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Op 7 maart 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van Forza! over 

Feminisering onderwijs. 

Onderstaand treft u de vragen en beantwoording aan. 

Vraag 1: 
Komen de verhoudingen binnen Haarlemmermeer met betrekking tot vrouwelijke en 
mannelijke leerkrachten in respectievelijk het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs 
overeen met het landelijk beeld, zoals hiervoor geschetst? Zo niet, op welke wijze wijken 

deze af van het landelijk gemiddelde? 

Vraag 2: 
Is het college van mening dat het onderwijs gelijkè kansen aan iedereen moet bieden 
ongeacht het geslacht of sociale en! of etnische achtergrond van leerlingen? Zo niet, wat is 

het standpunt van het college in deze? 

Vraag 3: 
Kan het college zich vinden in de stelling dat lang niet alle jongens zijn gediend met 
uitsluitend vrouwelijke rolmodellen op school? Zo niet, welke voorkeur zou het college 
hebben voor een verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke rolmodel/en? 



Ons kenmerk 2013.0019929 
Volgvel 2 

Vraag 4: 

Is het college bekend met de stelling dat grootschalige feminisering van het onderwijs 

verschillen in kansen tussen jongens en meisjes bevordert en dat m.n. jongens hiervan 

nadelige gevolgen kunnen ondervinden? 

Vraag 5: 

Is het college bekend met de stelling dat de feminisering van het onderwijs mogelijk leidt tot 

een verminderde belangstelling van leerlingen en studenten voor exacte vakken? 

Vraag 6: 

Is het college bekend met het feit dat jaarlijks meer meisjes dan jongens het vwo-diploma 

behalen? Ontwikkelt het college beleid of zijn er anderszins initiatieven om deze verhouding 

50:50 te krijgen? 

Vraag 7: 

Mannen en vrouwen met gelijkaardige opleidingen kiezen niet in gelijke mate voor een 

onderwijs carrière; ontwikkelt het college beleid of zijn er anderszins initiatieven om mannen 

te stimuleren om voor een onderwijs carrière te kiezen? 

Vraag 8: 

Indien er bestaande maatregelen of initiatieven als bedoeld in vragen 6 en 7 zijn, waar 

bestaan deze uit en op welke wijze controleert het college de effectiviteit hiervan? 

Vraag 9: 

Indien er geen bestaande maatregelen of initiatieven zijn als bedoeld in vragen 6 en 7, is het 

college dan bereid om tot voorstellen voor dergelijke initiatieven te komen? Zo ja, op welke 

termijn zijn voorstellen te verwachten? Zo niet, waarom niet? 

Vraag 10: 

Is het college van mening dat het opheffen van ongelijkheden één van de taken is van het 

onderwijs? Zo niet, wat is het standpunt van het college in deze? 

Vraag 11: 

Is het college bekend met de stelling dat bij de onderwijzersopleiding pabo, waar alle 

onderwijs ontspringt, de meeste jongens uitvalfen omdat ze meer geïnteresseerd zijn in 

kennisoverdracht, rekenen, geschiedenis of taal, terwijl het onderwijs gericht is op 

pedagogische kwaliteiten? 

Vraag 12: 

Is het coffege bekend met het HIJ-instroom project van het 'Arbeidsplatform Primair 

Onderwijs' en zijn er scholen bekend binnen de gemeente die hiervan gebruik gaan maken? 

Is het college bereid om te overwegen een soortgelijk initiatief te starten of hierbij aan te 

sluiten? 
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Antwoord vraag 1 t/m 12: 
Een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen is in iedere beroepsgroep 
belangrijk. Dit is ook de mening van het College, echter het is de verantwoordelijkheid van 
de scholen zelf om daar voor hun eigen personeelsbestand sturing aan te geven. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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