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Dankwoord 
 
Toen ik als leerling in het vierde jaar secundair onderwijs de studierichting 

economie-talen volgde, kregen we een lezing over het tekort aan leerlingen in het 

STEM-onderwijs. Ook toen werd het belang van meer meisjes in STEM-

studierichtingen benadrukt. Dit is ondertussen negen jaar geleden. Sindsdien 

kreeg ik interesse in het onderwerp STEM en stelde ik mij de stereotiepe verdeling 

jongens en meisjes in bepaalde studierichtingen in vraag. Om deze reden ben ik 

ook heel tevreden dat ik dit onderzoek heb mogen en kunnen uitvoeren.   

 

Het schrijven van deze masterproef was een uitdaging die me alleen niet gelukt 

zou zijn. Via dit dankwoord wil ik iedereen bedanken die me geholpen en 

ondersteund heeft. In eerste instantie bedank ik graag mijn promotor, professor 

David Gijbels. Ik kreeg de ondersteuning die ik nodig had en kon steeds bij hem 

terecht met mijn vragen. Door zijn kritische bedenkingen en suggesties ben ik tot 

dit eindresultaat kunnen komen.  

 

Ook bedank ik graag Karen Verswijvel. Zij heeft me verder geholpen met al mijn 

vragen en ik kon steeds op haar rekenen voor extra hulp. Ze heeft me enorm op 

weg geholpen en mee helpen nadenken wanneer ik zelf even vastzat.  

 

Leergroepbegeleider Tine van Daal en de medestudenten uit de leergroep bedank 

ik graag voor de ondersteuning en om me te laten nadenken over het proces dat 

ik doorliep.    

 

Ook de wetenschapswinkel wil ik graag bedanken voor de ondersteuning van het 

proces. Zij zorgden ervoor dat mijn werk nagelezen werd op taalfouten en volgden 

mijn proces nauwgezet op.  

 

Graag bedank ik ook Katrien Bruggeman voor het onderwerp van deze 

masterproef. Ook haar inzichten en expertise in gender heeft ervoor gezorgd dat 

mijn masterproef met kritische blik bekeken kon worden.   

 

Als laatste bedank ik ook graag mijn ouders, vrienden, collega’s en partner voor 

het vertrouwen, de aanmoedigingen en de goede raad.   
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Samenvatting 
 
Het tekort van jongeren in STEM-studierichtingen is een bezorgdheid van de 

Vlaamse overheid. Indien er geen vervanging is voor de pensioengerechtigde 

technici, ingenieurs en wetenschappers zal de economische groei en de verdere 

ontwikkeling van de kennismaatschappij in Vlaanderen verhinderd worden. Om 

deze redenen heeft de overheid een STEM-actieplan ontwikkeld om tegen 2020 

meer jongeren te laten afstuderen in STEM-studierichtingen. Ook meer meisjes in 

STEM-studierichtingen laten afstuderen, is een aandachtspunt in het STEM-

actieplan. Een toename van het aandeel meisjes zal een globale toename van het 

aantal jongeren in STEM-studierichtingen kunnen bevorderen en zal er ook voor 

zorgen dat gendersegregatie op de arbeidsmarkt verminderd wordt. 

Gendersegregatie heeft namelijk negatieve gevolgen voor onze maatschappij en 

economie.  

 

Meer meisjes in STEM-studierichtingen is het centrale uitgangspunt van deze 

masterproef. In deze masterproef wordt dan ook bestudeerd, met het oog op het 

bovenstaande maatschappelijk belang of het informatiemateriaal omtrent STEM-

studierichtingen op de website Onderwijskiezer aantrekkelijk is voor meisjes. Dit 

wordt onderzocht door middel van kwalitatief onderzoek. Het gehanteerde 

taalgebruik van de omschrijvingen van de verschillende studierichtingen wordt 

bestudeerd aan de hand van taalmechanismen uit de brochure van STEMsters.  

 

Uit de resultaten is onder andere gebleken dat er tot op heden voornamelijk nog 

mannelijke functietitels en mannelijke adjectieven gebruikt worden in de 

omschrijvingen van STEM-studierichtingen op de website Onderwijskiezer. 

Nochtans kan genderstrategisch taalgebruik een positieve impact hebben op de 

studiekeuze van meisjes. Taalgebruik in omschrijvingen van studierichtingen heeft 

namelijk invloed op de interesse en aantrekkelijkheid van meisjes in STEM-

studierichtingen.  
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Perstekst 
 

Er is ruimte voor verbetering in het genderstrategisch taalgebruik van 
de website Onderwijskiezer 

 
Het tekort van jongeren in de zogenaamde STEM-studierichtingen is een 

bezorgdheid van de Vlaamse overheid. STEM staat voor Science, Technology, 

Engineering en Mathematics. Het blijvende tekort van leerlingen en meer in het 

bijzonder van meisjes in STEM-studierichtingen heeft negatieve gevolgen voor 

onze samenleving en economie. Shana Robberecht concludeert met haar 

masterproef dat genderstrategisch taalgebruik hierop mogelijk een antwoord kan 

bieden. Ze onderzocht of het taalgebruik in de omschrijvingen van STEM-

studierichtingen op de website Onderwijskiezer genderstrategisch is.  

 

Voor het schrijven van haar masterproef heeft Shana Robberecht, student 

opleidings- en onderwijswetenschappen, 60 omschrijvingen van STEM-

studierichtingen uit zowel het technisch secundair onderwijs als beroepssecundair 

onderwijs bestudeerd. De onderzochte omschrijvingen zijn afkomstig van de 

website Onderwijskiezer. Deze website is een vaak gehanteerd 

informatieinstrument bij studiekeuzebegeleiders. De onderzoekster wou nagaan of 

er reeds genderstrategisch taalgebruik gehanteerd wordt en de verhouding 

uitdrukken tussen het aandeel meisjes in STEM-studierichtingen en het 

gehanteerde taalgebruik. De aanleiding hiervoor was de persoonlijke interesse in 

gendergelijkheid en in het bijzonder in het tekort aan meisjes in STEM-

studierichtingen. Met dit onderzoek hoopt ze een aantal vaststellingen te doen met 

betrekking tot het gehanteerde taalgebruik op de website Onderwijskiezer.  

 

De meest opvallende bevindingen zijn dat er voornamelijk mannelijk 

geconnoteerde adjectieven gebruikt worden in de omschrijvingen en dat ook vaak 

geopteerd wordt om de taalkundig mannelijke functietitel van de toekomstige job 

te gebruiken. Een aantal aanbevelingen aan Onderwijskiezer worden geformuleerd 

in dit onderzoek. Deze aanbevelingen kunnen eenvoudig toegepast worden door 

de website Onderwijskiezer om zo bij te dragen om het aantal meisjes in STEM-

studierichtingen te verhogen. 

 

Meer weten? shana_robberecht@hotmail.com +32474339267 
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1. Inleiding 
 
Uit onderzoek blijkt dat een beperkt aantal Vlaamse jongeren afstudeert in STEM-

richtingen1 (STEM-actieplan, 2018). Om meer jongeren te laten afstuderen in 

STEM-richtingen tegen 2020 heeft de overheid een STEM-actieplan ontwikkeld 

(STEM-actieplan, 2018). Een toename van het aantal STEM-gediplomeerden is 

belangrijk omdat het toenemend aantal technici, ingenieurs en wetenschappers 

dat met pensioen gaat, vervangen zal moeten worden. Indien er geen vervanging 

komt, zal de economische groei en de verdere ontwikkeling van de 

kennismaatschappij in Vlaanderen verhinderd worden (Van den Berghe & De 

Martelaere, 2012).  

 

Naast het algemeen tekort aan jongeren binnen STEM, is ook de participatiegraad 

van vrouwen in STEM-richtingen momenteel laag (STEM-actieplan, 2018). In het 

secundair onderwijs in Vlaanderen bestaat 32,14% van de jongeren met een 

STEM-studiebewijs uit meisjes (STEM-monitor, 2018).   Organisaties erkennen 

eveneens dat er binnen de verschillende STEM-gebieden een tekort is aan 

geschoolde vrouwen waardoor het potentieel dat vrouwen kunnen bieden onbenut 

blijft (Fisher & Margolis, 2002).  

 

Een van de belangrijke doelstellingen uit het STEM-actieplan is om tegen 2020 een 

hogere vrouwelijke participatie in STEM-richtingen te verkrijgen (STEM-actieplan, 

2012). Het actieplan streeft ernaar om meer meisjes te laten uitstromen met een 

STEM-diploma, zowel in het hoger onderwijs als in het secundair onderwijs, tegen 

2020. Dit is essentieel omdat een toename van het aantal meisjes in STEM-

studiegebieden gendersegregatie op de arbeidsmarkt kan beperken. Deze 

beperking is noodzakelijk omdat gendersegregatie negatieve gevolgen heeft voor 

onze maatschappij en economie. Zo heeft het een negatieve impact op de 

ontwikkeling van competenties, kennis en sociale en persoonlijke vaardigheden 

van het individu. Het zorgt er bovendien voor dat er een minder competitieve 

arbeidsmarkt is en voor macro-economische instabiliteit (Ward, Lee, Baptist & 

Jackson, 2010). Een toename van meisjes in STEM-richtingen zal ook zorgen voor 

                                   
1 STEM: science, technology, engeneering, mathematics 
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een snellere algehele invulling van STEM-vacatures (Departement onderwijs en 

vorming, 2014).  

 

In het jaar 2015-2016 kon vastgesteld worden dat het percentage meisjes dat 

uitstroomt met een STEM-diploma rond de 30% schommelt. In het schooljaar 

2015-2016 stroomde 54,14% van de leerlingen in het algemeen secundair 

onderwijs (aso), 20,73% in het technisch secundair onderwijs (tso) en 36,57% in 

beroepssecundair onderwijs (bso) uit met een STEM-diploma. Voornamelijk in het 

tso- en het bso-onderwijs is er dus nog ruimte voor verbetering. Het aandeel van 

meisjes is zelfs in bepaalde tso- en bso-richtingen zeer tot extreem laag (STEM-

monitor, 2018). Zo zijn er volgens de STEM-monitor bijvoorbeeld nog geen meisjes 

terug te vinden in de volgende tso- en bso-richtingen: mecanicien personen- en 

lichte bedrijfswagens, plaatwerker, spuiter, tweewielers en lichte 

verbrandingsmotoren, bouwplaatsmachinist, metselaar, ruwbouw, 

ruwbouwafwerking, steen- en marmerbewerking, buitenschrijnwerker, 

houtbewerking-snijwerk, koelinstallaties, rijn- en binnenvaart, textiel, 

bouwtechnieken, maritieme technieken motoren, elektronische 

installatietechnieken en textielproductietechnieken. Maar bijvoorbeeld ook in de 

richtingen industriële wetenschappen, chemie, biotechnische wetenschappen en 

techniek-wetenschappen zijn de meisjes ondervertegenwoordigd.  

 

Informatiemateriaal omtrent studierichtingen (bv. studiebrochures) 

aantrekkelijker maken voor meisjes, is een doelstelling van de overheid om zo 

meer meisjes te motiveren om zich in te schrijven voor STEM-studiegebieden 

(STEM-actieplan, 2012). Hierover zijn tot op heden weinig richtlijnen terug te 

vinden. Uit onderzoek met vacatures blijkt dat informatiemateriaal aantrekkelijker 

gemaakt kan worden door het toepassen van genderstrategisch taalgebruik. 

Genderstrategisch taalgebruik kan er namelijk voor zorgen dat het beeld van 

meisjes over bepaalde studiegebieden verandert (Hannover, Thiel, & Vervecken, 

2012). Uit eerder onderzoek in hoger onderwijs kan vastgesteld worden dat 

genderstrategisch taalgebruik kan toegepast worden door gebruik te maken van 

volgende gendermechanismen: functietitels in paarvorm formuleren, adjectieven 

met de juiste connotatie gebruiken en competentie als gedrag omschrijven 

(Verswijvel, Vervecken, Gijbels, & Van den Bossche, 2015). 
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Tot op heden is er voornamelijk onderzoek gebeurd naar genderstrategisch 

taalgebruik in vacatures van STEM-beroepen (Asgari, Dasgupta & Stout, 2012; 

Born & Taris, 2010; Gaucher, Friesen & Kay, 2011; Stahlberg, Braun, Irmen & 

Sczesny, 2007; Stout & Dasgupta, 2011; Vervecken & Hannover, 2015; 

Vervecken, Hannover & Wolter, 2013; Lievens, Pyck, Demuynck, Dequeecker, Van 

Nuland & Liessens, 2007). In het hoger onderwijs werd ook reeds onderzoek 

uitgevoerd naar genderstrategisch taalgebruik in studiemateriaal (Verswijvel et 

al., 2015). In het secundair onderwijs werd er tot op heden zeer weinig onderzoek 

verricht naar het genderstrategisch taalgebruik in het studieinformatiemateriaal 

voor jongeren. Nochtans is een vroege studiekeuze meestal bepalend voor de 

toekomstperspectieven van jongeren en kan een vroege juiste studiekeuze 

gendersegregatie terugdringen (Burke, 2007; Van den Berghe & De Martelaere, 

2012). Ook de Vlaamse overheid (2012) vindt het noodzakelijk om meer inzichten 

te verwerven in de redenen waarom meisjes zich minder aangetrokken voelen tot 

STEM. Het is aangetoond dat het gebruik van genderstrategische taal de instroom 

van vrouwen naar STEM kan bevorderen (Verswijvel et al., 2015). Daarom zal in 

dit onderzoek gebruik worden gemaakt van drie gendermechanismen uit het 

onderzoek van STEMsters. De gendermechanismen worden gebruikt om te 

onderzoeken in welke mate het frequent gebruikte studieinformatiekanaal 

Onderwijskiezer genderneutraal taalgebruik hanteert.   

 

Deze masterproef vangt aan met een literatuurstudie over de invloed van gender 

op de studiekeuze van leerlingen, gendersegregatie, studiekeuzebegeleiding, 

relatie tussen taalgebruik en gender, genderneutraal taalgebruik in 

studiekeuzebegeleiding en genderstrategische taalmechanismen.  

 

Vervolgens wordt de methodologie besproken. Hierin wordt weergegeven welke 

stappen er ondernomen werden in dit onderzoek, daarna worden de resultaten 

beschreven die antwoord moeten bieden op de concrete onderzoeksvragen.  

