld werden, zoals arts,
medisch specialist, apotheker, dierenarts en notaris.
De beperkte toegankelijkheid van sectoren zorgt er
voor dat de instroom en doorstroom van vrouwen
in stereotiep mannelijke beroepen en mannen in
stereotiep vrouwelijke beroepen laag is.
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Hierdoor komt slechts een derde van de vrouwen onder
de 35 met een technische opleiding daadwerkelijk in
een technisch beroep te werken, tegenover twee derde
van de mannen.76 Van het aandeel vrouwen dat wel
voor een technische beroep kiest, stroomt een deel
later uit naar een niet-technische functie.77 In het licht
van de toenemende vraag naar technisch geschoold
personeel zijn deze mechanismen maatschappelijk en
economisch problematisch.78

Beroepssegregatie

Gedurende de volwassen levensfase doen kantelpunten
zich minder op vaste momenten voor dan bijvoorbeeld
het geval is bij de profiel- en studiekeuze tijdens
iemands jeugd. De gendersegregatie in het onderwijs
en de doorstroom naar de arbeidsmarkt houdt echter
stand in het werkende leven: ook de arbeidsmarkt
kent functies en sectoren die sterk door mannen
of door vrouwen worden gedomineerd. Er is dus
sprake van beroepssegregatie. Wanneer het gaat
om beroepssectoren, noemt men dit horizontale
segregatie. Bij genderverschillen in functieniveau,
tussen bijvoorbeeld leidinggevende en ondersteunende
functies, spreekt men van verticale segregatie.
Op het gebied van horizontale segregatie is de
Nederlandse arbeidsmarkt nog steeds grofweg verdeeld
in mannen- en vrouwenberoepen en -sectoren. Anno
2017 zijn vrouwen met name oververtegenwoordigd in
zorg en welzijn (81 procent), pedagogische beroepen
(72 procent) en dienstverlening (67 procent), terwijl
mannen de logistiek (88 procent), technische en
ICT-beroepen (respectievelijk 87 en 86 procent)
en de agrarische sector (79 procent) domineren.79
Hierdoor zou in theorie 22 procent van de mensen van
beroepsklasse moeten wisselen om een volledig gelijke
verdeling van mannen en vrouwen te bewerkstelligen.80
Wanneer mannen en vrouwen volledig gesegregeerd
zouden werken, zou dit getal 50 procent bedragen. Het
helpt echter niet mee dat werkgevers vaker iemand
aannemen die past binnen de bedrijfscultuur. Dit
vormt zeker een obstakel wanneer die erg mannelijk of
vrouwelijk georiënteerd is.81
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De horizontale beroepssegregatie reflecteert
verder ook het feit dat mannelijkheid hoger wordt
gewaardeerd dan vrouwelijkheid. Zo liggen de
salarissen bij stereotiep vrouwelijke beroepen vaak
lager dan bij stereotiep mannelijke beroepen, en daalt
het salarisniveau in een sector naarmate er meer
vrouwen komen te werken.82 Dit wordt ook wel de “wet
van Sullerot” genoemd.

dan wanneer zij positieve feedback geeft, terwijl
mannelijke managers geen gevolgen ervaren wanneer
ze hun collega’s bekritiseren.90 Wanneer vrouwen in
leiderschapsposities negatief worden beoordeeld –
iets dat hen vaker gebeurd dan mannen – bestaat die
negatieve beoordeling vooral uit negatieve stereotiep
vrouwelijke eigenschappen.91
Het gebrek aan vrouwen in de top van bedrijven
en organisaties wordt verder versterkt doordat
stereotypering ertoe leidt dat (leiderschaps)kwaliteiten
van vrouwen minder snel worden herkend en
erkend, ook door vrouwen zelf. Als het gaat om het
herkennen van het eigen leiderschapspotentieel,
hebben genderstereotypen bovendien een sterkere
negatieve invloed op oudere dan op jongere vrouwen.92
Omgekeerd worden de kwaliteiten van mannen juist
overschat.93

Hoewel veel onderzoek pretendeert het over
gendersegregatie in het algemeen te hebben, blijkt
dat de onderliggende stereotypen die daarin worden
meegenomen met name opgaan voor witte vrouwen.
Een inventarisatie van verschillende onderzoeken83 uit
de Verenigde Staten. laat zien dat zwarte vrouwen te
maken hebben met het stereotype dat zij mannelijker
(of zelfs hypermasculien) zijn. Enerzijds botst dit
met hun vrouw-zijn, waar ze negatieve gevolgen van
ondervinden. Anderzijds leidt dit ertoe dat ze minder
vaak in stereotiep vrouwelijke beroepen werken
dan witte vrouwen. Aziatische vrouwen worden
daarentegen gezien als sterk feminien, waardoor
ze juist nog minder vaak in stereotiep mannelijke
beroepen werken.

Wanneer vrouwen zich distantiëren van hun vrouwzijn, maken zij meer kans maken op promotie. Vrouwen
die met deze strategie een leiderschapspositie hebben
bereikt binnen een mannelijke werkomgeving,
beschrijven zichzelf aan de hand van mannelijke
eigenschappen en uiten kritiek op vrouwelijke
collega’s.94 Deze zogeheten Queen Bees zetten dit niet
in om te concurreren met andere vrouwen, maar omdat
dit de enige manier is om carrière te maken wanneer
blijkt dat vrouwen lager worden gewaardeerd binnen
een organisatie. Een dergelijke overlevingsstrategie,
waarbij een individu zich distantieert van de eigen
groep, is overigens niet typisch vrouwelijk, maar komt
vaker voor bij gemarginaliseerde groepen.95

De effecten van genderstereotypering zijn ook zichtbaar
in de verticale segregatie op de arbeidsmarkt: er
werken beduidend minder vrouwen in leidinggevende
functies dan mannen. Als het gaat om wetgevers, hoge
ambtenaren en managers, is in Nederland slechts een
kwart van hen vrouw.84 In raden van bestuur en raden
van commissarissen, de twee hoogste bestuurslagen
bij bedrijven, blijft het aandeel vrouwen in 2017 steken
op respectievelijk 12 en 16 procent.85 Op universiteiten
telt het aantal vrouwelijke hoogleraren in 2019 slechts
23 procent.86 Opvallend is ook dat mannen die een
loopbaan hebben gekozen in stereotiep vrouwelijke
beroepen sneller promotie maken dan vrouwen. Zo
bestaat in 2019 42 procent van de directie in het
primair onderwijs uit mannen, terwijl 85 procent van de
leerkrachten vrouw is.87
Onbewuste genderstereotypering maakt het lastig voor
vrouwen om een managementpositie te verkrijgen
of promotie te maken. Een verklaring hiervoor is
dat vrouwelijkheid een lagere status geniet dan
mannelijkheid en dus als tegenstrijdig wordt gezien
aan leiderschap. Bovendien wordt van vrouwen
verwacht dat zij zich bescheiden opstellen. Wanneer
ze zich naar deze verwachting gedragen, worden ze
niet gezien. Als ze echter tegen deze verwachting
ingaan, worden ze snel te assertief88 of onaardig
gevonden.89 Dit wordt het backlash-effect genoemd.
Zo zien mensen hun vrouwelijke manager als minder
competent wanneer zij negatieve feedback geeft

