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Meiden succesvolle studenten, zorgen over jongens
Meisjes vaak stuk beter in plannen, organiseren en samenwerken
LEEUWARDEN Het verschil in studieprestaties tussen jongens en meisjes neemt verder
toe. Niet het inkomen of opleidingsniveau van ouders is bepalend voor studiesucces,
maar het feit of je een jongen bent of meisje.
Maarten Pennewaard
Het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân, dat al bijna dertig jaar gegevens verzamelt over
de overstap van leerlingen uit het voortgezet onderwijs (VO) naar het hoger onderwijs
(HO), maakt zich grote zorgen over de oplopende achterstand van jongens.
Uit het deze week verschenen rapport over studenten die in 2018 zijn gestart met hun
vervolgopleiding, blijkt dat 22,6 procent van de meiden te maken heeft met studie-uitval.
Bij jongens ligt dit cijfer op 38,8. Studieuitval betekent dat de student aan het einde van
het eerste jaar is gestopt met zijn of haar oorspronkelijke studie. In de meeste gevallen
kiezen de studenten een andere vervolgopleiding.
Uit eerder landelijk onderzoek van de Vereniging Hogescholen bleek ook dat vrouwen
aanmerkelijk beter scoren als het gaat om het behalen van een bachelordiploma. Na vijf
jaar heeft 58,2 procent van de vrouwen dit diploma, tegenover 40,4 procent van de
mannen.
Bert Colly, coördinator bij het Aansluitingsnetwerk, vindt dat er veel meer aandacht moet
komen voor de achterstand die jongens oplopen in het onderwijs. ,,We trekken in
Friesland al jaren aan de bel, maar het leidt nog niet tot actie. Dat meisjes het zo goed
doen, is daarbij natuurlijk wel goed nieuws.’’
In het eveneens deze week verschenen rapport van het Centraal Planbureau
(‘Ongelijkheid van het jonge kind’) ligt de focus op het opleidingsniveau en inkomen van
de ouders. Hoe lager dat is, hoe lager het niveau van het kind. De achterstand aan het
begin van de loopbaan in het basisonderwijs wordt niet meer ingehaald, concludeert het
planbureau.
Maar in het rapport wordt ook beschreven dat het basisonderwijs veel kritischer oordeelt
over het gedrag van jongens: zij scoren al vanaf jonge leeftijd beduidend lager dan
meisjes op werkhouding. ‘De score voor werkhouding pakt lager uit als een kind in de
ogen van zijn of haar leerkracht minder nauwkeurig werkt, sneller denkt dat het werk af
is en eerder opgeeft als iets niet lukt. Gemiddeld scoren jongens hierbij duidelijk lager
dan meisjes’, stelt het CPB vast.
Dat probleem is niet opgelost op het moment dat jongens gaan studeren aan de
hogeschool of universiteit. Colly: ,,Bij studiecompetenties horen zaken als plannen,
organiseren en samenwerken. Dat doen meisjes gemiddeld een stuk beter dan jongens’’.
Zo’n 80 procent van de Friese scholieren kiest voor een vervolgopleiding in NoordNederland. Van de havo-leerlingen kiest 60 procent een opleiding bij de Friese
hogescholen NHL Stenden en Van Hall Larenstein.
Leeuwarden ontwikkelt zich steeds meer als ‘kennishub’ voor Friesland, stelt het
Aansluitingsnetwerk vast: ‘Met zo’n 75 hbo-bacheloropleidingen is het aanbod vrijwel
nergens zo breed als in Leeuwarden’. Ook Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit
Groningen en kennisinstellingen als Wetsus en Dairy Campus dragen hieraan bij.