 

Tot slot komen de discussie en conclusie aan bod. In dit gedeelte zijn kritische 

bedenkingen met betrekking tot dit onderzoek terug te vinden. Alsook worden er 

nog enkele aanbevelingen geformuleerd voor verder onderzoek.  
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2. Literatuurstudie  
 
Binnen het theoretisch kader van dit onderzoek worden de centrale concepten van 

dit onderzoek uitgediept. Om te beginnen worden de begrippen gender en 

gendersegregatie toegelicht. Vervolgens wordt er meer informatie gegeven over 

studiekeuze en studiekeuzebegeleiding. Verder wordt de relatie tussen taalgebruik 

en gender uitgediept. Tot slot wordt de schrijfwijzer van STEMsters besproken.  

 

2.1. Gender 
 
Volgens Lievens et al. (2007) heeft iedereen een biologische sekse. Aan deze 

biologische sekse zijn rollen en verwachtingen gekoppeld. Van jongens wordt 

verwacht dat ze met auto’s spelen, van meisjes dat ze met poppen spelen. Aan 

deze rollen en verwachtingen is ook een waardering gekoppeld. Zo staat een 

professionele activiteit in de ICT-wereld bijvoorbeeld hoger aangeschreven als het 

verzorgen van kinderen. Toen het verschil in deze rollen en verwachtingen in de 

jaren ’70 onderzocht werd, kwam het begrip gender op de voorgrond. Gender staat 

volgens Lieven et al. (2007) voor de sociale en culturele identiteit van vrouwen en 

mannen. Gender is bovendien gekoppeld aan bepaalde rolpatronen en 

verwachtingen. Door deze verschillende verwachtingen ontwikkelen mannen en 

vrouwen zich anders. Ook het zelfbeeld en de daarbijhorende studiekeuze van 

jongens en meisjes en ook de latere beroepskeuze wordt hierdoor beïnvloed 

waardoor er gendersegregatie ontstaat.   

 
2.2. Gendersegregatie 

 
Gendersegregatie die terug te vinden is op de arbeidsmarkt, begint voornamelijk 

bij de keuze die jongens en meisjes vanaf het derde jaar secundair onderwijs 

moeten maken (Verhoeven & Elchardus, 2000). Seksesegregatie is bijzonder 

uitgesproken in beroeps- en technische studierichtingen en scholen (EACEA – 

Eurydice, 2009). In het algemeen secundair onderwijs zijn wetenschappen en 

economie de belangrijkste keuzes van jongens. Economie en Latijn zijn de 

belangrijkste keuzes van meisjes. Er is sprake van een relatief genderonevenwicht 

in de opleidingen wetenschappen en wiskunde maar dit onevenwicht wordt bijna 

volledig gecompenseerd omdat meer meisjes dan jongens hun diploma behalen. 
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Het algemeen secundair onderwijs weegt dus niet door in de gendersegregatie van 

het secundair onderwijs (Steegmans & De Coster, 2015). 

 

Het is vooral in de wetenschappelijke/technische studierichtingen in het technisch 

secundair onderwijs en het beroepssecundair onderwijs dat er een extreme 

segregatie is tussen jongens en meisjes. In het technischsecundair onderwijs zijn 

de grootste STEM-richtingen elektromechanica, elektrotechnieke, mechanische 

technieken, industriële wetenschappen, elektriciteit-elektronica en techniek 

wetenschappen. In deze wetenschappelijke/technische richtingen zijn maar 10% 

meisjes terug te vinden (Steegmans & De Coster, 2015). 

 
In het beroepssecundair onderwijs volgt 73% van de jongens een technische 

studierichting. De grootste technische studierichtingen zijn basismechanica, hout, 

elektrische installaties en bouw. 64% van de meisjes bevindt zich in de 

studierichtingen zorg, gezondheid en welzijn. In deze laatste studierichtingen zijn 

jongens met 12% vertegenwoordigd, waarvan twee derde van deze jongens zich 

bevindt in de opleidingen bakkerij, slagerij en voornamelijk restaurant-keuken. De 

meisjes in deze richtingen zitten voor 93% in de richtingen verzorging en voeding 

en haarzorg (Steegmans & De Coster, 2015).  

 
De extreme gendersegregatie kan mede verklaard worden aan de hand van het 

studiekeuzeproces van Germeijs, Verschueren, en Mels (2007). Volgens Germeijs 

et al. (2007) is het studiekeuzeproces een besluitvormingsproces dat bestaat uit 

zes fasen. De eerste fase is de oriëntatiefase waarin jongeren beseffen dat ze een 

keuze moeten maken en waarin ze zich motiveren voor het studiekeuzeproces. De 

tweede fase is de exploratiefase. Leerlingen verzamelen in deze fase belangrijke 

informatie over zichzelf die belangrijk is bij het maken van hun studiekeuze. De 

brede exploratie van de keuzealternatieven is de derde fase waarin leerlingen 

algemene informatie verzamelen over opleidingen. In de vierde fase gaan de 

leerlingen de keuzealternatieven diep exploreren. In deze fase gaan ze op zoek 

naar gedetailleerde informatie over een beperkt aanbod van opleidingen. In de 

voorlaatste fase maken de leerlingen een keuze en in de laatste fase gaan de 

leerlingen zich binden aan de keuze. Ze identificeren zich met de gekozen 

opleidingen en krijgen vertrouwen en worden zekerder in hun keuze.  
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Opgemerkt kan worden dat in de derde fase (de brede exploratie) en de vierde 

fase (de diepe exploratie) studiebrochures een belangrijke rol spelen. Ook zijn 

deze fasen onderhevig aan genderstereotypen. Tijdens het maken van een 

studiekeuze zoeken leerlingen een overeenkomst tussen zichzelf en de opleiding. 

Hiervoor vergelijken de leerlingen hun zelfbeeld met een beroepsbeeld. Indien het 

zelfbeeld en het beroepsbeeld overeenstemmen, zullen leerlingen geneigd zijn om 

voor een bepaalde opleiding te kiezen (Gottfredson, 1981; Gottfredson, 2005). 

Hierdoor is het belangrijk om ervoor te zorgen dat studiebrochures taalkundig 

inspelen op zowel vrouwen als mannen.  

 
Aandacht voor die studiebrochures is belangrijk omdat adolescenten belangrijke 

keuzes maken die een impact hebben op hun verdere school- en loopbaan (Sinclair 

& Carlsson, 2013). Uit onderzoek kan vastgesteld worden dat 

studiekeuzeverschillen tussen jongens en meisjes het meest uitgesproken zijn 

wanneer het onderwijs relevant is als rechtstreekse voorbereiding op de 

arbeidsmarkt (Stanfors, 2006). Dit verklaart ook waarom het aandeel van meisjes 

in STEM-richtingen in het tso- en bso-onderwijs zo laag is (STEM-monitor, 2018). 

Het studiekeuzeproces wordt hieronder verder uitgediept.   

 
2.3. Studiekeuze  

 
De overgang van de eerste naar de tweede graad secundair onderwijs is een 

belangrijk moment voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. In de eerste 

graad krijgen bijna alle leerlingen ongeveer dezelfde leerstof te verwerken 

(Verhoeven & Elchardus, 2000). Pas vanaf het derde jaar moeten de leerlingen de 

belangrijke keuze maken tussen de onderwijsvormen aso, tso, kso of bso en een 

specifieke studierichting kiezen (Driessen, Smeets, Mulder & Vierke, 2007). In de 

derde graad, de zogenaamde determinatiegraad, kunnen leerlingen opnieuw een 

keuze maken. Sommige richtingen splitsen uit in aparte studierichtingen met 

verschillende accenten. De leerling zal hier ook moeten kiezen wat bij zijn/haar 

interesses en mogelijkheden past (Onderwijskiezer, z.j.). De school heeft de 

belangrijke taak om de leerlingen te ondersteunen bij deze keuze (Germeijs et al., 

2011). Om leerlingen bij hun studiekeuze te helpen kan het belangrijk zijn om te 

weten hoe leerlingen hun keuzes maken.  
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Jongeren maken hun studiekeuze door een overeenkomst te zoeken tussen 

zichzelf en de studierichting (Verswijvel, 2015). Het beeld dat ze van zichzelf 

hebben moet overeenkomen met het beeld dat ze over een bepaald beroep 

hebben. Hiervoor gaat de jongere elementen uit het zelfbeeld (gender, sociale 

klasse, interesse en intelligentie) vergelijken met het beroepsbeeld (voor welk 

geslacht is dit beroep geschikt, welke status heeft dit beroep). Als dit zelfbeeld en 

beroepsbeeld overeenkomen, ontstaat er een overeenkomst die mensen aanzet 

om voor een bepaalde opleiding te kiezen (Gottfedson, 1981; Gottfredson, 2005). 

Leerlingen kiezen een studierichting die tot een bepaald beroep leidt dat past bij 

hun eigen genderrollen. Dit kan verklaard worden vanuit de behoefte die de 

jongere heeft om ergens bij te horen (Verswijvel, 2015). In de literatuur wordt dit 

fenomeen sense of belonging genoemd (Master, Cheryan, & Meltzoff, 2016). 

Leerlingen hebben hun perceptie over de populatie in een bepaalde studierichting 

die deels verklaard kan worden vanuit de gangbare stereotypen over leerlingen 

die een bepaalde studierichting volgen. Deze stereotypen hebben invloed op de 

sense of belonging van leerlingen in bepaalde studierichtingen (Cheryan, 2011). 

In het secundair onderwijs betekent dit dat hoe meer een studierichting door 

leerlingen beschouwd wordt als mannelijk, hoe minder meisjes zich op hun plaats 

voelen in deze studierichting en omgekeerd. Ook leerkrachten, in de rol van 

studiekeuzebegeleiders, kunnen invloed hebben op de genderconnotatie van 

bepaalde studiegebieden die de sense of belonging van jongeren kunnen 

beïnvloeden. Dit wordt in de volgende paragraaf verder toegelicht.   

 

2.4. Studiekeuzebegeleiding  
 
Tachtig procent van de meisjes en bijna tachtig procent van de jongens zochten 

informatie over geschikte studierichtingen. De meeste leerlingen gingen informatie 

verzamelen bij hun leerkrachten. Het internet wordt door minstens dertig procent 

van de leerlingen gebruikt om informatie te zoeken over studierichtingen. Ook 

ouders, vrienden en het CLB2 worden geraadpleegd om meer te weten te komen 

over bepaalde studierichtingen (Steegmans & De Coster, 2015). Omdat 

leerkrachten volgens Steegmans en De Coster (2015) het meeste invloed hebben, 

wordt hieronder ingezoomd op de rol van de leerkracht als studiekeuzebegeleider. 

 

                                   
2 Centrum voor leerlingenbegeleiding 
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2.4.1. Studiekeuzebegeleiding door leerkrachten 
 

Leerkrachten kunnen een cruciale rol spelen in het keuzeproces door hun vak met 

passie over te brengen en de interesses te stimuleren. Zij kunnen ook de studie- 

en beroepskeuze ondersteunen. Uit onderzoek door Steegmans en De Coster 

(2015) blijkt dat wanneer leerlingen gevraagd werden van wie ze advies kregen 

omtrent hun studiekeuze, leerkrachten op de eerste plaats komen. Leerkrachten 

geven aan bijna twee derde van de leerlingen studieadvies en zijn het eerste 

aanspreekpunt voor leerlingen. Ouders komen op de tweede plaats en daarna 

volgen vrienden en het CLB (Steegmans & De Coster, 2015). Leerkrachten vinden 

het hun taak om ervoor te zorgen dat leerlingen de juiste studiekeuze maken. Zo 

kunnen ze vermijden dat jongeren niet op hun plaats zitten in een bepaalde 

studierichting en vroegtijdige uitval tegengaan (Woinin, 2017). 

 

Om jongeren te begeleiden in dit studiekeuzeproces wordt er in de 

onderwijspraktijk door leerkrachten vaak gebruik gemaakt van en verwezen naar 

Onderwijskiezer (www.onderwijskiezer.be). Deze website zal in de volgende 

paragraaf besproken worden. 

 

2.4.2. De rol van Onderwijskiezer  
 

Zoals hierboven vermeld wordt het internet door minstens dertig procent van de 

leerlingen gebruikt om informatie te verzamelen over geschikte studierichtingen 

(Steegmans & De Coster, 2015). Ook leerkrachten gebruiken het internet om 

leerlingen te helpen bij hun studiekeuze. Een veelgebruikte informatiebron door 

studiekeuzebegeleiders in het onderwijs is www.onderwijskiezer.be. Deze website 

werd opgericht in 2011 om leerlingen, ouders, leerkrachten en CLB-ers objectieve, 

onafhankelijke en kwaliteitsvolle informatie te geven over het gehele 

onderwijslandschap. Het is opgestart met als doel leerlingen een richting te laten 

kiezen die goed bij hen past en die hen alle kansen geeft voor de toekomst. 

Onderwijskiezer (z.j.) geeft aan schoolnetoverstijgende en neutrale informatie aan 

te bieden over het hele onderwijslandschap in Vlaanderen en Brussel.  

 

Elke studierichting die gevolgd kan worden in Vlaanderen en Brussel wordt 

uitvoerig besproken op de website Onderwijskiezer. De studierichting wordt 

besproken aan de hand van de volgende onderdelen: wat, situering, lessentabel, 
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scholenzoeker, toelating, attest, overgang, Wat na?, beroepen, VDAB, 

studierendement, bachelor behaald. In het onderdeel “wat” staat de concrete 

informatie over de studierichting, zoals welke vooropleidingen aangewezen zijn, 

wat de richting biedt, wat er verwacht wordt van de leerling en wat de eventuele 

noodzakelijke kenmerken en attitudes van de leerling zijn. In de sectie “situering” 

wordt besproken waar de studierichting zich ergens situeert in het 

onderwijslandschap. Meer concreet wordt beschreven of het een aso-, tso-, kso-, 

bso-richting is en in welke graad en welk leerjaar deze studierichting aangeboden 

wordt. In het onderdeel “lessentabel” worden de verschillende lesuren voor de 

verschillende vakken weergegeven per onderwijsnet. In de sectie “scholenzoeker” 

kan teruggevonden worden in welke scholen de aangeduide studierichting gevolgd 

kan worden. In het onderdeel “toelating” wordt aangegeven aan welke 

voorwaarden een leerling moet voldoen om de studierichting aan te vatten. In het 

onderdeel “attest” wordt besproken welk oriënteringsattest of welk diploma een 

leerling kan behalen na het volgen van deze studierichting. Het onderdeel 

“overgang” gaat over het feit of de leerlingen nog kunnen veranderen van 

studierichting tijdens het schooljaar. Het onderdeel “wat na?” bespreekt de 

verschillende toekomstmogelijkheden van de geselecteerde studierichting op het 

vlak van werken en verder studeren. In het luik “beroepen” kan teruggevonden 

worden welke beroepen mogelijk zijn na het volgen van de opleiding. In het 

onderdeel VDAB wordt informatie met betrekking tot schoolverlaters aangeboden. 