Ook bij verticale beroepssegregatie speelt
etniciteit een rol. Waar werkende mannen
met een migratieachtergrond minder vaak in
managementposities werken dan werkende mannen
zonder migratieachtergrond, ligt dit aandeel onder
werkende vrouwen zonder migratieachtergrond en
met een niet-westerse migratieachtergrond min
of meer gelijk, rond de 3 procent. Dat dit verschil
onder vrouwen niet lijkt te bestaan, kan echter
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worden verklaard door het feit dat vrouwen met een
migratieachtergrond gemiddeld meer uren per week
werken.96 Onderzoek uit de VS97 toont daarnaast
aan dat Aziatische vrouwen te maken krijgen met de
verwachting dat ze weliswaar competent, maar ook
onderdanig zijn. Hierdoor hebben ze vaak functies
met meer status en salaris dan andere vrouwen – met
name vanwege hun gemiddeld hogere opleidingsniveau
en niet ten opzichte van Aziatische mannen – terwijl
zwarte vrouwen vaker in laagbetaalde functies werken
vanwege bijvoorbeeld het stereotype van de zwarte
bijstandsmoeder. Anderzijds geldt voor Aziatische
vrouwen dat zij snel als dominant worden gezien
vanwege de verwachting van onderdanigheid, zeker
als het gaat om leiderschap. Ook vrouwen met een
hijab worden vaker als onderdanig en passief gezien.98
Bij Aziatische vrouwen speelt bovendien het “model
minority”-stereotype mee, wat hen als hardwerkend en
daarmee succesvol neerzet in tegenstelling tot andere
raciale/etnische minderheden.99 Hoewel dit negatief
afstraalt op met name zwarte vrouwen en zij qua
stereotypen ook minder snel als competent worden
gezien, is dominantie bij zwarte vrouwen juist meer
sociaal geaccepteerd dan bij witte vrouwen.

Deeltijdwerk en onbetaalde arbeid

Hoewel kantelpunten zich in de volwassen levensfase
vaak niet op vast tijden voordoen, spelen ze wel degelijk
een rol. De verdeling tussen betaalde en onbetaalde
arbeid, zoals het huishouden, de zorg voor kinderen en
mantelzorg, komt vaak tot stand wanneer mensen gaan
samenwonen, kinderen krijgen of wanneer naasten
meer zorg behoeven. Zeker op zulke kantelmomenten
leiden genderstereotypen ertoe dat vrouwen vaker
dan mannen in deeltijd gaan werken. Dit houdt sterk
verband met het stereotype van de zorgende vrouw
en de mannelijke kostwinner. In Nederland ligt de
arbeidsparticipatie van niet-onderwijsvolgende vrouwen
tussen de 15 en 64 jaar in vergelijking met andere
Europese landen relatief hoog, op 73 procent in 2017.
Wel is dit lager dan het aandeel mannen dat werkt,
namelijk 85 procent.100 Ook werken vrouwen vaker in
deeltijd: van de werkende vrouwen is dit 74 procent,
tegenover 23 procent van de werkende mannen. Hoewel
mannen en vrouwen wekelijks weliswaar gemiddeld
even veel tijd besteden aan werk en zorg (ongeveer 41
uur), blijkt dat mannen 60 procent daarvan aan betaald
werk besteden en 40 procent aan onbetaalde zorgtaken,
terwijl dit bij vrouwen precies andersom ligt.101 Een
derde van de jonge vrouwen (18-25 jaar) geeft aan dat
zij in deeltijd werken om werk te kunnen combineren
met huishoudelijke taken, zorg voor kinderen en
mantelzorg.102 Zonder toereikende voorzieningen neemt
deze combinatiedruk verder toe en zijn vrouwen niet
of slechts deels bereid of in staat om meer te gaan
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werken.103 Deeltijd werken is voor veel vrouwen dus
geen primaire wens maar een oplossing voor een
dilemma: ze willen zorg en werk combineren, omdat
zorg als stereotiep vrouwelijk te boek staat. Bovendien
hebben vooral vrouwen te maken met een “third shift”:
ook in hun vrije tijd zijn zij gericht op de wensen en het
welzijn van anderen, het zogeheten emotiewerk.104 Maar
ook veel mannen geven aan dat hun huidige situatie
niet ideaal is, omdat zij nu minder betrokken zijn bij de
opvoeding van en zorg voor hun kinderen en naasten en
aangeven dit wel te willen zijn.105
Dat vrouwen meer in deeltijd werken dan mannen,
haakt ook in op zowel de horizontale als de verticale
beroepssegregatie. Zo kennen stereotiep vrouwelijke
sectoren meer deeltijdbanen en stereotiep mannelijke
sectoren en leidinggevende functies meer voltijdbanen.
Voor veel vrouwen die te maken hebben met een hoge
combinatiedruk, werpt dit een extra barrière op om
een carrière in een stereotiep mannelijke sector na
te streven. Ook voor mannen die kostwinner van hun
gezin zijn, vormt dit een obstakel. Een deeltijdbaan in
een stereotiep vrouwelijke sector, waar de salarissen
bovendien gemiddeld lager liggen, zal namelijk
niet genoeg inkomen genereren om een gezin te
onderhouden.106 Daarnaast bouwen veel vrouwen
die in deeltijd werken minder snel werkervaring op,
waardoor ze minder snel promotie maken en hun
carrière dus ook minder snel verloopt.