De sectie “studierendement” geeft de studieresultaten weer van leerlingen die 

vanuit de geselecteerde studierichting een vervolgopleiding volgen en 

“bachelorgraad” geeft weer wanneer die leerlingen hun bachelordiploma behalen 

(Onderwijskiezer, z.j.). 

 

Omdat de website Onderwijskiezer volgens Onderwijskiezer (z.j.) het 

verzamelpunt is van neutrale informatie die gebruikt wordt door 

studiekeuzebegeleiders, zal de neutraliteit van het taalgebruik van deze website 

verder onderzocht worden in deze masterproef. Om deze redenen is het belangrijk 

om in te zoomen op de relatie tussen taalgebruik en gender.  
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2.5. De relatie tussen taalgebruik en gender 
 

Volgens De Caluwe en Van Santen (2001) zeggen woorden iets over de 

maatschappij waarin we leven. Uit woordenschat blijkt namelijk welke zaken en 

begrippen in een bepaalde omgeving en tijd belangrijk zijn. Om deze redenen kan 

vastgesteld worden dat taal voortdurend in ontwikkeling is. Er komen nieuwe 

woorden bij, een bestaand woord krijgt soms meerdere betekenissen en woorden 

en betekenissen verdwijnen. Woordenschat kan dus beschouwd worden als de 

weerspiegeling van de maatschappij waarin we leven. Woordenschat laat zien 

welke zaken en begrippen in een bepaalde cultuur een rol spelen en ook 

maatschappelijk veranderingen zijn via woordenschat te traceren. Vastgesteld kan 

worden dat er ook omgekeerd een relatie ontstaat. Woorden kunnen ook 

weergeven hoe een individu de werkelijkheid om zich heen percipieert. Woorden 

brengen orde in de wereld van een individu. Zaken worden benoemd en 

gecategoriseerd. Hieruit ontstaat de idee dat taal ons denken en waarnemen leidt. 

Woorden hebben de macht en kunnen ervoor zorgen dat er iets veranderd kan 

worden aan de werkelijkheid. 

 

Ook in scholen komt de relatie tussen taal en werkelijkheid tot uiting. Uit 

onderzoek blijkt namelijk dat genderneutraal taalgebruik een aandachtspunt is 

voor scholen en dus ook voor studiekeuzebegeleiders (Leysen, Van der Kerken, 

Haesen, Pauwels & Vervecken, 2007). Om stil te staan bij gender in taalgebruik, 

is het noodzakelijk om met een genderbril naar taal te kijken. Met deze bril wordt 

getracht de verschillen op te merken. Op deze manier zullen vooroordelen en 

maatschappelijke en instutionele structuren zichtbaar gemaakt worden. Het 

gebruik van genderneutrale taal zou vrouwen ertoe brengen om interesse te tonen 

in informatie die anders als mannelijk begrepen wordt (Plichart, 2006). 

Genderstrategisch taalgebruik zou er tevens voor kunnen zorgen dat meisjes 

minder beperkt worden in hun studiekeuze waardoor de instroom van meisjes in 

STEM-studierichtingen vergroot kan worden.   

 
Om de relatie tussen taalgebruik en gender te bestuderen, wordt gebruik gemaakt 

van de genderlinguïstiek. Genderlinguïstiek is de tak tot de linguïstiek of de 

taalkunde die het denken over gender, dat zich in het taalgebruik heeft 

opgeslagen, zichtbaar en herkenbaar maakt (Sneller en Verbiest, 2002). Dit 
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denken komt impliciet of expliciet tot uiting in het taalgebruik. De genderlinguïstiek 

kijkt naar de invulling van vrouw-zijn of man-zijn en naar ideeën over de plaats 

van vrouwen en mannen in de maatschappij en naar het verschil in waardering 

tussen het mannelijke en het vrouwelijke (Plichart, 2006). Traditionele percepties 

over de eerder vernoemde rolpatronen weerspiegelen zich vaak in het taalgebruik 

van individuen. Dit noemen we volgens Leysen et al. (2007) gendergeladen 

taalgebruik. Een voorbeeld van gendergeladen taalgebruik zijn woorden gebruiken 

zoals poetsvrouw en geneesheer. Deze genderlading kan ervoor zorgen dat de 

opvattingen over traditionele rolpatronen blijven bestaan. Enkel de taalgebruiker 

kan ervoor zorgen dat deze cirkel doorbroken wordt door zich bewust te zijn van 

de genderlading. Het belang van de woordenschat die gebruikt wordt door de 

Onderwijskiezer is omwille van bovenstaande redenen van belang.  

 
2.5.1. Verschil tussen jongens/mannen en meisjes/vrouwen in 

taalgebruik 
 

Er is reeds overvloedige informatie te vinden over de verschillen in taalgebruik 

tussen mannen en vrouwen. In deze paragraaf wordt het mannelijke en 

vrouwelijke taalgebruik beschreven. Hierbij is het belangrijk om het onderscheid 

te maken tussen sex-based variability en gender-based variability. De sex-based 

variability gaat over de verschillen in de taal en het taalgebruik tussen mannen en 

vrouwen gebaseerd op biologische, neurologische en fysiologische factoren. Bij 

gender-based variability gaat het om de verschillen in taalgedrag die het gevolg 

zijn van de verschillen in onder andere culturen en genderrollen. Hieronder worden 

een aantal voorbeelden gegeven van verschillen in taalgedragingen tussen 

mannen en vrouwen (Chambers, 2003).  

 

2.5.2. Woordenschat 
 

Het eerste verschil is volgens Lakoff (1975) terug te vinden op het gebied van 

woordenschat. Vrouwen gebruiken meer bijvoeglijke naamwoorden en minder 

krachttermen en obscene woorden. Vrouwen gebruiken wel meer 

versterkingswoorden zoals bijvoorbeeld in de zin “Ik vind dat heel mooi” Volgens 

Chambers (2003) zijn de verschillen in lexicon toe te schrijven aan de verschillen 

in mobiliteit. Vrouwen gaan meestal meer met vrouwen om en hebben beroepen 

of contacten waarbij een meer gematigd taalgebruik passend is. Vrouwen gaan 
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volgens hem met meer verschillende bevolkingsgroepen om en zijn vaker weg uit 

hun vertrouwde omgeving. Hierdoor worden vrouwen socialer en zijn ze subtieler 

en minder aanmatigend dan mannen in hun taalgebruik. Ook Keune (2012) 

spreekt over registerverschillen waarbij mannen meer informerende lexicale items 

gebruiken en vrouwen een meer betrokken lexicon hebben.  

 

2.5.3. Zinsbouw en intonatie 
 

Volgens Lakoff (1975) zouden vrouwen “onzekerder” zijn in hun taalgebruik dan 

mannen. Vrouwen gebruiken meer zinsconstructies met woorden zoals “misschien” 

en “waarschijnlijk”. Dit principe wordt hedging genoemd. Volgens Coates (1986) 

is dit een teken van het “empathische” vermogen van de vrouw. Vrouwen zouden 

zich beter kunnen invoelen in de emoties van anderen en lijken ook een beter 

taalvermogen te hebben. Hedging zou ook een strategie kunnen zijn om tijd te 

rekken. Meisjes/vrouwen zouden na een denkpauze op het goede of betere woord 

kunnen komen. Volgens Chambers (2003) kan hedging te wijten zijn aan de mate 

van beleefdheid die vrouwen uiten, meer dan mannen. Volgens Brouwer (1978) 

hebben vrouwen een afwisselendere intonatie dan mannen. Dit wordt verklaard 

door het feit dat meisjes/vrouwen volgens Denovan en Leavitt (1979) 

voorgeprogrammeerd zijn om zich emotioneler te gedragen.  

 

2.5.4. Vragen  
 

Vrouwen stellen volgens Coates (1986) meer vragen dan mannen. Hiervoor zijn er 

volgens haar verschillende redenen. De eerste reden is dat vrouwen het belangrijk 

vinden om bij hun vriendschappen een gedeelde wereld te behouden. Om te 

controleren of de assumpties van de gedeelde wereld nog wel kloppen, worden 

vragen gesteld als copingstrategie. Ook worden vragen gesteld om zich 

collaboratief op te stellen. Ten laatste is vragen stellen, net zoals “hedging”, een 

manier om niet als een betweter over te komen.   

 

2.5.5. Beurtwisselingen en onderbrekingen 
 

Ondanks het feit dat meisjes/vrouwen zogenaamd onzekerder zijn in hun 

taalgebruik dan jongens/mannen, kan wel vastgesteld worden dat ze vaker hun 
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gesprekspartner onderbreken. Vrouwen storen zich hier weinig aan zolang de sfeer 

coöperatief is. Vrouwen gebruiken door elkaar praten op een sociale manier om 

contact te maken en om hun gedeelde kennis te uiten (Coates, 1986). Vrouwen 

hebben vaker gesprekken waarbij meerdere stemmen tegelijk plaatsvinden 

(Tannen, 1990). Ook op het vlak van de fonetiek van deze stemmen zijn er 

verschillen tussen vrouwen en mannen. 

 

2.5.6. Fonetiek 
 

Aan het spraakgeluid van een volwassene kan meestal goed gehoord worden of 

het om een man of vrouw gaat. Bij kinderen is dit voor de puberteit moeilijk te 

herkennen. Vanaf de puberteit daalt de gemiddelde toonhoogte bij jongens, bij 

meisjes daalt deze toonhoogte veel minder. Het spraakorgaan is dan ook meestal 

kleiner bij vrouwen dan mannen omdat meisjes over het algemeen kleiner zijn. Dit 

biologisch verschil heeft vrijwel nooit invloed op het taalgedrag van meisjes en 

jongens. Er worden wel verschillen vastgesteld in het taalgedrag met betrekking 

tot fonetiek. Zo zullen vrouwen vaker een volgens de norm correcte uitspraak 

hebben. Vrouwen zijn bovendien ook vaker trendsetters op talig gebied. Ze 

gebruiken vaker de nieuwe variant in de taal (Brouwer, 1989). Op basis van de 

talige verschillen tussen mannen en vrouwen kan het wenselijk zijn om 

genderstrategisch taalgebruik te hanteren. Om ook in studiebrochures met de 

talige verschillen tussen jongens en meisjes rekening te houden, werd de 

schrijfwijzer van STEMsters ontworpen. Deze schrijfwijzer wordt hieronder verder 

besproken. 

 

2.6. Genderstrategisch taalgebruik  
 

Gaucher et al. (2011) voerden onderzoek naar de impact van gehanteerde 

woorden bij werkgerelateerde kenmerken in vacatures. Uit dit onderzoek kon 

geconcludeerd worden dat het aantal stereotiepe mannelijke 

karaktereigenschappen die vereist werden in een job een invloed hadden op de 

gepercipieerde hoeveelheid mannen en vrouwen in de beroepen. Omgekeerd 

werden er geen verschillen gevonden. De vraag voor stereotiepe vrouwelijke 

eigenschappen over verschillende advertenties heen had geen invloed op de 

gepercipieerde hoeveelheid mannen en vrouwen in beroepen. Hieruit kan dus 

geconcludeerd worden dat vrouwen zich minder aangesproken voelen in vacatures 
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met “mannelijke” adjectieven waardoor ze ook minder interesse hebben in deze 

jobs. Ook Born en Taris (2010) konden in hun onderzoek naar de wijziging van de 

bewoording van vactures een positief effect vaststellen wanneer vacatures 

genderstrategisch taalgebruik bevatten.   

 

Ook in studiebrochures is taalgebruik van belang. Uit onderzoek kan vastgesteld 

worden dat 10 tot 20% van de intentie van de jongere om zich in te schrijven voor 

een bepaalde studierichting verklaard kan worden door het taalgebruik waarmee 

een studiebrochure is opgesteld (Verswijvel et al., 2015). Zoals hierboven reeds 

vermeld, ontwikkelde de Vlaamse overheid een STEM-actieplan om tegen 2020 

meer jongeren STEM-richtingen te laten studeren. Een belangrijke doelstelling in 

dit actieplan is om meer meisjes te laten kiezen voor STEM-studierichtingen. Deze 

doelstelling wilt de overheid bereiken door het informatiemateriaal over STEM-

studierichtingen aantrekkelijker te maken voor vrouwen (Vlaamse overheid, 

2012).  

 

Omwille van bovenstaande redenen ontwikkelden Verswijvel et al. (2015) een 

schrijfwijzer waarin wordt toegelicht hoe genderstrategisch taalgebruik in 

informatiemateriaal omtrent STEM toegepast kan worden. In deze schrijfwijzer 

staan heel concrete en direct toepasbare tips die ervoor zorgen dat een tekst 

genderstrategisch geschreven kan worden. Hiervoor worden onderstaande  

taalmechanismen gebruikt: functietitel, genderconnotatie en herformulering van 

mannelijke eigenschappen.  

 
2.6.1. Functietitels 

 
Uit onderzoek in het lager onderwijs kan vastgesteld worden dat het weergeven 

van beroepen in paarvormen (bv. brandweerman – brandweervrouw) effect had 

op de gendergerichte perceptie en de aantrekkelijkheid van de verschillende 

beroepen (Vervecken et al., 2013).  De herkenbaarheid van een beroep is 

moeilijker te realiseren voor meisjes omdat de meeste beroepsnamen taalkundig 

mannelijk zijn. Deze mannelijke beroepsnamen roepen in eerste instantie een 

traditioneel mannelijk rolbevestigend beeld op, ook zelfs wanneer de realiteit 

hiermee niet overeenstemt. Om het beeld bij vrouwen te veranderen, is er nood 

aan een aantal taalkundige ingrepen (VDAB, Ascento, Ugent, Amazone vzw, SERV, 
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& Flora vzw, z.j.; Lievens et al., 2007). Een taalkundige ingreep is bijvoorbeeld 

functietitels aanpassen. Deze ingreep kan op twee manieren gebeuren zoals 

hieronder verder beschreven zal worden. 

 
Volgens Van Alphen (1983) is het in het kader van gelijke behandeling wenselijk 

om bij functiebenamingen gebruik te maken van zowel de mannelijke als de 

vrouwelijke vorm. Volgens haar zorgt het onderscheid in functiebenamingen 

ervoor dat vrouwen en mannen beter zichtbaar worden in de talige werkelijkheid. 

Dit principe noemen we differentiëren. Voorstanders van neutralisering beweren 

dat het gebruik van één sekseneutrale naam de gelijke behandeling beter kan 

dienen (Brouwer, 1989). Aanhangers van differentiëren vinden het belangrijk dat 

in de taal tot uiting komt dat zowel mannen en vrouwen functies vervullen in de 

maatschappij, aanhangers van neutralisatie streven naar een situatie waarin het 

niet uitmaakt of een man of vrouw de functie in de maatschappij vervult 

(Ruijsendaal, 1983). Volgens Gerritsen (2001) is er een tendens tot spontane 

neutralisering en kent ook deze stroming meer voorstanders.  

 

Bij differentiatie zal er voor de mannelijke functiebenamingen een vrouwelijk 

alternatief geformuleerd worden (bv. loodgieter – loodgietster) en voor de 

vrouwelijke functiebenamingen een mannelijke variant (bv. verpleegster – 

verpleger) (De Caluwe & Van Santen, 2001).  

 

Indien er gekozen wordt voor neutralisering dan zijn er twee mogelijkheden. Een 

sekseneutrale naam kan opnieuw gevormd worden bv. verpleegkundige i.p.v. 

verpleger/verpleegster of bewindspersoon i.p.v. bewindsman. Maar meestal wordt 

met neutralisering bedoeld dat een bestaande naam een sekseneutrale status 

krijgt, doordat die ook ter aanduiding van vrouwen wordt gebruikt en niet langer 

geassocieerd wordt met mannen zoals bijvoorbeeld bij schooldirecteur (De Caluwe 

& Van Santen, 2001). 

 

Beide werkwijzen kennen pro’s en contra’s. De voordelen van neutralisering zijn 

volgens Lievens et al. (2007):  

- Er kan slechts met één term naar beide seksen verwezen waardoor teksten 

bondiger worden.  

- Neutralisering gaat hand in hand met de verengelsing van beroepsnamen. 
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- De taalgebruiker moet zelf geen keuze maken en een voorkeur uitspreken. 

- Na verloop van tijd zullen neutrale beroepsnamen niet meer naar een 

biologisch mannelijk of vrouwelijk geslacht verwijzen.  

- Wanneer het biologisch geslacht er toch toe doet, kan er nog steeds gebruik 

gemaakt worden van de adjectieven “mannelijk” of “vrouwelijk” 

(bijvoorbeeld mannelijke of vrouwelijke minister).  

 

De nadelen van neutralisering zijn volgens Lievens et al. (2007):  

- Vrouwen worden niet expliciet aangesproken en zijn dus niet zichtbaar in 

traditioneel mannelijke beroepen.  

- In de meeste gevallen zal geopteerd worden om voor de mannelijke 

ongemarkeerde vorm als neutrale beroepsnaam te gaan. Dit kan dan ook 

als schijnvertoning gezien worden om de huidige situatie te behouden.  

 

De voorstanders van differentiëring geven volgens Lievens et al. (2007) volgende 

argumenten aan:  

- Typische vrouwelijke beroepsnamen lijken sneller aangepast te worden 

wanneer meer mannen toetreden tot die beroepen zoals bijvoorbeeld een 

verpleger. De tegenstand tegen differentiëring wordt hierbij eerder sociaal 

bepaald in plaats van taalkundig.  

- De ongemarkeerde vorm is grammaticaal gezien bijna altijd mannelijk 

waardoor vrouwen onzichtbaar worden in de functietitel.  

- Wanneer vrouwen zich niet kunnen identificieren met een functie, zullen ze 

minder snel ingaan op een vacature. Door vrouwen expliciet aan te spreken 

voor bepaalde functies kunnen de traditionele vrouwen- en 

mannenberoepen doorbroken worden.  

- Taal evolueert altijd waardoor er voortdurend nieuwe woorden gevormd 

worden. Hierbij kunnen media een rol spelen om vrouwelijk gemarkeerde 

vormen maatschappelijk aanvaardbaar te maken.  

- De bestaande vrouwelijke beroepsnamen situeren zich in “ondergeschikte” 

posities of sectoren waardoor meisjes een verkeerde indruk krijgen over 

hun mogelijke toekomstperspectieven.  

- Wanneer er niet systematisch gebruik gemaakt wordt van vrouwelijke 

beroepsnamen, zal de mannelijke norm blijven domineren.  
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De tegenstanders van differentiëring formuleren volgens Lievens et al. (2007) 

volgende tegenargumenten:  

- Het gebruik van een vrouwelijke vorm versterkt het mannelijke karakter 

van de generieke term.  

- Het creëren van vrouwelijke vormen is vaak morfologisch onmogelijk zoals 

bijvoorbeeld bij de functie beambte.  

- Differentiëring dwingt de taalgebruiker om voortdurend een onderscheid te 

maken tussen seksen ook wanneer dit niet nodig is.  

- Het gebruik van een mannelijke en vrouwelijke vorm maakt een tekst 

zwaarder en moeilijker leesbaar.   

- Differentiëring is een probleem bij samenstellingen met mannelijke 

beroepsnamen of bij samengestelde beroepen.  

- Het aanmaken van nieuwe afgeleiden en samenstellingen gaat in tegen de 

evolutie van het economischere taalgebruik.  

- Omdat de vrouwelijke vormen in de meeste gevallen afgeleiden zijn van de 

mannelijke vorm, wordt dit ook een expliciete afwijking van de norm.  

- De mannelijke afgeleide van de vrouwelijke vorm heeft soms een andere 

invulling, zodat volledig nieuwe termen bedacht moeten worden.  

 

In het onderzoek van STEMsters is aangetoond dat differentiëren positieve 

gevolgen heeft: meer vrouwen worden waargenomen in mannelijke beroepen. Dit 

effect is onderzocht bij kinderen, adolescenten en volwassenen. Meisjes krijgen 

meer zelfvertrouwen in hun slaagkansen voor STEM-opleidingen en de interesse 

van vrouwen in STEM stijgt zonder dat mannen hun interesse verliezen. Omwille 

van deze positieve redenen, wordt ook in dit onderzoek gebruik gemaakt van 

differentiatie in plaats van neutralisering (Verswijvel et al., 2015).  

 
In studiebrochures wordt het beroep vaak omschreven met een functietitel 

(loodgieter m/v). Deze functietitels worden in de mannelijke vorm (loodgieter) 

geschreven in situaties waarin het geslacht van de persoon of groep van personen 

onbekend of niet relevant is. Om zowel naar vrouwen als mannen te verwijzen, 

wordt deze grammaticaal mannelijke vorm gevolgd door m/v. Het is ook mogelijk 

om de functietitel als paarvorm te schrijven. Bij paarvormen worden mannelijke 

en vrouwelijke functietitels naast elkaar geplaatst (loodgieter vs. loodgietster). Uit 

onderzoek is gebleken dat deze taalkundige ingreep positieve gevolgen heeft op 
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de studiekeuze van meisjes (Verswijvel, 2015). Vrouwen zouden door het gebruik 

van paarvormen meer zelfvertrouwen (zelfeffectiviteit) krijgen in hun slaagkansen 

voor STEM-beroepen (Vervecken, & Hannover, 2015) en de interesse van vrouwen 

in STEM-beroepen zou stijgen zonder dat mannen hierdoor hun interesse verliezen 

(Vervecken, 2013; Bem, & Bem, 1973; Stout, & Dasgupta, 2011). In het 

onderzoek van Vervecken, Hannover en Wolter (2013) met Nederlandstalige 

studenten hadden meisjes 10% meer interesse in STEM-beroepen met een 

functietitel in paarvorm.  

 
Indien “mannelijke” beroepen ook een vervrouwelijkte functiebenaming krijgen, 

kunnen adolescenten zich gemakkelijker voorstellen dat er ook vrouwen deze 

studierichtingen kunnen volgen. Adolescenten kunnen zo vaststellen dat vrouwen 

ook succesvol kunnen zijn in als mannelijk beschouwde beroepen. Vrouwen 

kunnen zich door paarvormen succesvolle gelijken (andere vrouwen) voorstellen 

waardoor ze meer interesse krijgen in een STEM-carrière. Het effect vergroot nog 

indien eerst de vrouwelijke vorm gebruikt wordt en nadien pas de mannelijke 

(loodgietster/loodgieter). Wanneer de elementen uit het zelfbeeld van een meisje 

overeenkomen met de elementen uit het beroepsbeeld dan stijgt de interesse van 

meisjes in een STEM-carrière en dus ook in een STEM-studierichting (Verswijvel et 

al., 2015; Vervecken et al., 2013).  

 

Om functietitels te vervrouwelijken moet er iets toegevoegd worden, moet de 

laatste lettergreep vervormd worden of het laatste deel van de samenstelling 

vervangen worden. Alle mogelijkheden om functietitels te vervrouwelijken zijn 

door de Nederlandse Taalunie verzameld (De Caluwe & Van Santen, 2001).  

 

De basisprincipes volgens De Caluwe en Van Santen (2001) worden hieronder 

weergegeven:  

- Toevoegen van een –e (piloot/pilote) 

- Toevoegen van –ster (wetenschapper/wetenschapster) 

- Vervormen naar –euse, -eure, -ice, -esse (ingenieur/ingenieure) 

- Vervormen naar –a (technicus/technica)  

- Ander woord gebruiken (brandweerman/brandweervrouw)  

- Toevoegen van –es (dokter/dokteres)  

- Toevoegen van – in (boer/boerin)  
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Van bovenstaande principes zijn volgens De Caluwe en Van Santen (2001) vooral 

de achtervoegsels –e en –ster belangrijk, omdat er op een heel gemakkelijke en 

spontane wijze nieuwe namen mee gevormd kunnen worden.  

 
Volgens Lievens et al. (2007) kunnen ook termen uit andere talen ontleend 

worden. Zo zijn Engelstalige beroepsnamen bijvoorbeeld sekseneutraal. Een 

andere oplossing is volgens hen om niet de persoon te benoemen maar 

bijvoorbeeld de activiteit of het voorwerp zoals bijvoorbeeld de term “regie” te 

gebruiken in plaats van “regisseur”.  

 
2.6.2. Genderconnotatie van woorden  

 
Adjectieven met de juiste connotatie gebruiken is het tweede taalmechanisme uit 

het onderzoek van STEMsters. De connotatie van adjectieven kan effect hebben 

op de keuze voor bepaalde beroepen volgens Verswijvel et al. (2015). Naar 

analogie kunnen dus ook de gebruikte adjectieven in de beschrijvingen van STEM-

beroepen of STEM-opleidingen invloed hebben op de studiekeuze van meisjes. Er 

kan volgens Verswijvel et al. (2015) onderscheid gemaakt worden tussen 

mannelijke, vrouwelijke en neutrale geconnoteerde adjectieven. Door mannelijke 

of vrouwelijke connotatie te gebruiken in een studiebrochure, wordt de 

onderliggende boodschap gegeven of de studierichting het best past bij jongens of 

meisjes. Bewustwording van de invloed van deze adjectieven kan ervoor zorgen 

dat jongeren geen bepaalde gendervooroordelen krijgen.  

 

Naar analogie van het onderzoek in vacatures van Gaucher et al. (2011) en Taris 

en Bok (1998) kan geconcludeerd worden dat door gebruik te maken van woorden 

met een vrouwelijke connotatie in STEM-opleidingen vrouwen STEM-beroepen 

aantrekkelijker vinden, voor mannen is er geen effect. In het onderzoek van 

Verswijvel et al. (2015) werd vastgesteld dat vrouwen STEM-vacatures 20% 

aantrekkelijker vonden wanneer de vacatures met “vrouwelijke” 

persoonskenmerken omschreven werden in plaats van met “mannelijke” 

persoonskenmerken.  

 
Door zoals hierboven vrouwelijke geconnoteerde adjectieven te gebruiken, zal het 

gevoel van kwalificatie en de aantrekkelijkheid voor een STEM-studierichting 
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beïnvloed worden. Meisjes voelen zich meer aangetrokken tot STEM indien er in 

de beschrijving gebruik gemaakt wordt van “vrouwelijke” persoonskenmerken dan 

wanneer er enkel gebruik gemaakt wordt van “mannelijke” persoonskenmerken 

(Verswijvel et al., 2015).  

 

Volgens Verswijvel et al. (2015) stijgt de sense of belonging van meisjes indien er 

gebruik gemaakt wordt van meer vrouwelijk geconnoteerde adjectieven. De sense 

of belonging is het gevoel dat meisjes krijgen wanneer ze op hun plaats zitten in 

een bepaalde studierichting. Door strategisch gebruik te maken van woorden om 

het profiel van studenten te omschrijven kan er meer overeenkomst gecreëerd 

worden tussen het zelfbeeld en het beroepsbeeld van vrouwen in STEM.  

 

In de praktijk zal het belangrijk zijn om in een studiebrochure een evenwicht te 

creëren tussen het gebruik van mannelijke, vrouwelijke en neutrale geconnoteerde 

adjectieven.  

 

In bijlage kan de genormeerde lijst van adjectieven op genderconnotatie 

teruggevonden worden. Hierin staan de 210 vaakst gebruikte adjectieven in 

Vlaamse vacatures en studiebrochures in 2014 volgens het onderzoek van 

Verswijvel et al. (2015). Ze ondervroegen 3721 mensen (verschillend naar 

politieke overtuigingen, geslacht, leeftijd, opleidingsgraad en migratie-

achtergrond) die deze adjectieven normeerden naar “gendertypiciteit” op een 

schaal met zeven punten (van één: zeer mannelijk tot zeven: zeer vrouwelijk).  

 
2.6.3. Mannelijke eigenschappen herformuleren  

 
Het derde en laatste taalmechanisme heeft betrekking op het formuleren van 

eigenschappen. Volgens Verswijvel et al. (2015) hebben vrouwen een grotere 

intentie om te kiezen voor STEM indien persoonskenmerken geformuleerd worden 

als gedrag in plaats van als eigenschap. Gedrag heeft een minder vast karakter en 

kan ontwikkeld worden, dit in tegenstelling tot een eigenschap. Om deze redenen 

worden mensen meer aangesproken indien er gevraagd wordt om gedrag te 

vertonen dan om een bepaalde eigenschap te bezitten. Door persoonskenmerken 

van STEM-richtingen als gedrag te omschrijven, worden meer vrouwen 

aangesproken.  
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Volgens Born en Taris (2010) verhoogt de sollicitatie-intentie van vrouwen voor 

STEM-beroepen indien persoonskenmerken omschreven worden als gedrag in 

plaats van als eigenschap in profielbeschrijvingen. Het heeft bovendien geen effect 

op de sollicitatie-intentie van mannen. Ook in het onderzoek van Verwijsvel et al. 