Discriminatie

Genderstereotiepe verwachtingen ten opzichte van
mannelijke en vrouwelijke werknemers leiden tot
verschillende vormen van arbeidsdiscriminatie en
uitsluiting. Het moment dat mensen kinderen krijgen
is een belangrijk kantelpunt in de levensloop van
velen. Door het stereotype van de zorgende vrouw
en de werkende man, wordt het krijgen van kinderen
door werkgevers gezien als iets dat hoofdzakelijk
hun vrouwelijke werknemers aangaat en dus hun
arbeidscontinuïteit aantast. Onder vrouwen die
zwanger zijn of net een kind hebben gekregen, heeft
zelfs 43 procent met discriminatie op de werkvloer
of bij sollicitaties te maken. Jonge vrouwen in de
vruchtbare leeftijd krijgen bijvoorbeeld geen vast
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contract.107 Overigens hebben ook vrouwen die
(nog) geen plannen voor kinderen hebben te maken
met de verwachting dat zij die wel zullen krijgen en
daar ook de zorg voor gaan dragen. De impact van
zwangerschapsdiscriminatie beslaat dus een gehele
levensfase, en gaat niet over één kantelpunt op zich.
Naast zwangerschapsdiscriminatie leiden
genderstereotypen ook tot beloningsdiscriminatie.
Vaak wordt beweerd dat vrouwen niet of slecht
onderhandelen over hun salaris. Onderzoek toont
echter aan dat vrouwen wel degelijk onderhandelen,
maar minder vaak het gewenste resultaat
behalen.108 Dat laatste heeft wederom te maken
met de verwachting dat vrouwen zich bescheiden
opstellen.109 Een “te mannelijke” opstelling tijdens
onderhandelingen komt hen op kritiek te staan en
drijft hen paradoxaal genoeg verder af van hun doel.
Eenmaal ingeschaald aan het begin van hun carrière,
blijven vrouwen bovendien vaak hun hele levensloop
op achterstand ten opzichte van mannen, omdat bij een
verandering van functie of baan het salaris vaak wordt
vastgesteld op basis van het laatst verdiende loon.110

Loonkloof en economische
zelfstandigheid

De combinatie van beroepssegregatie, verdeling tussen
betaalde arbeid en onbetaalde zorg, en discriminatie
op de arbeidsmarkt heeft tot gevolg dat vrouwen
gemiddeld minder verdienen dan mannen. Zo ligt het
bruto uurloon van vrouwen in 2017 gemiddeld 15
procent lager dan dat van mannen. Binnen de overheid
is dit 7 procent, binnen het bedrijfsleven zelfs 19
procent.111 Dit wordt de ongecorrigeerde loonkloof
genoemd. Deze beschrijft de feitelijke verschillen in
de samenleving. Van een aantal factoren staat vast
dat zij de beloningsverschillen tussen vrouwen en
mannen beïnvloeden, waaronder bovengenoemde
gevolgen van genderstereotypering. Wanneer
wordt gecorrigeerd voor enkele van zulke factoren,
zoals onder andere beroepssector, functieniveau,
opleiding en werkervaring, spreekt men van de
gecorrigeerde loonkloof. Die ligt binnen de overheid
op 5 procent en binnen het bedrijfsleven op 7
procent.112 Dit onverklaarde beloningsverschil bevat
beloningsdiscriminatie en andere onbekende of niet
meegenomen factoren.
De loonkloof beschrijf de beloningsverschillen tussen
vrouwen en mannen per uur. Dit zegt dus niets over
het feit dat zij per week gemiddeld minder uren
werken (vanwege de lagere arbeidsparticipatie en
deeltijdwerk), waardoor zij feitelijk sowieso minder
verdienen. Samen met de loonkloof zorgt de gemiddeld
lagere arbeidsduur per week van vrouwen er dus voor

dat de economische zelfstandigheid en financiële
onafhankelijkheid onder vrouwen lager liggen dan
die onder mannen. Iemand wordt als economisch
zelfstandig gezien wanneer men tenminste 70 procent
van het wettelijk netto minimumloon verdient, en als
financieel onafhankelijk wanneer het tenminste 100
procent hiervan betreft. In 2017 was 60 procent van
de vrouwen en 79 procent van de mannen economisch
zelfstandig.113

Tot slot hebben de loonkloof en de kortere arbeidsduur
per week van vrouwen tot gevolg dat vrouwen ook
gemiddeld minder pensioen opbouwen dan mannen.
Het inkomensverschil na pensionering ligt hierdoor op
46 procent.114

CONCLUSIE
Genderstereotypering heeft omvangrijke gevolgen gedurende de gehele levensloop, in zowel
het onderwijs als op de arbeidsmarkt en voor de verhouding tussen werk en zorg. Zoals blijkt
uit de gevolgen bij bijvoorbeeld de profiel- en opleidingskeuze en de doorstroom naar en op
de arbeidsmarkt, beperken genderstereotypen de mogelijkheid voor mensen om in vrijheid
eigen keuzes te maken en zelf invulling te geven aan de eigen wensen en voorkeuren. In plaats
daarvan zijn normen en verwachtingen van mensen zelf en anderen van grote invloed op cruciale
kantelmomenten in iemands carrière. Dit leidt ertoe dat mannen en vrouwen vaak een andere
weg bewandelen. Daarbij delven vrouwen structureel het onderspit, wat blijkt uit de loonkloof
en cijfers over economische zelfstandigheid en financiële onafhankelijkheid. Maar ook mannen
hebben beperkt de mogelijkheid om betrokken te zijn bij hun kinderen en naasten. Bovendien
leiden genderstereotypen ertoe dat veel talent onopgemerkt of onbenut blijft, waar ook
werkgevers door worden benadeeld. Deze gevolgen vragen om strategieën voor het doorbreken
van genderstereotypering. Deze zullen in het volgende hoofdstuk aan bod komen.
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4 STRATEGIEËN OM

GENDERSTEREOTYPERING
TE DOORBREKEN

In de vorige twee hoofdstukken is beschreven hoe genderstereotypen
ontstaan, hoe ze werken en wat de gevolgen van genderstereotypering
zijn in werk, zorg en onderwijs. Dit hoofdstuk gaat in op de strategieën die
er zijn om genderstereotypering te doorbreken. Zoals in hoofdstuk 2 al is
aangegeven werkt genderstereotypering op individueel, institutioneel en
maatschappelijk niveau, en beïnvloeden en versterken deze niveaus elkaar.
Daarom is het van belang om op al deze niveaus strategieën in te zetten om
genderstereotypering te doorbreken.
Het doorbreken van genderstereotypering op
individueel niveau is mogelijk, maar wordt bemoeilijkt
en heeft gering effect wanneer instituties en
maatschappelijke denkbeelden niet meebewegen.
Andersom is het ook zo dat institutionele voorzieningen
en ondersteuning om genderstereotypering te
doorbreken weinig nut hebben als individuen hier geen
gebruik van maken. Wanneer individuen geen noodzaak
zien om ze te veranderen, zullen stereotiepe normen
blijven bestaan. In dit hoofdstuk wordt een overzicht
gegeven van de strategieën die zijn ontwikkeld om
genderstereotypering te doorbreken.