(2015) steeg de intentie van vrouwen met 15% om te solliciteren voor STEM-

beroepen wanneer eigenschappen als gewenst gedrag geformuleerd werden in 

plaats van een eigenschap. Om dit te kunnen aanpassen moeten kenmerken in de 

profielomschrijving worden opgezocht. Indien ze beschreven zijn als eigenschap, 

moeten ze omgezet worden in gedrag. Een manier om een eigenschap te vertalen 

naar gedrag is om de zin te beginnen met “je kan” en dan de gevraagde kwaliteit 

te beschrijven. Ook zijn er nog andere mogelijkheden die mits enige creativiteit, 

gevonden kunnen worden. 

 

Wanneer deze drie bovenstaande taalkundige mechanismen strategisch toegepast 

worden, kunnen ze echt van invloed zijn op de inschrijvingsintentie van jongeren 

voor een bepaalde studierichtingen. De drie aanpassingen kunnen bij meisjes de 

interesse en aantrekkelijkheid van STEM-studierichtingen verhogen met 10 tot 

20% zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de aantrekkelijkheid van 

jongens (Verswijvel, 2015).  

 

Met behulp van het onderzoek van Verswijvel et al. (2015) werden vier 

onderzoeksvragen geformuleerd.  
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3. Onderzoeksvragen  
 

In dit onderzoek zal nagegaan worden in welke mate de website Onderwijskiezer 

reeds rekening houdt met de drie bovenstaande taalmechanismen. Hieruit vloeien 

de drie volgende centrale onderzoeksvragen voort:  

 

- OV1: In welke mate worden op de website Onderwijskiezer zowel mannen 

en vrouwen in de functietitels van de verschillende studierichtingen 

taalkundig zichtbaar gemaakt in de beschrijvingen van de derdegraads tso- 

en bso-STEM-studierichtingen? 

- OV2: In welke mate wordt op de website Onderwijskiezer rekening 

gehouden met de genderconnotatie van woorden in de beschrijvingen van 

derdegraads tso- en bso-STEM-studierichtingen? 

- OV3: In welke mate worden op de website Onderwijskiezer eigenschappen 

als gedrag of als eigenschap omschreven in de beschrijvingen van de 

derdegraads tso- en bso-STEM-studierichtingen? 

 

Op basis van bovenstaande onderzoeksvragen, wordt in dit onderzoek nog een 

bijkomende onderzoeksvraag geformuleerd: 

 

- OV4: Wat is de relatie tussen de gebruikte taalmechanismen in de 

beschrijvingen van Onderwijskiezer en het aandeel meisjes uit de derde 

graad tso- en bso- STEM-studierichtingen van het secundair onderwijs?   

 

Hoe getracht werd om op bovenstaande vragen een antwoord te formuleren, 

kan teruggevonden worden in het luik methodologie.  
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4. Methodologie 
 

4.1. Kwalitatief onderzoeksopzet  
 

In deze masterproef werd voor een kwalitatieve onderzoeksopzet gekozen. 

Kwalitatief onderzoek wordt steeds meer gebruikt om tekstueel materiaal 

gedetailleerd te bestuderen (Howitt & Cramer, 2007; Malterud, 2001). Er werd 

een beschrijvende studie uitgevoerd waarbij de onderzoeker bestaand 

materiaal heeft bestudeerd. Om goed kwalitatief onderzoek uit te voeren, is 

een duidelijk wetenschapstheoretisch en epistemologisch standpunt van belang 

(Meyrick, 2006). Om deze reden werd in het theoretische luik beschreven welke 

ideeën aan de basis liggen van dit onderzoek. Aan de hand van deze theorie 

kon ook een steekproef opgesteld worden zoals hieronder besproken.     

 

4.2. Steekproef 
 

Om een antwoord te bieden op de onderzoeksvragen werd gekozen voor een 

niet-aselecte, doelgerichte steekproef (Billiet, 2006; Howitt & Cramer, 2007). 

Dit wil zeggen dat de onderzoekseenheden niet werden geselecteerd met het 

oog op generalisatie maar op basis van hun kenmerken (Decorte & Zaitch, 

2010). Het is in deze masterproef de bedoeling om het taalgebruik in de diepte 

te onderzoeken (Billiet, 2006). De begeleidende teksten over de technische en 

beroepssecundaire STEM-richtingen uit de derde graad van het secundair 

onderwijs van de website Onderwijskiezer werden aan het begin van dit 

onderzoek geraadpleegd en grondig bestudeerd. Er werden enkel tso- en bso-

studierichtingen onderzocht aangezien er voornamelijk in deze 

onderwijsvormen nog ruimte is voor verbetering (STEM-monitor, 2018).  

 

Een selectie van 60 STEM-richtingen uit de derde graad bso en tso werden 

onderzocht. De informatie uit de onderdelen “wat?” en “beroepen” van de 

verschillende studierichtingen werd geselecteerd omdat deze onderdelen 

noodzakelijk waren om een antwoord te kunnen bieden op de verschillende 

onderzoeksvragen.  

 

De duale studierichtingen werden niet bestudeerd in dit onderzoek aangezien 

zij niet de nodige inhoudelijke informatie beschreven. Zo wordt er bij deze 



 
 

32 

studierichtingen niet beschreven wat de studierichting inhoudt of op welke 

beroepen deze studierichting zich voorbereidt. Ook de studierichtingen die nog 

wel voorkomen op de lijsten van het departement onderwijs maar die niet meer 

georganiseerd worden, werden niet bestudeerd aangezien bij deze 

studierichtingen ook de nodige informatie ontbreekt. Ook de lichte STEM-

richtingen en zorg STEM-richtingen werden buiten beschouwing gehouden 

omdat de aanwezige STEM-componenten niet overheersen in de 

studierichtingen. Bij de bso-richtingen wordt er op de website van 

Onderwijskiezer een onderscheid gemaakt tussen lineaire en modulaire 

studierichtingen. De lineaire studierichtingen zijn de studierichtingen die in het 

reguliere onderwijs worden aangeboden met de onderverdeling in graden en 

per leerjaar. De modulaire studierichtingen zijn studierichtingen waarbij de 

richtingen onderverdeeld worden in modules en eenheden. Deze 

studierichtingen werden niet bestudeerd omdat ze in een beperkt aantal 

scholen worden georganiseerd en omdat er anders een groot onevenwicht 

bestond tussen de onderzochte tso- en bso-studierichtingen.  

 

Tabel 1 geeft een overzicht van de verschillende tso- en bso-studierichtingen 

die opgenomen werden in dit onderzoek.  

 

Tabel 1 
Onderzochte tso- en bso-studierichtingen 

 
Tso-studierichtingen Bso-studierichtingen 

Autotechnieken Auto 

Biotechnische wetenschappen Bouwplaatsmachinist 

Boekhouden-informatica Carrosserie 

Bouw- en houtkunde Centrale verwarming en sanitaire 

installaties 

Bouwtechnieken Diamantbewerking 

Chemie Drukken en afwerken 

Dier- en landbouwtechnische 

wetenschappen 

Drukvoorbereiding 

Elektriciteit-elektronica Duurzaam wonen 

Elektromechanica  Elektrische installaties 
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Elektronische installatietechnieken Goud en juwelen 

Farmaceutisch-technisch assistent Houtbewerking 

Fotografie Houtbewerking en snijwerk 

Grafische communicatie Koelinstallaties 

Houttechnieken Landbouw 

Industriële ICT Lassen-constructie 

Industriële wetenschappen Mechanisch onderhoud 

Informaticabeheer Muziekinstrumentenbouw 

Koel- en warmtetechnieken Rijn- en binnenvaart 

Maritieme technieken dek Ruwbouw 

Maritieme technieken motoren Ruwbouwafwerking 

Mechanische vormgevingstechnieken Schilderwerk en decoratie 

Multimedia Steen- en marmerbewerking 

Natuur- en groentechnische 

wetenschappen 

Textiel 

Optiektechnieken Tuinbouw en groenvoorziening 

Planttechnische wetenschappen Tweewielers en lichte 

verbrandingsmotoren 

Podiumtechnieken Uurwerkmaken 

Printmedia Vrachtwagenchauffeur 

Techniek-wetenschappen Werktuigmachines 

Textiel- en designtechnieken  

Textielproductietechnieken  

Vliegtuigtechnieken  

Voedingstechnieken  

 
4.3. Data-analyse 

 
Bij de analyse is het volgens Meyrick (2006) belangrijk om voldoende 

informatie te geven zodat het analyseproces mee gevolgd en beoordeeld kan 

worden. Om de data-analyse uit te voeren werd gekozen voor kwalitatieve 

onderzoeksmethoden zoals hierboven reeds besproken. Er werd gebruik 

gemaakt van het softwareprogramma Nvivo 12. Om vertrouwd te geraken met 

de data werden de informatieve teksten over de verschillende STEM-

studierichtingen aanvankelijk herhaaldelijk gelezen en herlezen door de 
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onderzoekster (Braun & Clarke, 2006; Decorte & Zaitch, 2010). Na het inlezen 

van de teksten, volgde de verwerking van de data. Dit proces verliep niet 

sequentieel maar eerder cyclisch (Decorte & Zaitch, 2010).  

 

Eerst werden nodes opgesteld op basis van de theorie. Mortelmans (2013) 

noemt dit deductief coderen of de a priori-benadering. Hierbij liet de 

onderzoekster zich leiden door het onderzoeksmateriaal van STEMsters 

(Verswijvel et al., 2015). Door het steeds opnieuw bestuderen van de theorie 

kon een boomstructuur worden opgesteld met de belangrijke aandachtspunten 

met betrekking tot genderneutraal taalgebruik uit de theorie van STEMsters 

(Verswijvel et al., 2015). Hieronder kan in figuur 1 deze boomstructuur 

geraadpleegd worden:  

 

 

 
Figuur 1: Codeboom uit Nvivo 

Na het opstellen van bovenstaande boomstructuur, kon het eigenlijke 

codeerproces aanvatten. Allereerst werden de teksten over de verschillende 

STEM-studierichtingen gescreend op het gebruik van functietitels. De 

geselecteerde functietitels werden onderverdeeld in geconnoteerde mannelijke, 

vrouwelijke, neutrale en functietitels in paarvorm zoals blijkt uit bovenstaande 

codeboom. Dit gebeurde afzonderlijk voor de tso-richtingen en bso-richtingen. 

Om op de tweede onderzoeksvraag een antwoord te kunnen bieden, werd de 

genderconnotatie van woorden onderzocht. Om de genderconnotatie te 
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achterhalen, werd er gescreend op de gebruikte adjectieven in de verschillende 

studierichtingen. Eerst werden alle adjectieven geselecteerd, daarna werden 

enkel de adjectieven uit de genormeerde tabel (die in bijlage wordt 

weergegeven) weerhouden. De adjectieven uit de genormeerde tabel konden 

uiteindelijk onderverdeeld worden in “mannelijk, vrouwelijk of neutraal”. De 

gehanteerde lijst met adjectieven zijn volgens Verswijvel et al. (2015) de meest 

gebruikte adjectieven in studiebrochures en vacatures. De overige adjectieven 

werden buiten beschouwing gehouden. Ook bij de tweede onderzoeksvraag 

werd er telkens een onderscheid gemaakt tussen tso-richtingen en bso-

richtingen.  

 

Daarna werd er op zoek gegaan naar de gevraagde kenmerken die leerlingen 

moeten bezitten om bepaalde studierichtingen te volgen. Er werd gezocht of 

deze kenmerken als gedrag al dan niet als eigenschap omschreven werden. 

Omdat dit onderzoek betrekking heeft op de studiekeuze, werden enkel de 

eigenschappen die aanvankelijk nodig zijn om de studierichting aan te vatten 

bestudeerd. De omschreven eigenschappen die leerlingen aangeleerd krijgen 

tijdens de opleiding, werden buiten beschouwing gehouden. Hierbij werd ook 

een onderscheid gemaakt tussen eigenschappen in tso-richtingen en 

eigenschappen in bso-richtingen. 

 

De laatste fase was het selectief coderen waarbij de verschillende concepten 

met elkaar verbonden werden tot een antwoord op de onderzoeksvragen 

(Corbin & Strauss, 1990). Tijdens het selectief coderen werden matrixen 

gegenereerd op basis van de gecodeerde gegevens. Deze matrixen werden 

gemaakt om een antwoord te kunnen bieden op de drie centrale 

onderzoeksvragen en bijhorende onderzoeksvraag van dit onderzoek. Bij het 

analyseren van alle onderzoeksvragen werd de data zowel verticaal (in de 

diepte) als horizontaal (in de breedte) geanalyseerd.  

 

Om een antwoord te kunnen bieden op de bijkomende onderzoeksvraag werd 

gebruik gemaakt van Tabel 2 die hieronder wordt weergegeven. Deze gegevens 

werden geraadpleegd uit onderzoek dat uitgevoerd werd door de Vlaamse 

Overheid (2018) in het schooljaar 2016-2017 waaruit een aantal belangrijke 

cijfergegevens vastgesteld konden worden met betrekking tot het aandeel van 
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meisjes met een diploma of studiegetuigschrift in de derde graad voltijds 

secundair onderwijs per studierichting.  