Buiten de lijntjes kleuren:
“foutjes” in de reproductie

Voordat wij ingaan op doelgerichte manieren om
genderstereotypen te doorbreken, is het belangrijk
om te vermelden dat gendernormen en stereotypen,
hoe star ze soms ook lijken, onherroepelijk veranderlijk
zijn. Volgens het mechanisme van reproductie, dat
genderstereotypen in stand houdt, moeten stereotypen
namelijk constant herhaald en bevestigd worden om
te kunnen voortbestaan. Deze herhaling en bevestiging
verloopt echter lang niet altijd “perfect”. Wanneer
mensen, bewust of onbewust, buiten de lijntjes kleuren
en niet volledig aan een stereotype voldoen, zal het
stereotype na verloop van tijd langzaam veranderen. Er
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is dan sprake van kleine “foutjes” in de reproductie.115
Er is wel een risico dat zich voordoet bij het doorbreken
van stereotypen, zowel wanneer dit “natuurlijk”
verloopt doordat mensen buiten de gebaande paden
treden, als wanneer hier bewust op wordt ingezet
in interventies. Wanneer iemand namelijk sterk
afwijkt van een stereotype, wordt die al snel gezien
als een uitzondering op de regel—als een token.
Er is dan sprake van tokenisme.116 Doordat iemand
in zo een geval als uitzondering wordt gezien, lijkt
deze persoon voor veel mensen de regel juist te
bevestigen, wat bestaande stereotypen versterkt. Dit
doet zich bijvoorbeeld voor wanneer een vrouwelijke
leidinggevende door haar collega’s wordt weggezet
als atypische vrouw, omdat “echte vrouwen” geen
leiding zouden kunnen geven. Wanneer anderen haar
niet als typische vrouw beschouwen, maar eerder
als zogeheten subtype van de categorie “vrouw”,
wordt dit ook wel aangeduid als het hierop lijkende
mechanisme van subtyping.117 Om dit te voorkomen
kunnen stereotypen dus beter met kleine stapjes
weerlegd worden, door bijvoorbeeld een man die
huisvader is als een “gewone” man te presenteren, die
op andere terreinen wel aan de stereotypen voldoet.
Het wordt dan namelijk lastiger om deze persoon nog
als uitzondering weg te zetten.118 Paradoxaal genoeg
betekent dat dus dat soms een deel van een stereotype
juist bevestigd moet worden om een ander deel te
kunnen doorbreken. Overigens wil dat niet zeggen dat
mensen daarom moeten worden gecorrigeerd wanneer
zij van zichzelf al in meerdere opzichten sterk afwijken
van de stereotypen, wat hun individuele keuzevrijheid
juist ernstig zou aantasten.

Inzetten op verandering: voorbeelden van
interventies
Naast het veranderen van het patroon van reproductie
zijn er ook initiatieven die bewust inzetten op
het doorbreken van genderstereotypering. De
strategieën richten zich vaak op het doorbreken van
genderstereotypering op individueel niveau, maar
er zijn ook initiatieven op institutioneel vlak die (de
gevolgen van) genderstereotypering willen doorbreken.
De strategieën op het culturele en maatschappelijke
vlak bestaan vaak uit faciliterende maatregelen om op
individueel niveau genderstereotypen te doorbreken
en de heersende beeldcultuur te veranderen. Voor
het doorbreken van genderstereotypen op de langere
termijn is een integrale aanpak belangrijk, waarbij
verschillende typen interventies gecombineerd en
gefaseerd worden ingezet.

Rolmodellen

Een belangrijk type interventie op individueel niveau
is de inzet van rolmodellen. Rolmodellen zijn personen
die voor anderen als voorbeeld dienen bij het maken
van eigen keuzes. Dit kunnen mensen uit iemands
directe omgeving zijn, maar ook personen die verderaf
staan, personen uit de media, of fictieve of ingebeelde
personages. Rolmodellen spelen in op het zelfconcept
van mensen: wanneer zij zich met een rolmodel
kunnen identificeren, beïnvloedt dit ook wat zij zelf
willen en denken te kunnen. Wanneer een rolmodel
een counterstereotype representeert, zullen mensen
die zich met dit rolmodel kunnen identificeren worden
aangespoord om zelf ook stereotype-doorbrekende
keuzes te maken. Rolmodellen dragen hierdoor ook bij
aan het doorbreken van stereotiepe beeldvorming op
maatschappelijk/cultureel niveau.
Onderzoek laat zien dat interventies met rolmodellen
in de klas een stereotype-doorbrekend effect hebben
op kinderen en jongeren119 en de keuzevrijheid van
jongeren met betrekking tot studie- en beroepskeuze
vergroten. Identificatie door de doelgroep met een
rolmodel is een vereiste voor een effectieve interventie.
Voor jongeren is een studiekeuze in feite ook een
identiteitskeuze.120 Wanneer een rolmodel erin slaagt
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genderstereotypen met betrekking tot het zelfconcept
van jongeren te doorbreken, zullen zij bij hun
studiekeuze dus vaker voor stereotype-doorbrekende
opties open staan. Ter bevordering van identificatie
is het raadzaam om stereotypen met kleine stapjes
te doorbreken en rolmodellen in te zetten die niet op
meerdere vlakken sterk afwijken van de heersende
stereotypen.121
Meerdere confrontaties met counterstereotypen over
een langere periode zijn effectiever dan eenmalige of
korte confrontaties.122 Maar ook bij interventies met
een langere looptijd verdwijnen de effecten met de
tijd. Het is daarom belangrijk om een interventie op
een strategisch moment in te zetten om de keuzes
van jongeren daadwerkelijk te beïnvloeden: ruim
voordat een keuze voor bijvoorbeeld een profiel of
vervolgopleiding feitelijk wordt gemaakt, maar niet té
lang van tevoren.123
Bij de inzet van rolmodellen om stereotypen te
doorbreken behoeven een aantal punten aandacht.
Voor jongvolwassen vrouwen bestaat het risico dat een
korte interventie averechts werkt wanneer zij zich niet
voldoende kunnen identificeren met een rolmodel.124 In
dat geval krijgen zij het idee dat het onhaalbaar is om
dit rolmodel zelf te evenaren. Daarnaast is persoonlijk
contact met een rolmodel is niet perse een vereiste.125
Het zien van vrouwelijke rechters, wetenschappers en
andere rolmodellen heeft invloed op de onbewuste
opvattingen van vrouwen over vrouwen als groep. Ook
leidt het inzetten van rolmodellen binnen één domein
niet automatisch tot het doorbreken van stereotypen
binnen een ander domein.126 Bovendien blijkt dat het
averechts werkt om bij de inzet van rolmodellen alleen
in te zetten op bewustwording. Het bewustzijn dat
een rolmodel met discriminatie te maken krijgt kan
ook een extra obstakel vormen om zelf stereotypedoorbrekende keuzes te maken.127