 

Tabel 2 
Aandeel meisjes in STEM-studierichtingen 
 

Tso-studierichtingen % 

meisjes 

Bso-studierichtingen % 

meisjes 

Autotechnieken 0.91 Auto 1.09 

Biotechnische wetenschappen 41.54 Bouwplaatsmachinist 0.00 

Boekhouden-informatica 33.50 Carrosserie 0.47 

Bouw- en houtkunde 4.48 Centrale verwarming en 

sanitaire installaties 

0.52 

Bouwtechnieken 0.00 Diamantbewerking 28.57 

Chemie 28.43 Drukken en afwerken 20.63 

Dier- en landbouwtechnische 

wetenschappen 

52.49 Drukvoorbereiding 12.96 

Elektriciteit-elektronica 1.19 Duurzaam wonen 22.73 

Elektromechanica  1.34 Elektrische installaties 0.42 

Elektronische 

installatietechnieken 

0.00 Goud en juwelen 41.18 

Farmaceutisch-technisch 

assistent 

69.27 Houtbewerking 2.85 

Fotografie 66.25 Houtbewerking en snijwerk 0.00 

Grafische communicatie 32.43 Koelinstallaties 0.00 

Houttechnieken 1.64 Landbouw 23.88 

Industriële ICT 1.29 Lassen-constructie 1.14 

Industriële wetenschappen 4.21 Mechanisch onderhoud 1.96 

Informaticabeheer 4.38 Muziekinstrumentenbouw 23.08 

Koel- en warmtetechnieken 2.13 Rijn- en binnenvaart 0.00 

Maritieme technieken dek 8.33 Ruwbouw 0.00 

Maritieme technieken motoren 0.00 Ruwbouwafwerking 0.00 

Mechanische 

vormgevingstechnieken 

1.30 Schilderwerk en decoratie 21.51 
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Multimedia 16.76 Steen- en marmerbewerking 0.00 

Natuur- en groentechnische 

wetenschappen 

21.43 Textiel 0.00 

Optiektechnieken 72.73 Tuinbouw en groenvoorziening 12.32 

Planttechnische wetenschappen 7.24 Tweewielers en lichte 

verbrandingsmotoren 

0.00 

Podiumtechnieken 6.67 Uurwerkmaken 30.00 

Printmedia 17.92 Vrachtwagenchauffeur 6.25 

Techniek-wetenschappen 31.02 Werktuigmachines 1.66 

Textiel- en designtechnieken 8.33   

Textielproductietechnieken 0.00   

Vliegtuigtechnieken 6.06   

Voedingstechnieken 25.00   

Vlaamse Overheid (2018). STEM-monitor juni 2018. Brussel: Departement
 Onderwijs en Vorming.  
 

Er werden matrixen opgesteld waarin het aandeel meisjes tegenover de 

gebruikte adjectieven geplaatst werden. Ook werd het aandeel meisjes 

tegenover de gehanteerde functietitels en tegenover de gebruikte 

eigenschappen geplaatst. Het resultaat van deze matrixen kan teruggevonden 

worden in het resultatenluik.  

 
4.4. Betrouwbaarheid 
 

De volgende argumenten kunnen bijdragen tot de betrouwbaarheid van dit 

onderzoek. De geanalyseerde teksten van de Onderwijskiezer kunnen 

geraadpleegd worden op de website van Onderwijskiezer waardoor ze 

transparant zijn voor de lezers van dit onderzoek. Ook de codeboom die 

opgesteld werd, wordt hierboven medegedeeld. Op deze manier kan volgens 

Mortelmans (2013) de betrouwbaarheid door andere onderzoekers 

gecontroleerd worden. Vermits dit onderzoek verder bouwt op reeds bestaand 

onderzoek en op de theoretische taalmechanismen uit eerder onderzoek, is er 

sprake van theoretische generaliseerbaarheid volgens Lewis en Ritchie (2003). 

De nieuwe resultaten zullen met andere woorden ingepast kunnen worden in 

het reeds bestaand onderzoek omtrent het genderneutraal taalgebruik in 

studieinformatiemateriaal. 
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5. Resultaten 
 

In dit onderdeel worden de resultaten weergegeven die betrekking hebben op 

de drie centrale onderzoeksvragen en de bijkomende onderzoeksvraag van 

deze masterproef. Aan de hand van de beschrijvingen over STEM-

studierichtingen, geraadpleegd op de website van Onderwijskiezer, werd 

getracht een antwoord te kunnen bieden op de vier onderzoeksvragen. Elke 

onderzoeksvraag wordt hieronder apart besproken en de resultaten worden 

waar nodig verduidelijkt aan de hand van concrete voorbeelden uit de 

begeleidende teksten van de Onderwijskiezer.  

 

5.1. OV1: In welke mate worden zowel mannen en vrouwen in 

de functietitels van de verschillende studierichtingen 

taalkundig zichtbaar gemaakt in de beschrijvingen van 

STEM-studierichtingen op tso- en bso- onderwijsniveau op 

de website Onderwijskiezer?  

 

Er konden globaal genomen 507 functietitels gevonden worden in de 

beschrijvingen van de verschillende onderzochte STEM-studierichtingen. Op 

basis van Tabel 3 die voortvloeit uit de resultaten van dit onderzoek, kan 

vastgesteld worden dat de meerderheid van de gehanteerde functietitels op de 

website Onderwijskiezer “mannelijk” is. Eveneens belangrijk om op te merken 

is dat functietitels in paarvorm niet teruggevonden konden worden in de 

onderzochte data. Onderwijskiezer koos er namelijk voor om naast elke 

functietitel M/V/X te vermelden. Een beperkt aantal “neutrale” en “vrouwelijke” 

functietitels werd aangetroffen.  

 

Tabel 3 
Globale resultaten onderzoeksvraag 1 
 
Functietitels Frequentie Percentage 
Mannelijk 487 96.06 
Neutraal 17 3.35 
Paarvorm 0 0.00 
Vrouwelijk 3 0.59 
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5.1.1. Resultaat in tso-richtingen 
 
Tabel 4 
Resultaten onderzoeksvraag 1 in tso-richtingen 
 
Functietitels Frequentie Percentage 
Mannelijk 273 94.79 
Neutraal 12 4.17 
Paarvorm 0 0.00 
Vrouwelijk 3 1.04 

 
 

Van de in totaal 507 onderzochte functietitels werden er 288 functietitels 

teruggevonden in tso-richtingen. Vastgesteld kan worden dat de meerderheid 

van de gebruikte functietitels in tso-richtingen “mannelijk” is zoals hierboven 

wordt weergegeven in Tabel 4. De “neutrale” en “vrouwelijke” functietitels zijn 

ook  in tso-richtingen in minderheid.  

 
5.1.2. Resultaat in bso-richtingen 

 
Tabel 5 
Resultaten onderzoeksvraag 1 in bso-richtingen 
 
Functietitels Frequentie Percentage 
Mannelijk 214 97.72 
Neutraal 5 2.28 
Paarvorm 0 0.00 
Vrouwelijk 0 0.00 

 
219 van de 507 onderzochte functietitels werden teruggevonden in bso-

richtingen. De onderzochte functietitels in bso-richtingen bestaan voornamelijk 

uit “mannelijke” functietitels zoals blijkt uit Tabel 5. In bso-studierichtingen 

konden geen “vrouwelijke” functietitels teruggevonden worden. Een beperkt 

aantal functietitels zijn “neutraal”.  
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5.1.3. Voorbeelden gebruikte functietitels 
 

In Tabel 6 kunnen enkele voorbeelden van functietitels die gebruikt worden 

op de website Onderwijskiezer geraadpleegd worden.  

 

Tabel 6 
Voorbeelden van gehanteerde functietitels 
 
 
 

 Functietitels In tso-richtingen In bso-richtingen 

“Mannelijke” 

functietitels 

Boekhouder, 

computeroperator, ICT-

medewerker, 

medewerker 

boekhouding, 

bouwkundig 

tekenaar,... 

 

Automecanicien, 

technicus, technieker, 

bestuurder, 

productiemedewerker,... 

“Vrouwelijke” 

functietitels 

Modellenmaakster Geen  

   

 

“Neutrale” functietitels 

Verantwoordelijke, 

bediende, 

afgevaardigde,... 

Verantwoordelijke, 

werktuigkundige,... 

 
 

5.2. OV2: In welke mate wordt er op de website 

Onderwijskiezer rekening gehouden met de 

genderconnotatie van woorden in de beschrijvingen van 

STEM-studierichtingen op tso- en bso-onderwijsniveau op 

de website Onderwijskiezer?  
 

Om op zoek te gaan naar de genderconnotatie van woorden werden alle 

adjectieven in de verschillende beschrijvingen van studierichtingen 

onderzocht. Er werden in totaal 1427 adjectieven teruggevonden.  
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Van deze adjectieven kwamen er 365 adjectieven voor in de lijst van 

genormeerde adjectieven uit het onderzoek van STEMsters. Er konden 

voornamelijk mannelijk geconnoteerde adjectieven teruggevonden worden 

over alle onderzochte STEM-studierichtingen heen. De neutrale en 

vrouwelijk geconnoteerde adjectieven werden minder vaak gehanteerd dan 

de mannelijk geconnoteerde adjectieven. 

 

Tabel 7 
Globale resultaten onderzoeksvraag 2  
 
Adjectieven Frequentie Percentage 
Mannelijke 222 60.82 
Neutrale 98 26.85 
Vrouwelijke 45 12.33 

 
De resultaten van deze onderzoeksvraag worden hierboven weergegeven in 

Tabel 7. Uit deze resultaten kan afgeleid worden dat er overheersend mannelijk 

geconnoteerde adjectieven gebruikt worden in de begeleidende teksten van de 

verschillende studierichtingen op de website Onderwijskiezer. Neutrale 

geconnoteerde adjectieven worden nog vaker gebruikt dan vrouwelijk 

geconnoteerde  adjectieven. 

 

5.2.1. Resultaat in tso-richtingen 
 
Tabel 8 
Resultaten onderzoeksvraag 2 in tso-richtingen 
 
Adjectieven Frequentie Percentage 
Mannelijke 173 65.04 
Neutrale 65 24.44 
Vrouwelijke 28 10.53 

 

Uit Tabel 8 kan afgeleid worden dat de meerderheid van de gecodeerde 

adjectieven in tso-richtingen mannelijk geconnoteerd is. In totaal werden 266 

van de 365 gecodeerde adjectieven in tso-richtingen teruggevonden. Neutrale 

geconnoteerde adjectieven worden ook in tso-richtingen nog vaker gebruikt 

dan vrouwelijke geconnoteerde adjectieven.  
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5.2.2. Resultaat in bso-richtingen 
 
Tabel 9 
Resultaten onderzoeksvraag 2 in bso-richtingen 
 
Adjectieven Frequentie Percentage 
Mannelijke 49 49.49 
Neutrale 33 33.33 
Vrouwelijke 17 17.17 

 
99 van de in totaal 365 gecodeerde adjectieven konden teruggevonden 

worden in bso-studierichtingen. Bijna de helft van deze adjectieven is 

“mannelijk”, ongeveer een derde van deze adjectieven is “neutraal” en een 

minderheid van de adjectieven is “vrouwelijk” zoals blijkt uit Tabel 9.  

 

5.2.3. Voorbeelden gebruikte adjectieven 
 

In Tabel 10 kunnen enkele voorbeelden teruggevonden worden van de 

gebruikte adjectieven op de website Onderwijskiezer.  

 

 

Tabel 10 
Voorbeelden van gehanteerde adjectieven 
 

Adjectieven In tso-richtingen In bso-richtingen 

“Mannelijke” adjectieven Elektronisch, sterk, 

wetenschappelijk, 

technologisch, 

theoretisch,,... 

Technisch, 

praktijkgericht, 

professioneel, 

internationaal, 

digitaal,... 

“Neutrale” adjectieven Correct, goed, 

praktisch, belangrijk, 

duurzaam,... 

Nieuw, zelfstandig, 

medisch, 

verantwoordelijk, 

nuttig,... 

“Vrouwelijke” adjectieven Ecologisch, ethisch, 

nauwkeurig, ordelijk, 

sociaal,... 

Modern, persoonlijk, 

klein, complex, 

zwak,... 
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5.3. OV3: In welke mate worden op de website 

Onderwijskiezer eigenschappen als gedrag of als 

eigenschap omschreven in de beschrijvingen van de 

derdegraads tso- en bso-STEM-studierichtingen? 
 

In totaal konden er 15 kenmerken teruggevonden worden waaraan een leerling 

moest voldoen om een bepaalde studierichting aan te vatten. Tabel 11 kon 

bekomen worden aan de hand van de resultaten met betrekking tot 

onderzoeksvraag 3 uit dit onderzoek.  

 

Tabel 11 
Globale resultaten onderzoeksvraag 3 
 
 

Eigenschappen Frequentie Percentage 

Als eigenschap 

omschreven 

6 40.00 

Als gedrag omschreven 9 60.00 

 
Uit Tabel 11 kan afgeleid worden dat de meerderheid van de beschreven 

eigenschappen als “als gedrag omschreven” worden. Momenteel worden de 

gevraagde persoonskenmerken voor bepaalde studierichtingen op de website 

Onderwijskiezer bijgevolg voornamelijk als gedrag omschreven in plaats van 

als eigenschap.  

 

5.3.1. Resultaat in tso-richtingen 
 
Tabel 12 
Resultaten onderzoeksvraag 3 in tso-richtingen 
 
Eigenschappen Frequentie Percentage 
Als eigenschap 
omschreven 

4 33.33 

Als gedrag omschreven 8 66.67 
 

Uit Tabel 12 kan vastgesteld worden dat de in totaal 15 gevonden 

eigenschappen, de meeste eigenschappen teruggevonden worden in tso-

richtingen. De meerderheid van de eigenschappen werden als gedrag 

omschreven in de onderzochte tso-richtingen.  



 
 

44 

 

5.3.2. Resultaat in bso-richtingen 
 
Tabel 13 
Resultaten onderzoeksvraag 3 in bso-richtingen 
 
Eigenschappen Frequentie Percentage 
Als eigenschap 
omschreven 

2 66.67 

Als gedrag omschreven 1 33.33 
 

Uit Tabel 13 kan afgeleid worden dat drie van de in totaal 15 onderzochte 

eigenschappen, werden teruggevonden in de onderzochte bso-

studierichtingen. De meerderheid van de onderzochte eigenschappen in bso-

richtingen werden ook als eigenschap omschreven.  

 

5.3.3. Voorbeelden gebruikte adjectieven 
 

Eigenschappen worden als gedrag omschreven op de website Onderwijskiezer 

op bijvoorbeeld onderstaande manieren:  

 

“Naast interesse voor boekhouden en toegepaste informatica wordt er verwacht 

dat je logisch, pragmatisch en analytisch kunt denken en ordelijk en 

nauwkeurig kunt omgaan met cijfers.” – Boekhouden-informatica (tso) 

 

“Het fijn technische werk vraagt zin voor detail, nauwkeurigheid, orde en 

structuur” – Industriële ICT (tso) 

 

“In deze opleiding wordt aanleg en belangstelling verwacht op de volgende 

gebieden: precisiewerk, handigheid bij het bedienen van instrumenten en het 

behandelen van grondstoffen en materialen, wetenschappelijk denken, 

commerciële aspecten, taalvaardigheid en vlotte omgang met mensen, gevoel 

voor esthetiek.” - Optiektechnieken (tso) 

 

“Precies werken, goede smaak, gevoel voor schoonheid en een fijne 

handvaardigheid” – Goud en juwelen (bso) 
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5.4. OV4: Wat is de relatie tussen de gebruikte taalmechanismen in 

de beschrijvingen van Onderwijskiezer en het aandeel meisjes uit de 

derde graad tso- en bso- STEM-studierichtingen van het secundair 

onderwijs?   