Opvoeders: ouders en docenten

Personen zoals ouders en docenten spelen een grote
rol bij de ontwikkeling van het zelfconcept en gedrag
van jongens en meiden.128 Hoewel gender-conform
gedrag nog altijd vaker wordt beloond dan gender-nonconform gedrag,129 spelen opvoeders, zoals ouders en
docenten, een belangrijke rol in het veranderen van
dit mechanisme. Als rolmodel kunnen zij inspireren en
keuzes die niet overeenkomen met genderstereotiepe
verwachtingen stimuleren.
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Daarnaast is het verspreiden van kennis en informatie
cruciaal als motor voor gedragsverandering. Door het
uitdelen van informatiefolders, via ouderavonden
of carrière- en studiebeurzen kunnen ouders
en leerlingen geïnformeerd worden over wat
verschillende vakgebieden te bieden hebben voor de
carrièremogelijkheden van hun kinderen, waardoor zij
gemotiveerd raken om dit ook als keuzemogelijkheid
bij hun kind op het netvlies te krijgen.130 Een andere
manier om genderstereotiepe keuzes te doorbreken
is door strategisch in te spelen op de studiekeuze van
de oudere broer of zus: er is een grote kans dat een
jongere broer of zus meegaat in die keuze.131
Als docenten gender gebruiken om leerlingen te
categoriseren, blijken genderstereotypen onder
basisschoolleerlingen versterkt te worden.132 Dat
blijkt uit een onderzoek waarin kinderen vier
weken lang zo veel mogelijk werden opgesplitst
in een groep jongens en een groep meiden. Zo
zaten beide groepen gescheiden van elkaar in
dezelfde klas, werden hun werkstukken op twee
verschillende plekken tentoongesteld, en sprak
de leraar de kinderen zo veel mogelijk aan op hun
gender door het bijvoorbeeld te hebben over “alle
jongens” of “een van de meiden”. Aan de hand van
een vragenlijst over onder andere de beroepen
die mannen en vrouwen kunnen uitoefenen, bleek
vervolgens dat deze kinderen (met name de kinderen
met onderontwikkelde categorisatievaardigheden)
veel meer in genderstereotypen dachten dan de
kinderen in de controlegroep. In die controlegroep
werden kinderen gedurende vier weken namelijk niet
verdeeld in groepen, maar enkel individueel en bij
naam genoemd, en werd gender op geen enkele wijze
expliciet benoemd.
Het wegnemen van gender als functionele categorie
betekent echter niet dat gender daarmee volledig
genegeerd moet worden. In kleuterklassen blijkt
dat de genderblinde benadering ruimte laat aan
bestaande genderstereotypen en ingewikkeld is voor
kinderen, omdat veel van hun vragen onbeantwoord
blijven.133 In plaats daarvan kunnen docenten beter
bewust omgaan met genderstereotypen. Ze kunnen
kinderen bevestiging geven wanneer zij op eigen
initiatief afwijken van normen en genderstereotypen
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en wanneer zij experimenteren met verschillende
genderrollen. Ook kunnen ze zelf actief kinderen
aanmoedigen om stereotypen te doorbreken in
hun gedrag, bijvoorbeeld door in te grijpen in het
spel van kinderen en te suggereren dat een jongen
de moeder kan spelen. Op deze manieren worden
genderstereotypen dus niet bevestigd of genegeerd,
maar juist doorbroken.
Het doorbreken van genderstereotypen op deze
manier blijkt echter lastig te zijn bij de stilste meiden
die gewend zijn een ondergeschikte rol te spelen.134
Zogeheten compensatiepedagogiek kan daarbij helpen,
door meiden meer te trainen op autonomie en jongens
op sociale vaardigheden.135
Mensen met counterstereotiepe interesses en
vaardigheden (bijvoorbeeld vrouwen die goed
zijn in wiskunde of techniek) zijn meer geneigd
om gedrag te vertonen dat niet overeenkomt
met genderstereotypen.136 Het is van belang dat
opvoeders hen extra stimuleren in het maken van
counterstereotiepe keuzes en in het volharden van de
gemaakte keuze in opleiding en beroep. Een bijkomend
voordeel is dat mensen die “tegen de stroom in
zwemmen” een rolmodel kunnen worden voor andere
mensen die een gender non-conforme opleiding of
baan overwegen.
Tot slot kunnen docenten zorgen dat dat hun lessen
goed aansluiten bij de interesses van jongeren, om
zo meiden te interesseren voor STEM of jongens
voor de zorg. Zo blijken meiden een voorkeur te
hebben voor design en het bedenken van oplossingen
voor sociaal relevante problemen. Jongens geven
in techniekonderwijs meer de voorkeur aan
bouwactiviteiten, met gebruik van machines, los van
maatschappelijk nut.137 Docenten kunnen getraind
worden om hun lessen zo in te richten dat ze een meer
diverse inhoud hebben, waarbij aansluiting is bij de
interesses van zowel meiden als jongens.

Stereotype threat

Een andere manier om de gevolgen van stereo
typering in het onderwijs te doorbreken is door het
aanpakken van stereotype threat. Een concrete manier
om wiskundeangst bij meiden te ondervangen is door
boven een wiskundetest een tekst toe te voegen
waarin staat dat uit onderzoek blijkt dat mannen en
vrouwen niet verschillen op het gebied van wiskundige
vaardigheden en even goed op deze test presteren.138

Uitwisseling: inleving en netwerken

Om genderstereotypering op institutioneel niveau
te doorbreken, kan er binnen en buiten bedrijven
in groepen en trainingen gesproken worden over
obstakels en kwesties die mensen tegenkomen als
gevolg van genderstereotypering.139 In het contact
met mensen uit een andere groep is het belangrijk
om wederzijdse empathie tot stand te laten komen. Je
inleven in de ander blijkt te helpen bij het verminderen
van een stereotype. Het vormen van allianties,
waarbij mensen uit meerderheidsgroepen supporters
worden van minderheidsgroepen, is hiervan een goed
voorbeeld.140 Op scholen kan dit bijvoorbeeld door het
oprichten van een GSA-netwerk (Gender & Sexuality
Alliance). Wanneer inleving en empathie niet de insteek
zijn, is een positieve invloed minder duidelijk en kan
contact soms juist stereotypen vergroten.141
Ook netwerken tussen leden van een minderheidsgroep
onderling kunnen een belangrijke bijdrage leveren.
Hierbinnen kunnen ze elkaar ondersteunen: op mentaal
gebied, door ervaringen te delen of door manieren te
delen om met discriminatie om te gaan. Waar zulke
netwerken bij kunnen dragen aan empowerment, kan
mentoring dat ook binnen een-op-een-situaties.
Verzet tegen voorgenomen verandering kan ook
positief worden aangewend om genderstereotypering
te doorbreken. Zo kan kritiek op het instellen van een
genderquotum met betrekking tot de kwaliteit van
de kandidaten en de eerlijkheid en transparantie van
de procedure leiden tot een discussie in hoeverre in
de huidige situatie aan deze criteria worden voldaan.
Hiermee worden onderliggende gendernormen en
-stereotypen zichtbaar en bespreekbaar.142

Doorbreken van culturele stereotypen

Om op cultureel en maatschappelijk niveau
genderstereotypering te doorbreken is overheidsbeleid
van belang. Dit kan de voorwaarden scheppen
om counterstereotiep gedrag te ondersteunen of
te bevorderen, en hiermee de culturele invulling
van genderstereotypen veranderen. Zo toont
onderzoek naar vaderschapsverlof143 en de werk/
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zorg-verdeling tussen mannen en vrouwen144
dat attitudeveranderingen vanzelf volgen na een
verandering van beleid.
Beleid tot het verkleinen van de beloningsverschillen
tussen de beter betaalde “mannenberoepen” (zoals
de ICT) en de slechter betaalde “vrouwenberoepen”
(zoals basisonderwijs en zorg) kan behulpzaam
zijn in het verminderen van de horizontale
gendersegregatie op de arbeidsmarkt en daarmee op
het doorbreken van genderstereotiepe “mannen-” en
“vrouwenberoepen”.145
Om een gelijkere werk/zorg-verdeling binnen gezinnen te
bevorderen, zouden sociale partners en overheid beleid
moeten maken dat het wisselen tussen voltijd en deeltijd
werk flexibiliseert in alle beroepssectoren. Momenteel
is het voor mannen bijzonder moeilijk om in deeltijd
te werken wanneer zij werkzaam zijn in stereotiep
mannelijke sectoren, terwijl het in stereotiep vrouwelijke
sectoren vaak beter mogelijk is om te schakelen tussen
voltijd en deeltijd. Hierdoor worden mannen belemmerd
in het incorporeren van zorgtaken in hun werkweek.146
Het onderwijssysteem zou het voor scholieren makkelijker
moeten maken om hun profielen en hoofdvakken te
wijzigen, zodat zij meer ruimte krijgen in keuzes voor
vervolgopleiding en carrière. Het blijkt namelijk dat
wanneer kinderen op relatief jonge leeftijd keuzes moeten
maken over studierichting (bijvoorbeeld de profielkeuze)
gendersegregatie wordt versterkt. Dit blijkt causaal te
relateren tot gendersegregatie op de arbeidsmarkt, in
het bijzonder wanneer inhoudelijke studiekeuzes moeilijk
omkeerbaar zijn.147 In Nederland geldt dit voor de
profielkeuze Cultuur en Maatschappij in sterke mate.148
Vooral in de (massa)media worden genderstereotypen
gereproduceerd en in stand gehouden door
beelden en taalgebruik. De media kunnen bijdragen
aan het doorbreken hiervan door de scheve
situatie te becommentariëren149 of door juist
beelden te laten zien die counterstereotiep zijn.
Nederlandse fictieve televisiemedia lijken zich
bijvoorbeeld echter te verzetten tegen veranderende
genderrollen. Als institutie zijn de media hiermee
overwegend conservatief en gaan zij niet snel mee
in maatschappelijke veranderingen – laat staan
dat tv-media zelf een motor voor revolutie zouden
zijn.150 Toch blijkt dat goede voorbeelden van
vrouwelijke wetenschappers op televisie (met name
in wetenschapsshows voor kinderen), maar ook
rolmodellen in de familie (ouders in STEM) en op school
(leraren, mentoren) erg belangrijk zijn in het positief
beïnvloeden van de keuzes die jonge vrouwen maken
voor een opleiding en uiteindelijk beroep in STEM.151
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Aandachtspunten

Bij het doorbreken van genderstereotypen is het
belangrijk om een aantal aspecten in het oog te
houden. De eerste stap die vaak gezet moet worden
is bewustwording over het bestaan en de gevolgen
van genderstereotypen en genderstereotypering. Dit
is op individueel niveau van belang, maar het biedt
geen concrete handvatten om genderstereotypen
te doorbreken. Bewustwording op zichzelf
activeert stereotypen in iemands hoofd, waardoor
bewustwording zonder vervolgstappen averechts
kan werken.152 Bovendien kan het benoemen van
bestaande gevolgen van genderstereotypering leiden
tot instandhouding van het stereotype omdat het
onaantrekkelijk wordt om deze te doorbreken. Zo kan
de realisatie dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn
in de techniek ertoe leiden dat sommige meiden juist
niet voor STEM kiezen omdat ze het idee krijgen dat ze
vaker gediscrimineerd zullen worden.153

Een tweede gevaar is dat interventies zich met name
richten op vrouwen. Het is van belang dat jongens
en mannen ook bekend raken met de obstakels die
vrouwen moeten overbruggen in man-gedomineerde
beroepen en kennis nemen van de onprettige
ervaringen die vrouwen kunnen hebben wanneer zij
in een stereotiep mannelijke studie- of werkdomein
begeven.154 De andere kant van de medaille is dat,
door de mannelijke norm in de maatschappij, gender
transgressie door jongens een stuk minder wordt
geaccepteerd dan dat voor meiden.155 Zo is er vaak
minder steun voor actie om mannen in stereotiepe
vrouwenberoepen te krijgen dan om vrouwen in
stereotiepe mannenberoepen te krijgen.156
Een laatste vraag is of er expliciet een issue moet
worden gemaakt van gender in mediarepresentatie, of
dat het juist averechts wanneer gender expliciet wordt
benoemd of geproblematiseerd. Verscheidene studies
tonen immers aan dat stereotypen het meest effectief
worden weerlegd wanneer mensen ondertussen
met andere dingen bezig zijn dan het nadenken over,
bespreken óf verdedigen van genderstereotypen.157
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5 CONCLUSIE
In dit rapport is getracht de bestaande kennis over genderstereotypering in
werk, zorg en onderwijs in kaart te brengen op basis van wetenschappelijk
literatuuronderzoek. Om daartoe te komen, hebben wij gekeken naar de
oorzaken en mechanismen van genderstereotypering; de gevolgen ervan in werk,
zorg en onderwijs; en manieren om stereotypen en hun gevolgen te doorbreken.
Kijkend naar de oorzaken en mechanismen van
genderstereotypering blijkt dat de wisselwerking tussen
individuen en hun context een belangrijke rol speelt.
Op cultureel niveau geldt dat het geloof in bepaalde
genderstereotypen breed maatschappelijk wordt
gedragen, zoals het stereotype dat mannen van nature
beter zouden zijn in techniek en vrouwen zorgzaam zijn
aangelegd. Deze stereotypen beïnvloeden het idee van
mensen over wie zij zelf zijn, wat zij willen en wat zij
denken te kunnen. Daarmee beïnvloeden stereotypen
ook hun individuele keuzes en gedrag: mannen kiezen
vaker voor technische opleidingen en beroepen,
vrouwen voor opleidingen, beroepen en rollen (binnen
het gezin) waarin de zorg voor anderen centraal staat.
Zodoende raken genderstereotypen geïnstitutionaliseerd
in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Ook zullen
individuen van elkaar verwachten dat zij zich gedragen
volgens stereotypen, spreken ze elkaar erop aan
wanneer zij hiervan afwijken, en worden deze
stereotypen overgedragen op kinderen vanuit hun
omgeving. Wanneer een stereotype vervolgens maar
vaak genoeg wordt herhaald en de geïnstitutionaliseerde
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gevolgen dit reflecteren, draagt dat vervolgens weer
bij aan de beeldvorming en het culturele geloof dat dit
stereotype juist is. De wisselwerking tussen context en
individu is daarmee rond.
Hoewel genderstereotypen op dagelijkse basis worden
herhaald, komen de gevolgen ervan op het gebied
van werk, zorg en onderwijs in grote mate tot stand
op kantelpunten: belangrijke keuzemomenten in de
levensloop van mensen. De invloed van stereotypen
onder ouders, docenten en in onderwijsmateriaal
leidt ertoe dat jongens en meiden bij hun profielkeuze
geneigd zijn een stereotiep pad te volgen. Dit zet zich
voort op het moment dat jongeren en jongvolwassenen
kiezen voor een vervolgopleiding en daarna al dan niet
doorstromen naar de arbeidsmarkt. Bovendien stroomt
een deel van de jongeren en jongvolwassenen alsnog
uit om daarna een meer stereotiepe levensloop te
bewandelen, ondanks eerder tegen genderstereotypen
in te zijn gegaan. Het resultaat is dat technische
opleidingen en beroepen worden gedomineerd door
jongens en mannen, terwijl opleidingen en beroepen