 

Met de vierde onderzoeksvraag wordt getracht de relatie uit te drukken tussen 

de drie gehanteerde taalmechanismen in de beschrijvingen op de website 

Onderwijskiezer en het aandeel meisjes in de STEM-studierichtingen. Hieronder 

zal een omschrijving van de resultaten met betrekking tot de laatste 

onderzoeksvraag plaatsvinden. Het antwoord zal per taalmechanisme 

besproken worden. 

 

5.4.1. Aandeel meisjes versus functietitels 
 

In totaal werden er 507 functietitels gecodeerd in de onderzochte tso- en bso-

richtingen van dit onderzoek. Uit de eerste onderzoeksvraag bleek dat er 

voornamelijk mannelijke functietitels worden gebruikt in de omschrijvingen van 

de verschillende onderzochte STEM-studierichtingen. Het resultaat van de 

matrixquery die opgesteld werd, wordt hieronder in Tabel 14 weergegeven.  

 

In Tabel 14 wordt het aandeel meisjes over alle tso- en bso-richtingen heen 

onderverdeeld in vier verschillende categorieën: minder dan 10% meisjes, 

tussen 10% en 30% meisjes, tussen 30% en 50% meisjes en meer dan 50% 

meisjes. Vervolgens werd per categorie gekeken hoeveel “mannelijke”, 

“neutrale”, “vrouwelijke” en adjectieven in paarvorm er teruggevonden konden 

worden. Dit gebeurde allereerst in absolute cijfers om daarna de gevonden 

adjectieven in relatieve cijfers uit te drukken. Belangrijk bij de interpretatie van 

Tabel 14 is dat de percentages steeds uitgedrukt worden ten opzichte van de 

507 onderzochte functietitels. Uit Tabel 14 blijkt dat in alle categorieën van 

aandeel meisjes er voornamelijk mannelijke functietitels terug te vinden zijn. 

Ook kan vastgesteld worden dat de meerderheid van de onderzochte 

functietitels terug te vinden is bij het onderdeel mannelijke functietitels in de 

studierichtingen waarin minder dan 10% meisjes vertegenwoordigd zijn. Hierbij 

kan ook opgemerkt worden dat in de categorie minder dan 10% meisjes het 

meest aantal functietitels teruggevonden konden worden, namelijk 399 van de 
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in totaal  507 onderzochte functietitels. In deze categorie konden ook een 

beperkt aantal neutrale functietitels teruggevonden worden. Vrouwelijke 

functietitels zijn in de minderheid, samen met de functietitels in paarvorm die 

niet aangetroffen konden worden in deze categorie. Dit komt zoals eerder 

vermeld doordat de Onderwijskiezer gebruikt maakt van M/V/X na de vermelde  

functietitel. 

 

In de categorie STEM-studierichtingen met een aandeel meisjes tussen 10% en 

30% konden 62 functietitels aangetroffen worden. Zoals eerder vermeld 

werden ook in deze categorie voornamelijk “mannelijke” functietitels 

vastgesteld. In deze categorie werd minder vaak gebruik gemaakt van neutrale 

en vrouwelijke functietitels.  

 

In de STEM-studierichtingen waarin het aandeel meisjes zich tussen de 30% 

en 50% bevindt, konden 29 functietitels teruggevonden worden. In deze 

categorie worden ook voornamelijk “mannelijke” functietitels geraadpleegd. Er 

kon ook maar één neutrale functietitel teruggevonden worden en “vrouwelijke” 

functietitels komen in deze categorie niet voor.  

 

In de STEM-studierichtingen waarin meisjes meer dan 50% vertegenwoordigd 

zijn, werden 17 functietitels gebruikt. Van deze 17 functietitels waren er 16 

“mannelijk” en één “neutraal”. Ook hier konden geen vrouweljke functietitels 

aangetroffen worden.  
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Tabel 14 
Resultaten onderzoeksvraag 4 met betrekking tot de functietitels 
 
 

Aandeel 
meisjes 

Mannelijke 
functietitels 

% Neutrale 
functietitels 

% Functietitels 
in 

paarvorm 

% Vrouwelijke 
functietitels 

% 

Minder 
dan 
10.00% 
 

383 75.54 14 2.76 0 0.00 2 0.39 

Tussen 
10.00 
en 
30.00% 
 

60 11.83 1 0.20 0 0.00 1 0.20 

Tussen 
30.00 
en 
50.00% 
 

28 5.52 1 0.20 0 0.00 0 0.00 

Meer 
dan 
50.00% 
 

16 3.16 1 0.20 0 0.00 0 0.00 

Totaal 487 96.06 17 3.35 0 0.00 3 0.59 

 
 

5.4.2. Aandeel meisjes versus adjectieven 
 

In de tweede onderzoeksvraag werd opgemerkt dat de meerderheid van de 

gebruikte adjectieven met betrekking tot de STEM-studierichtingen mannelijk 

is. In Tabel 15 kunnen de resultaten geraadpleegd worden. Er werden in totaal 

365 adjectieven als “mannelijk, vrouwelijk of neutraal” gecodeerd en in Tabel 

15 in verhouding gebracht tot het aandeel meisjes in de verschillende 

studierichtingen. In de categorie van de studierichtingen met een aandeel 

meisjes van minder dan 10% konden de meeste adjectieven van het totaal 

aantal onderzochte adjectieven teruggevonden worden. 199 van de in totaal 

365 adjectieven onderzochte adjectieven zijn hier terug te vinden. Van de 

onderzochte adjectieven in deze categorie is de meerderheid mannelijk, daarna 

volgen de neutrale adjectieven. De vrouwelijke adjectieven zijn in de 

minderheid.  
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In de categorie van STEM-studierichtingen met een aandeel meisjes tussen 

10% en 30%, konden in totaal 53 van de 365 adjectieven aangetroffen worden. 

Van deze adjectieven is de meerderheid mannelijk. Daaropvolgend worden 

neutrale adjectieven het meest gebruikt, vrouwelijke adjectieven worden het 

minst vaak gebruikt in deze categorie. Dit is ook van toepassing voor de 

categorieën van de STEM-studierichtingen met een aandeel meisjes tussen 

30% en 50% en met een aandeel van meer dan 50% meisjes.   

 

Tabel 15 
Resultaten onderzoeksvraag 4 met betrekking tot adjectieven 

 

Aandeel 
meisjes 

Mannelijke 
adjectieven 

% Neutrale 
adjectieven 

% Vrouwelijke 
adjectieven 

% 

       

Minder 
dan 
10.00% 
 

116 31.78 55 15.07 28 7.67 

Tussen 
10.00 
en 
30.00% 
 

28 7.67 19 5.21 6 1.64 

Tussen 
30.00 
en 
50.00% 
 

43 11.78 9 2.47 8 2.19 

Meer 
dan 
50.00% 
 

35 9.59 15 4.11 3 0.82 

Totaal 222 60.82 98 26.85 45 12.33 
 

 

5.4.3. Aandeel meisjes versus eigenschappen 
 

Uit onderzoeksvraag 3 is gebleken dat er vijftien eigenschappen over alle 

omschrijvingen van studierichtingen heen teruggevonden werden. De verdeling 

van deze vijftien eigenschappen over de categorieën meisjes heen, wordt 

weergegeven in Tabel 16. Belangrijk om onderstaande gegevens in Tabel 16 te 

interpreteren is dat de percentages uitgedrukt worden ten opzichte van het 
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totaal aantal onderzochte eigenschappen. Uit de gegevens van Tabel 16 kan 

vastgesteld worden dat de meerderheid van de eigenschappen als gedrag 

omschreven worden.  

 

De meeste eigenschappen kunnen teruggevonden worden in de 

studierichtingen waarin minder dan 10% meisjes vertegenwoordigd zijn. 9 van 

de 15 eigenschappen worden in deze categorie aangetroffen. In deze categorie 

wordt de meerderheid van de eigenschappen als gedrag omschreven.   

 

Twee van de 15 eigenschappen kunnen teruggevonden worden in de categorie 

van STEM-studierichtingen met een aandeel meisjes tussen de 10% en 30%. 

Eén van deze eigenschappen wordt als eigenschap omschreven, de andere 

eigenschap wordt als gedrag omschreven. 

 

In de categorie van STEM-studierichtingen met een aandeel meisjes tussen 

30% en 50%, konden drie eigenschappen teruggevonden worden. De 

meerderheid van deze eigenschappen werd als eigenschap omschreven.  

 

Eén van de 15 onderzochte eigenschappen, werd aangetroffen in de categorie 

met een aandeel meisjes van meer dan 50%. Deze eigenschap werd als gedrag 

omschreven. Er werd in deze categorie geen eigenschap als eigenschap 

omschreven.  
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Tabel 16 
Resultaten onderzoeksvraag 4 met betrekking tot eigenschappen 
 
Aandeel 
meisjes 

Als eigenschap 
omschreven 

% Als gedrag 
omschreven 

% 

Minder 
dan 
10.00% 
 

3 20.00 6 40.00 

Tussen 
10.00 en 
30.00% 
 

1 6.67 1 6.67 

Tussen 
30.00 en 
50.00% 
 

2 13.33 1 6.67 

Meer dan 
50.00% 

0 0.00 1 6.67 

Totaal 6 40.00 9 60.00 

 
 

 

Op basis van bovenstaande resultaten kan een conclusie geformuleerd worden 

die in de volgende paragraaf besproken zal worden.  
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6. Conclusie  
 

In deze masterproef werd getracht om onderzoek te voeren naar het al dan 

niet toegepaste genderstrategisch taalgebruik van de website Onderwijskiezer. 

Ook werd getracht om een advies te kunnen formuleren omtrent het toepassen 

van genderstrategisch taalgebruik met behulp van de volgende 

taalmechanismen: het gebruik van functietitels in paarvorm, genderconnotatie 

van woorden m.b.t. adjectieven en het herformuleren van eigenschappen. Door 

het toepassen van genderstrategisch taalgebruik wordt er getracht een 

aanzienlijke stijging van het aandeel meisjes in de betrokken tso- en bso-STEM-

studierichtingen te bekomen. In deze paragraaf volgt de conclusie waarin de 

resultaten op de vier onderzoeksvragen toegelicht worden. Hierbij wordt 

vermeld dat de eerste drie onderzoeksvragen in deze masterproef beschrijvend 

van aard zijn. Onderzoeksvraag vier is een bijkomende onderzoeksvraag die 

dieper ingaat op de gevonden resultaten van de eerste drie onderzoeksvragen.  

 

De eerste onderzoeksvraag ging na in welke mate zowel vrouwen als mannen 

taalkundig zichtbaar gemaakt worden in de functietitels in de beschrijvingen 

van de verschillende onderzochte STEM-studierichtingen op de website 

Onderwijskiezer. Uit de resultaten is gebleken dat van de in totaal 507 

gebruikte functietitels: 487 functietitels taalkundig mannelijk zijn, 17 

functietitels taalkundig neutraal zijn en dat er drie taalkundig vrouwelijke 

functietitels gebruikt werden. Dit wil zeggen dat 96,06% van de gehanteerde 

functietitels mannelijk zijn over alle STEM-studierichtingen heen. Zowel in tso- 

als in bso-richtingen is de meerderheid van de functietitels mannelijk. Nochtans 

blijkt uit de literatuur dat het gebruik van functietitels in paarvorm positieve 

invloeden kan hebben (Verswijvel et al., 2015; Vervecken et al., 2015; Gabriel 

et al., 2008). Uit eerder onderzoek bij Nederlandstalige studenten in het hoger 

onderwijs is zo ook gebleken dat meisjes 10% meer interesse hebben in STEM-

beroepen met een functietitel in paarvorm (Vervecken et al., 2013). 

Functietitels in paarvorm gebruiken in plaats van enkel de mannelijke vorm, 

zou dus een positieve invloed hebben op het aandeel meisjes in STEM-

studierichtingen. Om het beeld van meisjes te veranderen, kunnen een aantal 

taalkundige ingrepen hulp bieden. Deze ingrepen kunnen volgens                           

De Caluwe en Van Santen (2001) voornamelijk heel spontaan en gemakkelijk 
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gebeuren door de achtervoegsels –e en –ster toe te voegen aan het mannelijke 

woord.   

 

Om een antwoord te kunnen formuleren op de tweede onderzoeksvraag werd 

nagegaan in welke mate er op de website Onderwijskiezer reeds rekening 

gehouden werd met de genderconnotatie van woorden in de beschrijvingen van 

de verschillende STEM-studierichtingen. Dit werd onderzocht door de 

adjectieven in te delen als “mannelijk, vrouwelijk of neutraal”. Er werden in 

totaal 1403 adjectieven gecodeerd waarvan er 365 in de lijst van de 

genormeerde adjectieven uit het onderzoek van STEMsters voorkwamen. Op 

basis van deze lijst konden in de resultaten 222 “mannelijke” adjectieven, 98 

“neutrale” adjectieven en 45 “vrouwelijke” adjectieven onderscheiden worden 

in de omschrijvingen van de verschillende onderzochte STEM-studierichtingen. 

Dit wil dus zeggen dat globaal genomen 60,82% van de gehanteerde 

adjectieven mannelijk is. In tso-richtingen ligt dit percentage nog iets hoger 

met 65,04%. 24,44% van de onderzochte adjectieven is neutraal en 10,53% 

is vrouwelijk. In bso-studierichtingen is 49,49% van de adjectieven mannelijk, 

33,33% neutraal en 17,17% vrouwelijk.  

 

De connotatie van adjectieven in de omschrijving van STEM-opleidingen kan 

invloed hebben op de studiekeuze van meisjes volgens Verswijvel et al. (2015). 

Door het toepassen van adjectieven met vrouwelijke connotatie, kunnen 

meisjes STEM-opleidingen aantrekkelijker vinden. Voor mannen is er geen 

effect wanneer adjectieven met vrouwelijke connotatie gebruikt worden 

(Gaucher et al., 2011; Taris & Bok, 1998). De zogenaamde sense of belonging 

van meisjes zal ook stijgen indien er meer gebruik gemaakt wordt van 

vrouwelijk geconnoteerde adjectieven (Verswijvel et al., 2015).  

 

Momenteel is de meerderheid van de gebruikte adjectieven mannelijk 

geconnoteerd. Er worden ook nog meer “neutrale” adjectieven gebruikt ten 

opzichte van “vrouwelijke” adjectieven. Er is bijgevolg dus geen evenwichtige 

toepassing met betrekking tot “mannelijke, vrouwelijke en neutrale” 

adjectieven. In tso-richtingen nog minder dan in bso-richtingen. Om ervoor te 

zorgen dat meisjes de STEM-opleidingen aantrekkelijk vinden, zal er getracht 

moeten worden om een evenwicht te creëren tussen “mannelijke, vrouwelijke 
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en neutrale” adjectieven die gebruikt worden in de beschrijvingen van de 

verschillende STEM-studierichtingen in tso en bso (Verswijvel et al., 2015).  

 

In welke mate eigenschappen in de beschrijvingen van de verschillende STEM-

studierichtingen als gedrag of als eigenschap omschreven worden, is de derde 

onderzoeksvraag van dit onderzoek. Uit de resultaten is gebleken dat er slechts 

een beperkt antwoord kon geformuleerd worden aangezien er maar 15 

eigenschappen geselecteerd werden die voldeden aan de onderzoekscriteria.  

 

Van deze 15 eigenschappen konden er zes gecodeerd worden als eigenschap, 

negen eigenschappen werden omschreven als gedrag. De meerderheid van de 

eigenschappen wordt dus al omschreven als gedrag. Het omschrijven van 

eigenschappen heeft volgens Born en Taris (2010) en Verswijvel et al. (2015) 

een positieve invloed op de aantrekkelijkheid van STEM-studierichtingen voor 

vrouwen. Zo zijn vrouwen meer geneigd om te solliciteren indien mannelijke 

eigenschappen omschreven worden als gedrag. De reden hiervoor is dat gedrag 

een minder vast karakter heeft. Gedragingen kunnen ontwikkeld worden in 

tegenstelling tot het bezitten van bepaalde eigenschappen. Een manier om een 

eigenschap te vertalen naar gedrag is om de zin te beginnen met “je kan” en 

dan de gevraagde kwaliteit te beschrijven. Toegepast op een praktijkvoorbeeld 

uit dit onderzoek wil dit dus zeggen dat je volgende zin: “Er wordt verwacht 

dat je stressbestendig bent” beter formuleert als: “Je kan stressbestendig zijn 

in onverwachte situaties”. Er zijn nog andere mogelijkheden die mits enige 

creativiteit kunnen gevonden worden.  

 

De laatste onderzoeksvraag gaat verder in op de eerdere drie 

onderzoeksvragen. Deze onderzoeksvraag gaat de verhouding na tussen de 

taalmechanismen die gebruikt worden door Onderwijskiezer en het aandeel 

meisjes in de verschillende onderzochte STEM-studierichtingen uit het tso- en 

bso-onderwijs. Uit de resultaten van deze onderzoeksvraag blijkt dat de 

meerderheid (75,54%) van de onderzochte functietitels gecodeerd kon worden 

als “mannelijk” en dat ze zich bevinden in de categorie van studierichtingen 

waarin minder dan 10% meisjes vertegenwoordigd zijn. 0,39% van de totale 

“vrouwelijke” functietitels kunnen teruggevonden worden in de studierichtingen 

waarin minder dan 10% meisjes aanwezig zijn. Wat betreft de adjectieven is 
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de opmerkelijkste bevinding dat 31,78% van alle onderzochte adjectieven 

“mannelijk” zijn en zich ook bevinden in de studierichtingen met een aandeel 

van minder dan 10%. In verhouding worden er dus aanzienlijk wat 

“mannelijke” functietitels en adjectieven gebruikt in de studierichtingen waarin 

er minder dan 10% meisjes aanwezig zijn. Wat betreft de eigenschappen, zijn 

er geen noemenswaardige bevindingen wanneer deze in verhouding tot het 

aandeel meisjes worden geplaatst.  

 

Globaal genomen kan geconcludeerd worden dat er momenteel geen 

evenwichtige verdeling is tussen de gehanteerde taalmechanismen. 

Onderwijskiezer zal op zoek moeten gaan naar een evenwichtiger gebruik van 

de verschillende taalmechanismen over de verschillende beschrijvingen van 

studierichtingen heen. Dit met als doel de interesse en aantrekkelijkheid voor 

STEM-studierichtingen bij meisjes te verhogen met 10% tot 20% (Verswijvel, 

2015). Dit wordt verder besproken in het onderdeel aanbevelingen. 
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     7. Discussie 
 

7.1. Beperkingen 
 

Naast de algehele beperkingen van kwalitatief onderzoek, zijn er ook in dit 

onderzoek een aantal beperkingen inherent aan dit onderzoek. Deze 

beperkingen dienen in rekening gebracht te worden tijdens het interpreteren 

van bovenstaande onderzoeksresultaten.  

 

Allereerst moet vermeld worden dat er bij het onderdeel functietitels een 

voorkeur is geuit voor het differentiatieprincipe waarbij mannelijke en 

vrouwelijke functietitels naast elkaar worden geplaatst en m.a.w. in paarvorm 

worden beschreven (Van Alphen, 1983). Deze voorkeur kwam vanuit de 

positieve resultaten van het onderzoek van Verswijvel et al. (2015) met 

betrekking tot het gebruik van paarvormen in functietitels. Tegenstanders van 

dit differentiatieprincipe willen benadrukken dat er bij differentiatie duidelijk 

onderscheid wordt gemaakt tussen man en vrouw en dat het onderscheid 

hierdoor benadrukt wordt. Deze tegenstanders zijn aanhangers van het 

neutralisatieprincipe (Brouwer, 1989) die opteren om één gemeenschappelijke 

functietitel te gebruiken die van toepassing is op jongens en op meisjes. Ook 

deze methode zou een oplossing kunnen bieden maar hierover zijn geen 

resultaten teruggevonden. Belangrijk hierbij is eveneens om te benoemen dat 

in dit onderzoek niet nagegaan werd waarom de VDAB in het onderzoek van 

Lievens et al. (2007) met betrekking tot genderstrategisch taalgebruik in 

beroepenfilms voorstander is van het neutralisatieprincipe en vervolgens in de 

brochure van STEMsters instemt met het gebruik van het differentiatieprincipe.  

 

Een andere kritische bedenking die geformuleerd kan worden bij de functietitels 

is dat er geopteerd werd vanuit de literatuur om een achtervoegsel toe te 

voegen aan de mannelijke vorm om zo de functietitels in paarvormen te 

formuleren. Uit onderzoek van Lievens et al. (2007) is gebleken dat er ook 

nadelen zijn aan het formuleren van paarvormen. Door deze methode te 

gebruiken kan het nadelig effect optreden dat het gebruik van de vrouwelijke 

vorm op de invulling van de generiek mannelijke vorm, de mannelijke vorm 
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nog meer in belangstelling komt te staan en zo nog een mannelijkere invulling 

krijgt. Hier werd in dit onderzoek geen rekening mee gehouden.  

 

De zogenaamde mannelijke kenmerken werden in dit onderzoek onderzocht en 

er werd in dit onderzoek aanbevolen om kenmerken als gedrag te omschrijven. 

Vanuit kritisch standpunt kan geformuleerd worden dat door het kenmerk om 

te zetten in gedrag de essentialisering en het intrinsieke karakter van het 

kenmerk verdwijnt en dat de genderconnotatie vermeden wordt.  

 

Een andere beperking die in rekening gebracht moet worden is dat dit 

onderzoek enkel wordt toegespitst op de website Onderwijskiezer. 

Leerkrachten spelen zoals eerder besproken een belangrijke rol in de 

studiekeuze van jongeren. Ze hanteren dan wel regelmatig de Onderwijskiezer, 

toch zullen leerkrachten ook nog andere bronnen van informatie hanteren en 

zullen zij ook communiceren met hun leerlingen. Het gehanteerde taalgebruik 

bij die studiekeuzebegeleiding werd niet onderzocht in dit onderzoek. Dit is 

eventueel een aanzet tot vervolgonderzoek.  

 

7.2. Aanbevelingen voor verder onderzoek 
 

In dit onderzoek werd het gebruikte beeldmateriaal op de website 

Onderwijskiezer niet besproken. Nochtans is beeldvorming met betrekking tot 

genderneutrale studiekeuze ook een belangrijk gegeven dat nog verdere 

aandacht moet krijgen. De invloed van het huidige beeldmateriaal van onder 

andere de website Onderwijskiezer zou nog verder onderzocht kunnen worden 

voor de verschillende onderzochte tso- en bso-STEM-studierichtingen uit dit 

onderzoek.  

 

Eerder werd ook in de literatuur besproken dat de overgang van de eerste naar 

de tweede graad van het secundair onderwijs een belangrijk moment is voor 

de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Pas vanaf het derde jaar maken de 

leerlingen een belangrijke studiekeuze (Verhoeven & Elchardus, 2000). In dit 

onderzoek werden om praktische redenen de STEM-studierichtingen van de 

derde graad bestudeerd. Aangezien de tweede graad ook belangrijk is, zou het 
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interessant kunnen zijn om soortgelijk onderzoek ook uit te voeren in de STEM-

studierichtingen uit de tweede graad van het secundair onderwijs.   

 

Om het effect na te gaan van het taalgebruik in de beschrijvingen van de 

verschillende studierichtingen op de website Onderwijskiezer zouden ook 

enkele belangrijke conclusies geformuleerd kunnen worden wanneer er een 

vergelijking wordt gemaakt tussen STEM en niet-STEM-studierichtingen. 

 

7.3. Aanbevelingen voor de website Onderwijskiezer  
 

Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek kunnen enkele aanbevelingen 

geformuleerd worden voor de website Onderwijskiezer met betrekking tot het 

genderstrategisch taalgebruik in de omschrijvingen van de verschillende 

onderzochte STEM-studierichtingen. Deze aanbevelingen hebben als doel de 

aantrekkelijkheid van derdegraads tso- en bso-STEM-studierichtingen te 

bevorderen. Belangrijk hierbij is om opnieuw te benadrukken dat het 

strategisch gebruik van de drie taalkundige mechanismen van invloed kunnen 

zijn op de inschrijvingsintentie van jongeren voor bepaalde studierichtingen. 

De interesse en de aantrekkelijkheid voor STEM-studierichtingen voor meisjes 

kan met 10 tot 20% verhoogd worden zonder dat dit negatieve gevolgen heeft 

voor de aantrekkelijkheid voor jongens (Verswijvel et al., 2015).  

 

Naar analogie van dit onderzoek zullen de aanbevelingen geformuleerd worden 

aan de hand van de drie onderzochte taalmechanismen.  

 

7.3.1. Aanbeveling omtrent het gebruik van paarvormen in 
functietitels 

 

Functietitels in paarvormen hanteren, heeft volgens Verswijvel et al. (2015) 

positieve gevolgen. Meisjes krijgen door het gebruik van paarvormen meer 

zelfvertrouwen in hun slaagkansen voor STEM-opleidingen en de interesse van 

vrouwen in STEM stijgt zonder dat mannen hun interesse verliezen. Bij 

paarvormen worden mannelijke en vrouwelijke functietitels naast elkaar 

geplaatst (Verswijvel et al., 2015; Vervecken et al., 2013). Om functietitels te 
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vervrouwelijken zijn er de volgende mogelijkheden volgens De Caluwe en Van 

Santen (2001):  

- Toevoegen van een –e (piloot/pilote) 

- Toevoegen van –ster (wetenschapper/wetenschapster) 

- Vervormen naar –euse, -eure, -ice, -esse (ingenieur/ingenieure) 

- Vervormen naar –a (technicus/technica)  

- Ander woord gebruiken (brandweerman/brandweervrouw)  

- Toevoegen van –es (dokter/dokteres)  

- Toevoegen van – in (boer/boerin)  

 

Voornamelijk het toevoegen van –e en –ster zijn gemakkelijke en spontane 

methoden om nieuwe namen te creëren volgens De Caluwe en Van Santen 

(2001). Ook belangrijk hierbij is dat het aangewezen is om eerst de vrouwelijke 

vorm en dan pas de mannelijke vorm te gebruiken. Hierdoor zou het effect van 

paarvormen nog vergroten. Zo kunnen adolescenten zich gemakkelijker 

voorstellen dat ook meisjes de betreffende studierichting kunnen volgen 

(Vervecken et al., 2013; Verswijvel et al., 2015).  

 

7.3.2. Aanbeveling omtrent het gebruik van de genderconnotatie 
van adjectieven 

 

Adjectieven met een vrouwelijke connotatie gebruiken, kan positieve gevolgen 

hebben op de gendergerichte perceptie van vrouwen omtrent STEM-

studierichtingen. Volgens Verswijvel et al. (2015) voelen meisjes zich meer 

aangetrokken tot STEM indien er “vrouwelijke” persoonskenmerken gebruikt 

worden. Uit onderzoek kon zelfs geconcludeerd worden dat vrouwen STEM-

vacatures 20% aantrekkelijker vonden wanneer er vrouwelijke 

persoonskenmerken omschreven werden (Verswijvel et al., 2015).  Het is 

wenselijk om een evenwicht te vinden tussen “mannelijke, vrouwelijke en 

neutrale” adjectieven. De lijst van genormeerde adjectieven kan in dit 

onderzoek en in het onderzoek van STEMsters geraadpleegd worden. Om dit 

evenwicht te creëren zullen er meer “vrouwelijke en neutrale” adjectieven 

gebruikt moeten worden om de verschillende STEM-studierichtingen te 

beschrijven.  
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7.3.3. Aanbeveling omtrent het formuleren van eigenschappen  
 

Uit de resultaten is gebleken dat de meerderheid van de eigenschappen reeds 

als gedrag worden omschreven op de website Onderwijskiezer. Uit onderzoek 

van Boris en Taris (2010) en Verswijvel et al. (2015) is gebleken dat vrouwen 

hun intentie om te solliciteren of om zich in te schrijven voor een bepaalde 

studierichting waarin mannelijke eigenschappen gevraagd worden, verhoogd 

kan worden. Dit kan door kenmerken als gedrag te omschrijven. Gedrag heeft 

namelijk een minder vast karakter en kan ontwikkeld worden, in tegenstelling 

tot het bezitten van een eigenschap (Verswijvel et al., 2015). Een eigenschap 

kan vertaald worden naar gedrag door de zin waarin de eigenschap 

geformuleerd wordt te beginnen met “je kan” en dan de gevraagde kwaliteit te 

beschrijven. Ook zijn er volgens Verswijvel et al. (2015) nog andere 

mogelijkheden die, mits enige creativiteit, toegepast kunnen worden.  
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Lijst met genderconnotatie van adjectieven  
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Bijlage 2: Lijst met studierichtingen en aandeel meisjes  
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