op het gebied van maatschappij, zorg en welzijn
een meerderheid aan meiden en vrouwen kennen.
Ook wordt van vrouwen vaak verwacht dat zij zorg
dragen voor kinderen, naasten en het huishouden,
wat zij inderdaad vaker dan mannen doen. Hierdoor
werken vrouwen aanzienlijk vaker dan mannen
in deeltijd, verloopt hun carrière minder snel, en
vervullen ze minder vaak een leidinggevende functie.
Verder leiden stereotypen ook tot (vaak onbewuste)
discriminatie, zoals zwangerschapsdiscriminatie en
beloningsdiscriminatie. Het resultaat is dat vrouwen
per uur gemiddeld minder verdienen dan mannen
en daardoor bovendien minder pensioen opbouwen.
Deze ongelijkheid wordt dus ook na het starten op
de arbeidsmarkt telkens versterkt door de keuzes
die mensen (kunnen) maken op kantelpunten in hun
verdere levensloop, zoals het gaan samenwonen met of
scheiden van een partner, het krijgen van kinderen, het
wisselen van baan of werkloos raken, en het moment
dat ouders of naasten (mantel)zorg nodig hebben.
Het doorbreken van stereotypen zal logischerwijs
moeten inspelen op de wisselwerking tussen individu
en context, en op de kantelmomenten waarop de
gevolgen voor werk, zorg en onderwijs zich voltrekken.
Hoewel stereotypen vanzelf langzaamaan veranderen
met de tijd, zijn er diverse strategieën en concrete
interventies die hier bewust op inzetten. Op individueel
niveau kunnen opvoeders (ouders maar ook docenten)
inspelen op kinderen en jongeren. Rolmodellen kunnen
worden ingezet op strategische momenten, bijvoorbeeld
rond het keuzemoment voor een vervolgopleiding.
Ook het tegengaan van stereotype threat zet in op
individuen. Op institutioneel niveau kunnen contact

en uitwisseling tussen verschillende groepen bijdragen
aan het doorbreken van stereotypering, bijvoorbeeld
in het onderwijs of op de werkvloer. Ook netwerken
of mentoring onderling tussen leden van een
minderheidsgroep kan een positieve bijdrage leveren.
Op maatschappelijk niveau is het vooral belangrijk om
beleid te maken dat de voorwaarden schept die het
doorbreken van genderstereotypering mogelijk maken,
en om in te zetten op counterstereotiepe beeldvorming.
Het is daarbij belangrijk om rekening te houden
met tokenisme en andere mogelijke risico’s die zich
voordoen.
Onderzoek dat genderstereotypering vanuit een
intersectioneel perspectief bekijkt, is er slechts
beperkt. Veel onderzoeken zeggen weinig of niets
over andere achtergrondkenmerken van hun
onderzoeksgroep naast gender, of benoemen dit
zonder het op te nemen in hun analyse. Uit de
studies die wel naar andere dimensies zoals ras/
etniciteit kijken, blijkt echter dat veel kennis over
genderstereotypen en de gevolgen ervan met name
van toepassing is op witte personen, terwijl sommige
genderstereotypen niet, in mindere mate, sterker of
op een andere manier gelden voor mensen van kleur.
Veel interventies lijken dit bovendien over het hoofd te
zien. Het staat vast dat het belangrijk is om ook andere
dimensies mee te nemen om stereotypering in zijn
volledigheid op een effectieve manier tegen te gaan.
Op basis van deze conclusies formuleren wij in het
volgende hoofdstuk aanbevelingen aan beleidsmakers,
werkgevers en het onderwijs om genderstereotypering
en de gevolgen ervan tegen te gaan.
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6 AANBEVELINGEN

Onderwijs

De verzamelde inzichten uit dit rapport geven aanleiding tot een aantal
aanbevelingen die het onderwijs, werkgevers en de overheid kunnen
helpen bij het doorbreken van genderstereotypering en de gevolgen ervan.
Hieronder volgen eerst een aantal algemene aanbevelingen, met daarna een
aantal aanbevelingen gericht aan deze specifieke groepen.
ALGEMENE AANBEVELINGEN
  Zet in op bewustwording van genderstereotypering, maar ga ook altijd een stap verder dan dat.
Enkel bewustwording kan stereotypen juist oproepen en averechts werken. Bied daarom altijd
ook counterstereotypen en alternatieven aan.
  Doorbreek genderstereotypen met kleine stapjes en probeer dit waar mogelijk op impliciete
wijze te doen. Dit voorkomt dat counterstereotiepe rolmodellen of voorbeelden wordt weggezet
als token.
  Focus niet alleen op vrouwen, maar ook op mannen en stereotypen over mannelijkheid. Het is
voor mannen vaak moeilijker om buiten de gebaande paden te treden dan voor vrouwen.
  Erken de complexiteit van stereotypering om deze succesvol te kunnen doorbreken. Richt
je daarom op mensen in al hun diversiteit, door ook dimensies zoals ras/etniciteit, seksuele
identiteit, sociaaleconomische status en leeftijd mee te nemen bij het aanpakken van
genderstereotypering.
  Zet interventies zoals trainingen en rolmodellen in. Focus daarbij niet alleen op individuen, maar
ook op de sociale dynamiek tussen mensen onderling en hun omgeving. Zorg voor voldoende
financiële middelen om interventies te evalueren en vervolgens door te ontwikkelen.

Maatregelen om genderstereotypering in het onderwijs tegen te gaan zijn belangrijk, omdat socialisatie vooral
tijdens de jeugd en al vanaf zeer jonge leeftijd plaatsvindt. Bovendien doen zich tijdens deze levensfase een aantal
belangrijke kantelpunten voor, zoals de profielkeuze, de keuze voor een vervolgopleiding, en de doorstroom vanuit
het onderwijs richting de arbeidsmarkt. Zowel op beleidsniveau als in de klas kunnen stappen worden genomen om
genderstereotypering en de gevolgen ervan te doorbreken.

AANBEVELINGEN ONDERWIJSBELEID EN -MATERIAAL
  Neem genderstereotypering op in het onderwijscurriculum, van basisschool tot mbo, hbo en
universiteit. Train docenten en ouders/verzorgers om als opvoeder genderstereotypering tegen
te gaan.
  Maak het voor scholieren makkelijker om hun profielkeuze te wijzigen, of stel de profielkeuze uit
naar latere leeftijd. Wanneer kinderen al op jonge leeftijd onomkeerbare keuzes moeten maken
over hun profiel- en studierichting, werkt dit gendersegregatie in de hand.
  Zorg voor meer representatie van vrouwen en minderheden in schoolboeken. Representeer
mannen en vrouwen bovendien anders: geeft ze counterstereotiepe rollen en een grotere
diversiteit aan uitgebeelde beroepen. Let erop dat deze mannen en vrouwen ook divers zijn wat
betreft ras/etniciteit en seksuele identiteit.

AANBEVELINGEN DOCENTEN
  Bied counterstereotiepe rolmodellen aan, met wie leerlingen van verschillende achtergronden
zich gemakkelijk kunnen identificeren. Zet deze herhaaldelijk en op de juiste momenten in,
voorafgaand aan belangrijke kantelpunten zoals een profiel- of opleidingskeuze.
  Benadruk dat meiden net zo veel technische vaardigheden hebben als jongens en dat jongens
net zo zorgzaam (kunnen) zijn als meiden. Voeg bij toetsen een begeleidende tekst toe waarin
staat dat uit onderzoek blijkt dat mannen en vrouwen gemiddeld even goed presteren op het
getoetste onderwerp (bijvoorbeeld wiskunde) om stereotype threat tegen te gaan.
  Moedig kinderen op impliciete wijze aan om genderstereotypen te doorbreken in hun spel
en gedrag. Train meiden meer op het ontwikkelen van autonomie en jongens op sociale
vaardigheden.
  Zet extra in op leerlingen en studenten met vaardigheden die tegen genderstereotypen ingaan,
om hen te stimuleren daadwerkelijk te kiezen voor een counterstereotype loopbaan.
  Richt lessen in met een meer diverse inhoud, die aansluit bij bestaande interesses van zowel
meiden als jongens. Denk bijvoorbeeld aan aandacht voor de maatschappelijke toepassing van
techniek.
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Werkgevers

Op de arbeidsmarkt moeten nog flinke stappen gezet worden als het gaat om beroepssegregatie, de verdeling
tussen werk en privé, en discriminatie. Werkgevers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het doorbreken van
genderstereotypering, wat daaraan ten grondslag ligt. Daarmee spelen ze een faciliterende rol voor individuen bij het
maken van stereotype-doorbrekende keuzes, of sporen ze hen hier zelfs toe aan. Ook dragen ze bij aan het veranderen
van de beeldvorming op maatschappelijk niveau.

AANBEVELINGEN WERKGEVERS

Overheid

De overheid kan een faciliterende rol spelen bij het doorbreken van genderstereotypering en de gevolgen ervan door
de juiste randvoorwaarden te creëren. Maatregelen die op structureel niveau worden genomen, kunnen bijdragen aan
een normverandering. Dat sluit ook aan bij de voorbeeldfunctie die de overheid kan vervullen. Daarnaast vergroot dit
de keuzevrijheid van individuen, waaronder individuen die ook nu al counterstereotiepe keuzes willen maken maar dat
niet kunnen vanwege ontoereikende voorzieningen.

AANBEVELINGEN OVERHEID

  Creëer een inclusieve organisatiecultuur, waarin stereotiep vrouwelijke eigenschappen zoals
zorgzaamheid en sociale vaardigheden evenveel worden gewaardeerd als stereotiep mannelijke
eigenschappen. Alleen getalsmatige diversiteit is niet voldoende.

  Geef beide ouders evenveel verlof bij de geboorte van een kind en doe dit tegen volledige
doorbetaling, zodat het financieel toegankelijk is voor iedereen. Hiermee draagt de overheid als
norm uit dat de zorg voor kinderen een gedeelde verantwoordelijkheid is.

  Zorg ervoor dat gelijke waardering ook op financieel gebied geldt. Ga daarom de relatieve
onderbetaling van stereotiep vrouwelijke beroepen zoals de zorg en het (basis)onderwijs tegen
door de salarissen te verhogen.

  Zorg voor betaalbare en kwalitatief hoogwaardige kinderopvang-faciliteiten met ruime
openingstijden, zodat ook ouders die buiten reguliere kantoortijden werken hiervan gebruik
kunnen maken.

  Zorg voor contact en uitwisseling tussen groepen met verschillende achtergronden op de
werkvloer, bijvoorbeeld in trainingen en discussiegroepen, en neem empathie hierbij als
uitgangspunt. Geef minderheden op de werkvloer hiermee een stem.

  Stimuleer en faciliteer de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en werkgevers, zodat
zij deze scholieren en studenten kunnen helpen om hun weg te vinden naar relevante
counterstereotiepe werksectoren.

  Steun netwerken en mentoring waarbinnen leden van een minderheidsgroep elkaar
ondersteunen en ervaringen kunnen delen.

  Loop als overheid voorop bij het doorbreken van genderstereotypering in beeldvorming. Gebruik
counterstereotypen in overheidscommunicatie en -campagnes en ondersteun initiatieven die
stereotiepe beeldvorming in de media willen aanpakken.

  Maak deeltijdwerken beter mogelijk voor beroepen waarbij voltijd de norm is, waaronder
leidinggevende functies. Maak andersom ook voltijdwerken beter mogelijk voor beroepen
waarbij deeltijd de norm is.
  Maak flexibel werken beter mogelijk, om de balans tussen werk en privé voor zowel mannen
als vrouwen te verbeteren. Geef mannen hiermee het signaal dat het huishouden en zorg voor
kinderen en naasten gedeelde verantwoordelijkheden zijn, en dat ze daarvoor ook de ruimte
krijgen.

  Zorg voor een integrale aanpak en neem het doorbreken van genderstereotypering mee op alle
beleidsterreinen. Steun initiatieven die zich hiervoor inzetten binnen domeinen die buiten de
directe invloed van de overheid liggen.

  Formaliseer sollicitatieprocedures en salarisonderhandelingen om discriminatie door
genderstereotypering tegen te gaan. Zorg voor transparantie om verantwoordelijkheid hiervoor
te creëren.
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